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�شــــركة طبية كربى

بحاجة �إىل رفد كوادرها باالخت�صا�صات التالية :
معالج فيزيائي  /معاجلة فيزيائية
خربة جيدة يف هذا املجال
موظفة مرا�سالت جتارية
لغة �إنكليزية جيدة – خربة مرا�سالت جتارية
متفرغني للعمل لديها يف مقر ال�شركة – دم�شق
يرجى �إر�سال ال�سرية الذاتية على الأرقام التالية :
�إمييل  sales@mgcmedical.com :وات�س 0953555706 : :
مطلوب للآجار حمل جتاري
مساحة حوالي  50متر
ضمن القصاع  -العدوي
التجارة  -القصور  -غير
موجه ولو خلف بناء
لالستعالم 0933303036

مزة

>للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد بناء
فخمك م�ساحة 120م 2باركينغ
 +مولدة ك�سوة �سوبر ديلوك�س
ت�سليم فوري هـ – 6619196 :
6619742
>للبيع منزل باملزة فيالت غربية
ط 2م �� �س��اح��ة 115م�� 2س��وب��ر
ديلوك�س ت�سليم فوري دون و�سيط
هـ 6619742 – 6619196 :

مشروع دمر
> للبيع بدمر الشرقية منزل
ط 1غرفتان و منتفعات  /كسوة
وسط  /و صالون غير مكسي /
مساحة 135م 2كاتب عدل يصلح
شقتان السعر بعد املعاينة هـ :
0955226842
>للبيع �شقة ار ��ض�ي��ة م�ساحة
165م122 /2م 2مع حديقة يف
م ���شروع دم��ر ج  10ط��اب��و ه �ـ :
0933615677 – 4427714

شقق متفرقة

>للبيع بناء كامل جت��اه حديقة
ال�سبكي م�ساحة 1800م5/ 2
طوابق � /إطاللة رائعة ك�سوة جيدة
ي�صلح  /جامعة – م�شفى – �سكن
– �رشكة – �سكني  / ..موقع مميز
و خدمات ممتازة للجادين دون
و�سيط هـ 0988266149 :

>للبيع منزل باجل�رس ا لأبي�ض
على ال�شارع العام م�ساحة 95م2
ت�ق��ري�ب��ا /ط /4ك �� �س��وة ق��دمي��ة
ال �� �س �ع��ر ب �ع��د امل �ع��اي �ن��ة  /ه� �ـ :
0934906516
>للبيع �شقة قبو علوي ركن الدين
�شارع نذير �سامل م�ساحة 85م2
على ال�شارع العام ي�صلح �سكني
و عيادات �شوفاج م�ستقل بدون
و � �س �ي��ط ه� �ـ – 2762201 :
0933556504

> للبيع فيال بيعفو ر سو بر
ديلوكس ارض  5000م 2بناء
3000م 2موقع استراتيجي مسبح
 +مالعب اطاللة خالبة طابو اخضر هـ
0966965777 :
>ل�ل�ب�ي��ع م �ن��زل يف ال �ه��ام��ة بعد
القو�س ب  250م على ال�شارع
ال�ع��ام ط 3قبلي غ��رب��ي م�ساحة
100م 2ك�سوة �سوبر ديلوك�س هـ
0944636046 :
>للبيع منزل يف قد�سيا �شارع
ال �ث��ورة مقابل الناحية م�ساحة
140م 2ط 2ار�ضي ك�سوة �سوبر
دي�ل��وك����س ه �ـ – 4427714 :
0933615677
>للبيع او املقاي�ضة قبو بالق�صور
�شارع اخلطيب غرفة و �صالون
ك�سوة جيدة جدا ي�صلح لل�سكن
او ع �ي��ادة او م�ك�ت��ب 50مليون
ت���س�ل�ي��م ف � ��وري ل �ل �ج��ادي��ن ه� �ـ :
0951553163
>للبيع م�ن��زل يف اب��ن ع�ساكر
جانب جامع �سعد بن ابي وقا�ص
م�ساحة 90م 2ط 3مع ملحق و

منافع على ال�سطح م�ساحة 30م2
ك�سوة جيدة للجادين فقط هـ :
0955326765
>للبيع �شقة  /2/م�ساحة 110
100/م 2يف منطقة االطفائية
جانب قيادة ال�رشطة ك�سوة جيدة
ج� � ��دا ه� � �ـ – 2258308 :
0940087790

>بيت عربي في شارع بغداد
قزازين مساحة 60م 2كسوة وسط
غرفتني و منتفعات و ارض ديار
ارضي السعر بعد املعاينة هـ :
0932858060
>للبيع منزل يف حر�ستا طابو
اخ�رض 70م 2مك�سي ط 2ال�سعر
 12مليون و �سكرة على البازار هـ
0994332321 :
�شقة �شبابي ب�ضاحية قد�سيا ج11
�أر�ضية �سوكة 90م 2داخلي 100 +م2
خارجي بريئة الذمة ك�سوة جيدة ترا�سني
مع ممرات و �أ�شجار مثمرة بناء حجر
لها باب خارجي من احلديقة دون و�سيط
للجادين ب  34مليون قابل للم�ساومة
فراغ فوري هـ 0988266149 :
>للبيع م�ن��زل بالدويلعة مقابل
جامع ال�براء  3غ��رف مع موزع
م�ساحة 100م 2مع �سطح ك�سوة
ج� �ي ��دة ب �� �س �ع��ر  25000ه� �ـ :
0991201062
>للبيع منزل يف ركن الدين ج�رس
النحا�س �شارع ا�سد الدين الطريق
العام مقابل جامع الكروان ط1
فني  4غرف و �صالون م�ساحة
125م 2ط ��اب ��و اخ� ���ض�ر ه � �ـ :
0933451648

مكتب األفق للخدمات المنزلية

لدينا خدمات تنظيف شاملة للمنازل
تنظيف يومي بأجور  -مغرية
لدينا كوادر مختصة لتنظيف المكاتب والمنازل
والشركات والمحالت التجارية بأجور مغرية

لدينا كوادر مختصة لرعاية المسنين هـ 0937324958

>للبيع شقة ضمن منطقة جتارة
قصاع مس���احة 100م 2ط 2على
الش���ارع الع���ام كس���وة ديلوك���س
الس���عر  50مليون بداعي السفر
هـ 0940395768 :
>للبيع فيال يف ق��رى اال��س��د 3
ط��واب��ق  +ب�ئ��ر م��اء  +م�سبح +
حدائق م�ساحة 1500م 2ك�سوة
�سوبر ديلوك�س ت�سليم فوري هـ :
0933499991 – 6619196
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�صور
�شارع اخلطيب ط 1طابو اخ�رض 4
غرف و �صالون ت�سليم فوري ك�سوة
�سوبر ديلوك�س �شوفاج  135مليون
هـ 0933709044 :
>للبيع �شقة يف جرمانا ار�ضية
مع وجيبة  +فتحة �سماوية م�ساحة
55م 2حكم حمكمة ب�سعر 7،5
مليون هـ – 0938305902 :
5638822
>ل�ل�ب�ي��ع رق ��م اك �ت �ت��اب يف جمعية
الفيحاء او �صدى ال�شعب خم�ص�ص
م�ساحة بني 110م160 – 2م 2هـ
4472374 – 0951418823 :
>للبيع �شقة م�ساحة 120م2
غرفتني و �صالون ب�ضاحية قد�سيا
 / F3 /بناء حجر قطاع خا�ص
حكم حمكمة فراغ فوري و نظامي
ك�سوة �سوبر ديلوك�س موقع مميز
هـ 0988266149 :
>بيت للبيع ط 1فني ب�شارع بغداد
موقف املعر�ض خط الراجع  3و �صوفا
100م + 2ترا�س  50مرت مف�صول من
البيت ب�سعر  85مليون دون و�سيط هـ
6662196 – 0944246054 :

>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
ط 1اطاللة جميلة على جامع االميان
و جبل قا�سيون غرفتني نوم و �صالون
بلكون ديلوك�س ت�سليم فوري للجادين
 75مليون هـ 0933709044 :
>ل�ل�ب�ي��ع ��س��وي��ت يف رك ��ن ال��دي��ن
�شارع �صالح الدين قبو م�ساحة
30م 2ديلوك�س مع حمل م�ساحة
18م 2ال �ت �� �س �ل �ي��م ف� � ��وري ه � �ـ :
0951418823 – 4472374

>لالجار منزل باملزة فيالت غربية 3
ما�سرت روم � +صالونني  +ا�سرتاحة
مدخلني م�ستقلني  +م�سبح  +حديقة
امامية و خافية ي�صلح ل�رشكة او �سكن
دون و�سيط هـ 6619196 :
>لالجار منزل  2نوم و �صالون
ديلوك�س  +باركينغ � +سيارات
+م�صعدين مفرو�ش دون و�سيط هـ:
6619742 – 6619196
>لالجار �شقة باملزة نزلة االكرم
دخ�ل��ة بيت ال�شباب ار��ض��ي باب
م�ستقل داخلي 275م + 2حدائق
275م 2ك�سوة ممتازة بدون فر�ش
 12،5م� �ل� �ي ��ون و ب� � � ��ازار ه � �ـ :
0966184190
>لالج���ار اليوم���ي األس���بوعي
الش���هري بدمش���ق غ���رف
مفروشة (  ) 3+2سرير  +حمام
 +ب���راد  +مكيفة ضمن ( البيت
الش���امي ) ش���ارع بغ���داد دخلة
القزازين خلف جامع اجلوزة هـ
0936855455- – 2320771 :
0933554418
>مطلوب لالجار غرفة و �صالون
او غرفتني بفر�ش او بدون فر�ش من
 100-70ال� ��ف � �ش �ه��ري��ا ه� �ـ :
0933552058

>ل�لا ج��ار �شقة �ضمن دم�شق
غرفتني و �صالون و منافع نظام
فندقي ي��وم��ي – ا�سبوعي ه�ـ :
0951418823 – 4472374
> جناح يف و�سط مدينة دم�شق
غرفتني نوم و �صالون مع حمام
مفرو�ش  /نظام فندقي  /لالجار
اليومي او الأ�سبوعي ب�سعر6000
ل ����س ل �ل �ل �ي �ل��ة ال � ��واح � ��دة ه� �ـ :
0955560319

>لالجار غرفة ضمن ضمن شقة
سكنية فارغة من غير عفش /
منافع مشتركة لبنت او بنتني شارع
الثورة سوق النحاسني مناخلية
حارة غنم هـ – 2326854 :
0944574456
>ل�ل�اج ��ار ��ش�ق��ة م �ف��رو� �ش��ة يف
الرو�ضة خلف م�ؤ�س�سة ال�سينما
�صالون و غرفة نوم و منافع مع
تدفئة و تكييف و نت � 24ساعة
من املالك هـ 0944362525 :
بعد  1ظهرا
>لالجار لعائلة �صغرية منزل يف
ال ��زاه ��رة ب��ال �ق��رب م��ن احل��دي�ق��ة
غرفتني و منافع ط 4ك�سوة جيدة
ب� � � � � � � � � ��دون ف� � � � ��ر�� � � � ��ش ه � � � � � �ـ :
0933495729
>ل�لاج��ار �شقة � /سويت  /يف
امل�ه��اج��ري��ن ج ��ادة ع��اط��ف ج��ادة
ثانية طابق ثالث غرفة و منافع
ي�صلح ل�شخ�ص واحد بدل االجار
 75ال � � � ��ف � � �ش � �ه� ��ري� ��ا ه� � � �ـ :
0944324195
>ل �ل��اج � ��ار غ� ��رف� ��ة يف � �س �ك��ن
خم �� �ص ����ص ل �ل �ط��ال �ب��ات م �ن��اف��ع
م �� �ش�ترك��ة يف م �ن �ط �ق��ة اجل ���سر
االبي�ض بدون و�سيط عقاري هـ :
0938065133

>مطلوب لل�رشاء او االجار منزل
باملزة فيالت غربي – اتو�سرتاد-
�رشقية طريق اجلالء لعائلة مغرتبة
دون و�سيط من �صاحب العالقة
ح� ���ص�را ه� �ـ – 6619196 :
6619742
>مطلوب رقم اكتتاب �شبابي 10
�سنوات او � 12سنة للبيع با�سعار
م �ن��ا� �س �ب��ة ل �ل �ج��ادي��ن ف �ق��ط ه� �ـ :
0988266149

>ل�لا� �س �ت �ث �م��ار � �ص��ال��ون ح�لاق��ة
لل�سيدات مبنطقة اجل�رس االبي�ض
م �� �س��ا ح��ة 35م2للجادين ه� �ـ :
0933471933 – 3332127

>محل في البرامكة شارع اجلمارك
جانب صالة نور الشام مساحة
21م + 2مستودع 25م+ 2
وجيبة 50م 2هـ 2210452 :
– 0968532999
>للبيع حم��ل جت ��اري م�ساحة
60م 2و فوق منزل عربي بنف�س
امل�ساحة مواجه مكتب عنرب بني
قو�سني اثريني هـ 0952691795 :
– 5439210
>للبيع بيعفور شارع السفراء مبنى
جتاري و إداري  6/محالت جتارية +
طابق إداري  8غرف و مضافة للزبائن كسوة
سوبر ديلوكس مصمم بنك و يصلح شركة
استثمارية أو عقارية مساحة 600م2
للجادين هـ 0966965777 :
>للبيع او املقاي�ضة حمل جتاري
بابو رمانة موقع مميز �ساحة ق�رص
ال�ضيافة جانب بنك الأردن 30م
يوجد بوفيه و منتفعات ت�سليم
ف � � � ��وري  125م � �ل � �ي� ��ون ه� � �ـ :
0951553163
>للبيع مبنى جتاري صناعي خدمي
بالبرامكة مساحة 600م 2مكاتب و
مستودعات و مجهز معمل قائم كسوة
ممتازة و جاهز للعمل الفوري بداعي
السفر هـ 0966965777 :
>ل �ل �ب �ي��ع ف� ��روغ حم ��ل يف ب��اب
م�صلى �سوق ال�ستاليت مق�سوم
حملني واحد 12م + 2واحد 10
م 2ب�سعر  20مليون ت�سليم فوري
بداعي ال�سفر هـ 0944058806 :
– 3341976
>للبيع حمل باملزة القدمية �ساحة
الهبج جادة زين العابدين م�ساحة
12م 2مك�سي جاهز طابو اخ�رض
هـ 0999021548 :
>للبيع حمل يف حو�ش بال�س /
ثقيلة  /كتلة رقم  1حمل رقم 1
م�ساحة 110م� + 2سقيفة و �سطح
ح � � � ��ر ل �ل��ا�� � �س� � �ت� � �ع �ل��ام ه� � � � �ـ :
– 0988603413
0938595700

>ل�لاج��ا راو امل�شاركة �صالون
حالقة ن�سواين يف ببيال مقابل
البلدية م�ساحة 125م 2هـ :
0948881516

مطلوب محالت لالجار

م �ط �ل��وب حم ��ل جت � ��اري ل�لاج��ار
م���س��اح��ة ح� ��وايل 50م� 2ضمن
ق �� �ص��اع – ع� ��دوي – جت� ��ارة –
ق�صور ب�سعر معقول غري موجه لو
ك�� � � � ��ان خ � � �ل� � ��ف ب� � � �ن � � ��اء ه� � � � �ـ :
0933303036

>للبيع عقار في ريف دمشق قلعة
جندل  8/13رقم العقار  27مساحة
 33دومن سعر الدومن  750الف هـ :
0959510204
>للبيع ارض مبنطقة دروشا
مساحة  13قصبة عليها بناء
125م 3تصوين���ة  4م نص���ف
كسوة هـ 0957994223 :
>للبيع مزرعة و ارض بيعفور و
الصبورة من دومن –  7دومن فيها
فيال و مسبح جديدة قيد التشطيب
كسوة ممتازة موقع رائع و إطاللة
خالبة هـ 0966965777 :

موظفون

>ي �ل��زم �ن��ا خ ��ري ��ج م �ع �ه��د او ث��ان��وي��ة
اخت�صا�ص الكرتون للعمل فورا اخلربة
غري �رضورية العمر دون � 30سنة الدوام
م��ن  4،30 8-ب��رات��ب �شهري مبدئي
 50000ل�.س هـ 0937756448 :
>مطلوب موظفة حمجبة العمر 35
�سنة و ما فوق بدوام  4-8براتب
 50الف �شهريا يف املجتهد هـ :
2249512 – 0933249512
>ف��ر� �ص��ة ع �م��ل مم �ي��زة م�ط�ل��وب
م �ن��دوب م�ب�ي�ع��ات ل�ل�ج��ادي��ن ه �ـ :
0940395768
>م �� �س �ت��ودع ط�ب��ي يف ال�برام�ك��ة
بحاجة اىل موظفني باالخت�صا�صات
التالية  /مق�سم – �سكرتاريا –
ا�ستقبال  /براتب �شهري � 70ألف
و امل� ��وا� � �ص�ل��ات م� ��ؤم� �ن ��ة ه � �ـ :
2253712 – 0932412883
>مل ��ن ل�ي����س ل��دي�ه��ا � �ش �ه��ادة او ع�م��ل ��شرك��ة
م�ستح�رضات طبية جتميلية بحاجة �إىل �آن�سة
ال�ستكمال طاقمها الإداري العمر دون � 35سنة
دوام �صباحي اخلربة غري �رضورية الراتب 50
�ألف هـ 2144403 – 0955553922 :
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للبيع حمل

حمل  45م 2على ال�شارع
العام له واجهتان ب�شارع
خالد بن الوليد  -فحامة
0933225561
0944307790

>م�ط�ل��وب م�ن��دوب�ين ت�سويق ذو
خ�برة ب��اجل��وارب القطنية للعمل
لدى �رشكة جتارية يف�ضل من لديه
���س��ي��ارة ه� �ـ – 3346165 :
0944766493
>مطلوب �رشيك مل�رشوع بناء عقار
يف منطقة ببيال و ا�رشفية �صحنايا
هـ 0948881516 :
>مطلوب موظف يحمل �شهادة
�سواقة خا�صة او عامة للعمل لدى
�رشكة ك�سائق او م��وزع براتب
ثابت  +ن�سبة هـ – 5641542:
0930147448

>مجموعة طبية لها عدة أفرع
في دمشق و ريفها تطلب للعمل
لديها موظفات إداريات بشهادة
و خبرة او بدون براتب ممتاز و
مواصالت مؤمنة هـ 2216669 :
– 0938893362
>م�ط�ل��وب م��دي��رة ع�لاق��ات عامة
ل�لا��س�ت�ف���س��ار وات � �س��اب ه��ـ :
0950055163
>م�ستودع طبي بالربامكة يعلن
عن حاجته لرفد كوادره مبوظفات
 /ا�ستقبال – �سكرتارية – �إدارة
 /املوا�صالت م�ؤمنة اخلربة غري
��ض�روري ��ة ه �ـ – 2215788 :
0988179715
>مطلوب مندوبة مبيعات لبيع
م �ن �ت �ج��ات ال ���شرك��ة ل���ص��ال��ون��ات
التجميل براتب  70الف و دوام
من  5-10هـ 0996792944 :
– 2237474
>مطلوب للعمل فورا رجل – امراة
– ��ش��اب /ة /طفل /ة /للعمل يف
جم� ��ال ال �ت �� �ص��وي��ر ال �ت �ل �ف��زي��وين /
كومبار�س – ادوار ثانوية – اعالنات
– فيديو كليب – عرو�ض ازي��اء ( /
ال �ع �م��ل ف� ��وري و االج� ��ور ي��وم �ي��ة /
للجادين ه�ـ – 0936028483 :
0935492998
>شركة جتارية بالفحامة بحاجة
إلى موظفات للعمل بالتسويق
املباشر براتب  75ألف اخلبرة و
الشهادة غير ضرورية العمر دون
 30سنة هـ – 2225099 :
0993882780
>م �ط �ل��وب ل�ل�ع�م��ل ف� ��ورا م��دي��رة
تنفيذية ل���شرك��ة جت��اري��ة للعمل
بالربامكة بدوام � 8ساعات براتب
� 75أل ��ف امل��وا� �ص�لات م��ؤم�ن��ة و
ال�شهادة ثانوية كحد �أدنى العمر
دون � 35سنة املوا�صالت م�ؤمنة
ه� � �ـ – 0933606019 :
2135309

>مطلوب �رشيك ل�صالة مفرو�شات
يف ببيال م�ساحة 200م 2ه�ـ :
0948881516
>مطلوب مندوبة ت�سويق ملنتجات
طبية لبقة ذات مظهر الئق و قدرة
على االق �ن��اع ب ��دوام م��ن 6-10
م�ساء رات��ب  +م��وا��ص�لات ه�ـ :
0954433218 – 4430203
>جم �م��وع��ة ط �ب �ي��ة ب �ح��اج��ة اىل
حما�سبة العمر لغاية � 30سنة
براتب  75الف و الدوام �صباحي
امل�� ��وا�� � �ص��ل��ات م � ��ؤم � �ن� ��ة ه� � �ـ :
2150903
>�رشكة ا�سترياد �أدوات جتميلية
تريد موظفة �إ��شراف براتب 75
�ألف بدوام �صباحي العمر لغاية
 20املوا�صالت م�ؤمنة و ال�شهادة
مطلوبة هـ 2150903 :
>�رشكة طبية للأع�شاب الطبيعية
تعلن عن حاجتها لعدة موظفات
بعدة اخت�صا�صات  /مق�سم –
�سكرتارية تنفيذية – عالقات عامة
– �إدارة  /براتب � 80ألف �شهريا
ه � � � � �ـ – 2 2 1 5 7 8 8 :
0988179715

>شركة جتارية بالفحامة بحاجة إلى
طاقم موظفات إداريات براتب 75
ألف اخلبرة و الشهادة غير ضرورية
العمر دون 30سنة هـ 2225099:
– 0993882780
>جمموعة طبية حديثة بالربامكة
ترغب بتعيني موظفة  /حما�سبة +
�إ�رشاف  /براتب � 75ألف بدوام 8
�ساعات العمر دون � 35سنة يف�ضل
من �سكان الربامكة و ما حولها و
التفرغ للدوام واملوا�صالت م�ؤمنة هـ
2144403 – 0933606081 :
>يلزمنا مندوبة مبيعات اخلربة
غ� � �ي � ��ر � � � �ض� � ��روري � � � � � ��ة ه� � � � � �ـ :
0937194218

>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
باالخت�صا�صات التالية مق�سم /
ا��س�ت�ق�ب��ال �� /س�ك��رت��اري��ا ب��رات��ب
�شهري  60000ل�.س املوا�صالت
م�ؤمنة و اخلربة غري �رضورية هـ
– 0932412883 :
2253712
>مطلوب �شاب مرا�سل حوي�ص
متفرغ للعمل ال يتجاوز � 42سنة
ل�ل�ع�م��ل ل ��دى م��ؤ��س���س��ة طباعية
بالربامكة هـ 0959866616 :
– 9598

سكرتاريا ..

>�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاح
فرعها اجلديد باحلمرا بحاجة �إىل
موظفة ذات مظهر الئق لل�شواغر
التالية /حما�سبة – �سكرتارية
– ا�ستقبال  /اخلربة غري �رضورية
براتب � 75ألف الدوام � 8ساعات
امل�� ��وا�� � �ص��ل��ات م � ��ؤم � �ن� ��ة ه� � �ـ :
2144402 – 0966226640

>مجموعة جتارية تعلن عن افتتاح
فرعها اجلديد في البرامكة و تطلب
للعمل لديها موظفات إداريات
– سكرتارية – محاسبة – صاالت
عرض –موظفة استقبال راتب ممتاز
املواصالت مؤمنة هـ 2257557 :
– 0941512867
>م�ؤ�س�سة جتارية ترغب بتعيني
� �س �ك��رت�يرة �إداري� � ��ة  /م�ق���س��م و
ا� �س �ت �ق �ب��ال  /ب ��رات ��ب � 75أل ��ف
املوا�صالت م�ؤمنة و الراتب 75
�أل� ��ف و ال �ع �م��ر ل �غ��اي��ة  30ه �ـ :
23150903

>مطلوب سكرتيرة للعمل في
مركز أدوات جتميل و عطورات
ب�ي�ن س���وريا و لبن���ان برات���ب
مغ���ري ه���ـ – 0987368126 :
0987353946
>�صالة عر�ض منتجات �سورية
للعناية باملر�أة بحاجة �إىل موظفة
ب�إحدى �صاالتها  /م�ساكن برزة
– احلمرا  /حما�سبة و �سكرتاريا
و خدمة زب��ائ��ن ب��رات��ب � 75أل��ف
ال� �ع� �م ��ر دون � � 35س �ن��ة ه � �ـ :
2144402 – 2135309
>مطلوب �سكرترية للقيام باعمال
املكتب الدوام من  4-10االمانة
و االن�ضباط باوقات العمل �رشط
ال �ع �م��ل ب ��رات ��ب  40ال� ��ف ه� �ـ :
2237474 – 0930106505
>م �ط �ل��وب � �س �ك��رت�يرة ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ل�لا��س�ت�ف���س��ار وات � �س��اب ه� �ـ :
0950055163
>��ش�رك ��ة جت ��اري ��ة ب �ح��اج��ة اىل
�سكرترية حمجبة لفرعها اجلديد
بالربامكة براتب � 60ألف �شهريا
اخل� �ب ��رة غ �ي�ر � �ض��روري � ��ة ه � �ـ :
0988179715 – 2215788
>مطلوب �سكرترية لطبيب �صدرية
يف �شارع احلمرا بناء رقم 13
ب��دوام �صباحي املقابلة �صباحا
فقط هـ 0933210672 :

> مؤسسة جتارية بحاجة الى
موظفات إداريات  /سكرتاريا –
محاسبة – صاالت عرض – موظفة
بوفيه  /راتب ممتاز و املواصالت
مؤمنة هـ – 2216699 :
0981830722

�صـ ـ ــاحب الرتخي�ص :الـ ـ ــدكتـ ـ ــور املهند�س م ـ ـ ـ�أمــون احلـ ـ ـ ــالق
رقم الرتخي�ص  4545تاريخ 2003/6/10
�إعالنية � -أ�سبوعية  -جمانية
ت�صدر �أ�سبوعي ًا �صباح كل يوم �سبت

املـ ــدي ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ ـ�ؤول :املهند�س �س ـ ــمري طـ ـ ــال ــو

>م�ستودع طبي يف باب م�صلى
يعمل بالعناية باملر�أة بحاجة �إىل
�سكرترية حمجبة حتمل ال�شهادة
الثانوية كحد �أدنى براتب يبد�أ من
� 50أل��ف العمر دون � 35سنة و
املوا�صالت م�ؤمنة و الدوام �صباحي
ه� � �ـ – 0994488637 :
2144402
>�رشكة طبية بحاجة اىل �سكرترية
و موظفة �إدارية للعمل لديها براتب
�شهري  65000ل�.س اخلربة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2253712 – 0932412883

>سائق حاصل على شهادة عامة
فئ���ة /د /العم���ر  46س���نة يطلب
عم�ل�ا ل���دى ش���ركة – معم���ل –
عائلة  ....هـ 0957994223 :

>طباخ شرقي غربي و مازات
لبنانية ساخن بارد يرغب بالعمل
عند عائلة او مطعم راقي هـ :
0956759028
>ش���اب يحمل رخصة سوق فئة /د /
يبحث عن عمل لدى شركة –مؤسسة
– محل جتاري بدوام مناسب و راتب
عمال
>معمل ادوي��ة بحاجة اىل عمال مناسب معفى من اخلدمة العسكرية
م�ستودع هـ  0935007177 :هـ 0994019061 :
>شركة جتارية باحللبوني بحاجة
الى مستخدم صغير السن بدوام
كامل و منهي خدمة العلمم هـ > :م��در� �س��ة ذات خ�ب�رة م�ستعد
0997435650
لتدري�س جميع الطالب كافة املواد
>م �ط �ل��وب ع��ام�ل��ة ب��وف�ي��ه ل�رشكة  +انكليزي  +فرن�سي  +عربي هـ
بالربامكة هـ 0991877316 : 0944606441 :
>م��در���س ري��ا��ض�ي��ات – ف�ي��زي��اء –
مهن
كيمياء ل�صفوف � /سابع – ثامن –
>مطلوب م�شغل ال  /ماكينة فرز ت ��ا�� �س ��ع – ع� ��ا� �ش�ر  /وات� � �� � ��س :
رول  /هـ 0951264996 – 0996451902 – 0959866616 :
– 0994842166
9598

>مدر�س لغة � Eإج��ازة �أدب + E
دبلوم ت�أهيل تربوي �إعطاء كل املراحل
الدرا�سية و اجلامعية و طالب الأدب
االنكليزي هـ 0954210779 :
>مدر�سة عربي ذات خربة طويلة
م�ستعدة لإعطاء درو�س ت�أ�سي�س
قواعد – تنمية مهارات لل�شهادتني
و ال �� �ص �ف��وف االن �ت �ق��ال �ي��ة ه� �ـ :
0988896352

>استاذ قدير للمرحلة االعدادية و الثانوية
بفرعيها العلمي و االدبي لكافة املواد
و يضمن التفوق و ايضا لطالب  /خارج
املدارس  /هـ 0956759028 :
> مدر�س م�ستعد لإعطاء درو�س
يف مادة الفل�سفة ثالث ثانوي �أدبي
هـ 0938772014 :
>م��در� �س��ة جم� ��ازة ذات خ�برة
م�ستعدة لتدري�س جميع الطالب
كافة املواد  +انكليزي فرن�سي +
عربي هـ 0991877316 :
>مدر�س ابتدائي لكل ال�صفوف
و املواد  /متابعة و تقوية  /هـ :
0996451902
>م� ��در�� ��س م �� �س �ت �ع��د الع � �ط� ��اء درو� � ��س
بالريا�ضيات فيزياء كيمياء عربي لطالب
ال���ش�ه��ادة االع��دادي��ة و م��رح�ل��ة التعليم
اال�سا�سي با�سعار منا�سبة هـ 5133871 :
– 0933258622

>يوجد قرب  /2/للبيع � 385ألف
واحد نقدي و الثاين تق�سيط هاتف
وات� � �� � ��س ر� � �س� ��ائ� ��ل ف� �ق���ط ه� � �ـ :
0940769495
>للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة
 /فرن و خمارة – مكنة كابت�شينو
– ط��اوالت – كرا�سي  -ب��رادات
– ف��ري��زرات � / -أمل ��اين ايطايل
ا�� �س� �ت� �ع� �م ��ال � 3أ� � �ش � �ه� ��ر ه� �ـ:
0966965777
>للبيع عدة مطعم بالكامل مع جميع
م�ع��دات��ه  +ف��رن م��ع ع��دت��ه � +سيخ
� �ش��اورم��ا  +دف خ�شب � +صاج
م�رشوح هـ – 0994797351 :
3910631 – 0991749067
>لال ج���ار اليو م���ي األ س���بوعي
الش���هري بدمش���ق غرف مفروش���ة
(  ) 3+2س���رير  +حم���ام  +ب���راد +
مكيف���ة ضم���ن ( البي���ت الش���امي )
ش���ارع بغداد دخلة القزازين خلف
جام���ع اجل���وزة ه���ـ – 2320771 :
0933554418 - 0936855455
>مطلوب لل�رشاء ط��اول��ة  /بينغ
بونغ � /صينية م�ستعملة بحالة
جيدة جدا هـ 0932287727 :

4

العـ ــدد  3 - 724تشرين الثاني 2018

9336

9336

العـ ــدد  3 - 724تشرين الثاني 2018

5

6

العـ ــدد  3 - 724تشرين الثاني 2018

9336

>للبيع بداعي ال�سفر عيادة يف
ح��ي الأم�ي�ن �سوق اخل���ضرة قبو
جت� ��اري ط��اب��و اخ ���ضر م�ساحة
40م 2تقريبا ت�سليم ف��وري هـ :
– 0944338066
5442579 – 0930406109
>خم�ب��ر حت��ال �ي��ل ط �ب �ي��ة  /يف
املهاجرين  /بحاجة �إىل فني /ة/
املطلوب خربة قدمية و �إتقان جيد
ل�سحب الدم هـ 0988230456 :
– 3327429
>ل�لاج��ار عيادة يف منطقة نهر
عي�شة � �ش��ارع ع��ا��ص��م غرفتني
م�ساحة 40م 2هـ 8825545 :
>للت�سليم الفوري عيادة جتارية
م�ساحة 225م 2ار�ضية خلف
م�شفى الطلياين مقابل الكني�سة هـ
– 4427714
:
0933615677

>ف�� �ن� ��ي م� ��� �س� �ت� �ع ��د لإ��� �ص�ل��اح
املايكروويف و �أفران الغاز بجميع
�أنواعها و البوتوغازات الغط�س
احلديثة يف املنازل خربة اكرث من
 15ع��ام ��سرع��ة و �إت� �ق ��ان ه �ـ :
0932210265
>�شاب لبناين مقيم يف دم�شق
ميلك �سيارة خا�صة لبنانية م�ستعد
ال�ستقبال طلبات خا�صة �إىل لبنان
و ت�أمني حجز فندقي م�ضمون هـ
– 0955341791 :
0096171226747
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