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مكتب نوره للخدمات 
فنادق   - مباني   - يومي  تنظيف   - تعزيل  ورشات   
مطاعم - شطف أدراج- دهان منازل - نقل عفش  رعاية

شهري   - أسبوعي   - يومي  دوام   ) ومسنين  أطفال   (
  دعاية وإعالن - تركيب خيم وشوادر    يلزمنا عمال وعامالت ومقيمات 

MTN نوره 0999786564 أبو عالء 0945778855  هاتف  5655792 جرمانا - دخلة      

<للبيع بناء كامل باملزة فيالت �رشقية 
�صيارة ي�صلح مقر  ك��راج  5 طوابق + 
�رشكة او جامعة موقع مميز دون و�صيط 

ه� : 0933499991 – 6619196 

<للبيع  او املقاي�صة منزل بكورني�ش التجارة 
اخ�رش  طابو  �رشقي  قبلي  اإطاللة جميلة  ط3 

ديلوك�ش 3 غرف و �صوفا بلكون ت�صليم فوري 

ب 115 مليون ه� : 0951553163 

على  ات��و���ص��راد  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
ال�صارع العام موقع مميز م�صاحة 50م2 

دون  ط1  ف��وري  الت�صليم  جيدة  ك�صوة 

 –  6619196  : ه��������  ������ص�����ي�����ط  و

 0933499991
<للبيع قبو اول ب�صحنايا ب�صارع الكورني�ش 
الغربي م�صاحة 130م2 /2 نوم و �صالون 

و غرفة جلو�ش و طعام و حديقة امامية وخلفية 

 17 مطلوب  فوري  ت�صليم  ك�صوة ممتازة   /

مليون ه� : 0949599996 

شقق متفرقة 
با�رشفية �صحنايا  �صقة مميزة  <للبيع 
ب�صعر مغر ط1 �رشقية م�صاحة 103م2 

طابو ك�صوة %80 ه� : 0947907333 

 0993607272 –

مزة 
<�صقة للبيع يف املزة جبل �صاحة الهدى 
طلعة �صيدلية ال�صهلي م�صاحة 125م2 / 

3 غرف نوم و �صالون م�صاحته 50م2 مع 
منتفعات ك�صوة جيدة ط ار�صي ب�صعر 27 

مليون ه� : 0944590463 

م�صاحة  غربية  فيالت  باملزة  منزل  <للبيع 
250م2 داخلي + حديقة 300م2 مدخلني 
/ مدخل م�صتقل / ك�صوة جيدة دون و�صيط 

ه� : 6619196 – 0933499991  

باملزة  قبو  السفر   بداعي  <للبيع 
فيالت غربية مساحة 85م2 مدخل 
 : هـ  سكني   او  جتاري  يصلح  مستقل 

 0966965777
<للبيع قبو على طريق اجلالء خلف موؤ�ص�صة 
م�صاحة  جيدة  ك�صوة  جميل  بناء  اخل�صار 

60م2 فروغ و حكم حمكمة ي�صلح لعيادة او 
ملكتب حمامي او ملقر �رشكة مطلوب 38 مليون 

ت�صليم فوري ه� :0949599996  

بغداد  ب�صارع  قبو  املقاي�صة  او  <للبيع 
مدخل  االح��م��ر  ال��ه��الل  م�صفى  خ��ل��ف 

م�صتقل غرفة و �صالون ي�صلح لل�صكن او 

عيادة او مكتب ب 35 مليون ت�صليم فوري 

ه� : 0951553163 

<للبيع حم�رش مولف من 4 طوابق على 
الهيكل يف منطقة املهاجرين قبل ال�صفارة 

الفرن�صية ه� : 0962321153

فـــي  الهيـــكل  علـــى  شـــقة  <للبيـــع 
الروضـــة  شـــارع  خياطـــن  قدســـيا 
 3 و  صالـــون  و  غـــرف   4/ 190م2 
برانـــدات / اطاللـــة اخضر اطاللة 
بناء حجر + مصعد بسعر مناسب و 

بدون وسيط هـ : 0969164074 
ال�صناعية  املنطقة  يف  م��ن��زل  <للبيع 
110م2 /4 غرف و �صوفا / ط3 طابو 
اخ�������رش ق�����رب ن������ادي ال���ن�������ص���ال ه����� : 

 0935791143
االح���داث  دخ��ل��ة  بقد�صيا  �صقة  <للبيع 
 : /ه�����  ف��ن��ي  /ط2  126م2  م�����ص��اح��ة 

 0999786564
<للبيع فيال يف قرى اال�صد ثالث طوابق 
و  م�صبح   + طابق  كل  250م2  م�صاحة 

مالعب و حدائق ك�صوة �صوبر ديلوك�ش 

 –  0944419047  : ه���  و�صيط  دون 

 6619742
<للبيع منزل غرفتني و �صوفا مع منافع 
و برندا م�صاحة 90م2 ركن الدين طلعة 

 : ه���  ال��ه��داي��ة  م��در���ص��ة  الكيكية ج��ان��ب 

 2724874
بالق�صور  م��ن��زل  املقاي�صة  او  <للبيع 
�صارع اخلطيب طابو اخ�رش 4 غرف و 

�صوفا ت�صليم فوري للجادين  دلوكي ب 

135 مليون ه� : 0951553163 
<للبيع �صقة بحي البعث م�صاحة 100م2 
 : ه������  ج����ي����دة  ك�������ص���وة   / ف���ن���ي  /ط2 

 0999786564
<للبيع �صقة ط3 م�صاحة 160م2 جديدة 
عرطوز البلد �رشقي قبلي بدون و�صيط ه� 

 0933971798 :

احلرة  املنطقة  في  مبنى  <للبيع 
م2   600 مساحة  البرامكة  بدمشق 
يصلح  كس  يلو د بر  سو بقني  طا
مشروع  أي  او  استثمارية  لشركات 
 : هـ  لكامل  با مجهز  عرض  لة  صا

 0966965777
<للبيع منزل  بالبرامكة ط2 فني كسوة 
ديلوكس مع مكيفات شرقي قبلي 78م2 
مكتب  قبل  حلبوني  صالون   و  غرفتني 
الوسيم للشحن مقابل مشروع االبراج هـ : 

 0944227783 –  2226475
<للبيع �صقة م�صاحة 80م2 طريق بريوت 
القدمي مفرق جبل الورد �صوكة على ال�صارع 

مليون   5،5 ب�صعر  عيادة  ي�صلح  الرئي�صي 

قابل للتفاو�ش ه� : 0999558961 

<للبيع �صقة 3 غرف و �صالون طابق 
ار�صي بال�صيخ حمي الدين طلعة �صوق 

اجلمعة االت�صال من 10-8 م�صاء ه� : 

 0993132352
<منزل للبيع يف منطقة الرو�صة �صارع 
ال�����رشك��ة الوطنية  ب��ا���ص��ا خ��ل��ف  ن���وري 

للتامني ط2 فني غرفة نوم + �صالون و 

منافعها مع ال�صطح للمهتمني االت�صال 

على الرقم ه� : 0934418872 

موازين  املجتهد  في  شقة  <للبيع 
مساحة   / ط3  الزين  املختار  دخلة 
مع  صالون  و  غرف   3 125م2/ 

تراس هـ : 0964632834
املجتهد  م�صفى  خلف  م��ن��زل  <للبيع 
موازيني /ط2/ م�صاحة 85م2 ك�صوة 

جيدة جدا + �صوفاج ب�صعر 60 مليون 

ه� : 0933435884 – 2254260 

<للبيع �صقة يف املزرعة ط3 / ار�صي 
م�صاحة 210م2 ك�صوة ممتازة الت�صليم 

 –  4472374  : ه��������  ف�����������وري 

 0951418823

منطقـــة  فـــي  منـــزل  <للبيـــع 
65+م2  /135م2/  البويضـــة 
سطح 3 غرف + برندا + كريدور 
/ط1 فنـــي / هــــ : 8885411 – 

 0988444189

و  صالون  و  غرف   4 لالجار  <شقة 
مطبخ و حمام مفروشة و مكيفة كسوة 
احلديقة  على  إطاللة   2 ط ممتازة 
أيوب  أبو  جامع  خلف  الزاهرة  منطقة 
وسيط  دون  سنوي  االجار  األنصاري 
 : هـ  شهريا  ل.س  ألف   225 ب 

 0996585169
لالجار منزل على اتو�صراد املزة 2 نوم 

و �صالون و منتفعات مفرو�ش ديلوك�ش 

و ك�صوة ديلوك�ش اطاللة على ال�صارع 

 : ه�  �صنويا  ن�صف  و   4 العام مطلوب 

 0949599996
ال�صهري   االأ�صبوعي  اليومي  <لالجار 
بدم�صق غرف مفرو�صة ) 2+3 ( �رشير 

+ حمام + براد + مكيفة �صمن ) البيت 

ال�صامي ( �صارع  بغداد دخلة القزازين 

خلف جامع اجل��وزة ه� : 2320771 

 0 9 3 6 8 5 5 4 5 5 -  –
 0933554418

<لالجار طابق فيال باملزة فيالت غربية 
على ال�صارع العام م�صاحة 250م2 و 

�صوبر  ك�صوة  50م2  م�صاحة  ت��را���ش 

ديلوك�ش طابق اول ي�صلح ملكتب او ملقر 

 : ه�  �صنويا  مليون   10 مطلوب  �رشكة 

 0949599996
<لالجار �صقة غرفتني و �صالون و حمام 
اطاللة  ديلوك�ش  �صوبر  مطبخ جديد  و 

رائعة بدون و�صيط منطقة العدوي ه� : 

 0944793647 – 4460810

<لالجار منزل على اتو�صراد املزة مقابل 
دار البعث 2 نوم و �صالون و غرفة جلو�ش 

مفرو�ش ديلوك�ش و ك�صوة ديلوك�ش ح�رشا 

لعر�صان او لعائلة �صغرية مطلوب 5 و ن�صف 

مليون �صنويا ه� : 0949599996 

حمـــام   مـــع  مفروشـــة  <غرفـــة 
وســـط  فندقـــي  نظـــام  لالجـــار 
مدينة دمشـــق لالجـــار اليومي 
لليلـــة  س  . ل  3 0 0 0 بســـعر 

الواحدة هـ : 0955560319 
غربية  فيالت  باملزة  فيال  طابق  <لالجار 
على ال�صارع العام 3 غرف نوم و �صالون 

و غرفة جلو�ش و حمامني و حديقة مفرو�ش 

فر�ش جيد جدا و ك�صوة جيدة مطلوب 6 

مليون �صنويا ه� : 0949599996 

<لالجار منزل باملزة فيالت غربية طابق 
فيال م�صاحة 300م2 داخلي + 350م2 

 –  6619196  : ه���  م�صبح  و  ح��دائ��ق 

 0933499991
طلعة  العفيف  مبنطقة  �صقة   <ل��الج��ار 
ال�صفارة الفرن�صية ط1 م�صاحة 300م2 

/5 غرف و �صالون / و حمامني و مطبخ 

ب��������دون ف����ر�����ش ك�������ص���وة ج����ي����دة ه������ : 

 0966184190
<لالجار منزل مقابل جامع الرئي�ش 3 
نوم و �صالون مفرو�ش ديلوك�ش و ك�صوة 

 : ه�  �صنويا  مليون   5 مطلوب  ديلوك�ش 

 0949599996
<لالجار غرفة مفرو�صة م�صتقلة مع حمام 
و مطبخ ط3 ت�صلح ل�صاب او �صابة و ال 

ت�صتوعب اكرث من ذلك فرة االجار ال تقل 

عن 6  ا�صهر ب 70 الف �صهريا مهاجرين 

جادة 2 ه� : 0944324195 

<لالجار منزل بابو رمانة مقابل حديقة 
اجلاحظ 2نوم و �صالون و غرفة جلو�ش 

مفرو�ش ديلوك�ش و ك�صوة ديلوك�ش اطاللة 

 : ه�  مليون   6 مطلوب  عاحلديقة  رائعة 

 0949599996

باملزة  منزل  االج��ار  او  لل�رشاء  مطلوب 

فيالت غربية او �رشقية او اتو�صراد او 

طريق اجلبل او طريق اجلالء دون و�صيط 

ه� : 6619742 – 6619196 

مطلوب لالجار 
<مطلوب �صقة لالجار ال�صنوي بتنظيم كفر�صو�صة 
/ قرب مول ال�صام �صنراو قرب احلديقة / مفرو�صة 

و  نوم  غرف   3 ديلوك�ش  �صوبر  فر�ش  مع  ك�صوة 

العالقة  �صاحب  م��ن  و�صيط  دون  كبري  �صالون 

بالذات / االجار �صنوي / ه� : 0988266149 
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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 للآجار 
 �سقة �سكنية بحدود 100  م2 مبنطقة املزة 

) غربية - �سرقية - اتو�سرتاد - موا�ساة(
لعائلة �سغرية وب�سعر منطقي 

هاتف : 6644699 / 0933790430/0944474020 

بيعفور  مزرعة  االجار  او  <للبيع 
الصبورة مساحة دومن مع فيال و مسبح 

لالتصال هـ : 0966965777 
<للبيع ار�ش بتل كردي على ال�صارع 
اخ�رش  ط��اب��و  دومن   4 م�صاحة  ال��ع��ام 

م�صورة و يوجد فيها بناء طابقني ه� : 

 4441376 – 0966632816

موظفون
بتعيني  ترغب  باملزة  حديثة  <جمموعة 
موظفة اإدارية / حما�صبة او اإ�رشاف / 

�صنة   30 دون  ال��ع��م��ر  مم��ت��از  ب��رات��ب 

املوا�صالت موؤمنة اخلربة غري �رشورية 

ب�����������دوام �����ص����ب����اح����ي ح�����������رشا ه������� : 

 2157150
<شركة متخصصة في مجال 
التجميـــل و العناية بالبشـــرة 
موظفـــة  الـــى  بحاجـــة  باملـــزة 
للعمـــل لديهـــا براتـــب 75 الف 
العمـــر دون 30 ســـنة و اخلبـــرة 
غيـــر ضرورية هـ : 6668180 - 

0993391800
<جمموعة طبية حديثة بالربامكة ترغب 
بتعيني موظفة / حما�صبة + اإ�رشاف / 

براتب 75 األف بدوام 8 �صاعات العمر 

�صكان  م���ن  ي��ف�����ص��ل  ���ص��ن��ة    35 دون 

للدوام  التفرغ  الربامكة و ما حولها و 

واملوا�صالت موؤمنة ه� : 0933606081 

 2144403 –
<مطلوب ممول و �رشيك مل�رشوع جتاري 
 –  0947907333  : ه�����  ن����اج����ح 

 0993607272
<مطلـــوب موظفـــة للعمل في 
ترتيب مستودع لاللبسة ضمن 
احملل ساحة عرنوس دوام كامل 

هـ : 0954331335 
تقل  ال  ذوات خربة  معلمات  <مطلوب 
عن 4 �صنوات و ذوات كفاءة عالية يف 

مهارات التعليم و جامعيات  للعمل لدى 

مدر�صة يف �صاحية قد�صيا خلف جامع 

االأحمد ه� : 0944874324 

<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة براتب 
اأ�صبوعي 20 الف خالل �صهر رم�صان 

املوا�صالت موؤمنة و اخلربة غري �رشورية 

ه� : 2215788 

امل��زة  مبنطقة  ل��الج��ار  �صقة  <مطلوب 
 : ه���  منطقي  ب�صعر  و  �صغرية  لعائلة 

 0944474020 – 6644699

للبيع حمل جتاري يف ابو رمانة  �صاحة 

ق�رش ال�صيافة جانب بنك االردن 30م 

 : ه�  مليون   125 و منتفعات ب  بوفيه 

 0951553163
<للبيع معمل كرتون / �صحون بي�صوي 
+ دائري / بحالة ممتازة 8 مكنات ه� : 

 0951418823 – 4472374
<للبيع حمل فروج برو�صتد و �صاورما 
م�صاحة 50م2 مع كامل التجهيزات يف 

املزة ال�صعر مغر/ بعد املعاينة /للجادين 

فقط ه� : 0933568282 

م�صاحة  ال�رشقية  بدمر  حمل  <للبيع 
6م2 على ال�صارع العام �صاعة كهرباء 
 : ه�������  م����ل����ي����ون   3 ب�������ص���ع���ر  م�������اء   +

 0937245459

<حمل لالجار يف اجل�رش االبي�ش طلعة 
املقدم مقابل معهد االدارة العاملية ه� : 

 2771029 – 099365288
لال�صتثمار قبو جتاري م�صاحة 100م2 

م����ع ح���دي���ق���ة ن����زل����ة ال���ط���ل���ي���اين ه����� : 

 0955169696

<ل���الج���ار م��ك��ت��ب ي�����ص��ل��ح ل�����رشك��ة – 
عيادات ط4 + م�صعد /4 غرف و منافع 

ج���ان���ب ف���ن���دق ب����رج ال���ف���ردو����ش ه���� : 

 0944282105 – 0933563945
<ل��ل��ب��ي��ع او امل��ق��اي�����ص��ة م��ك��ت��ب جت���اري 
بال�صاحلية ط1 اطاللة على ال�صوق مبا�رشة 

و  تواليت  و  بوفيه  و  و �صالون  غ��رف   3/

بلكون / ك�صوة ديلوك�ش + مكيفات ب 65 

فروغ ه� : 0951553163 

جنوب  اطاللة  ذو  مفرز  عقار  <للبيع 
قطنا غرب خان ال�صيح / عقاريا قلعة 

 –  6823448  : ه������   / ج�����ن�����دل 

 0933594898

<ملن لي�ش لديها �صهادة او عمل �رشكة 
م�صتح�رشات طبية جتميلية بحاجة اإىل 

اآن�صة ال�صتكمال  طاقمها االإداري العمر 

دون 35 �صنة دوام �صباحي اخلربة غري 

األ�������ف ه����� :  ال�����رات�����ب 50  ������رشوري�����ة 

  2274340 – 0955553922
و  عاملية جتميلية  ماركات  لعدة  <وكالة 
طبية بال�صهبندر بحاجة اىل م�رشفة لعدة 

 30 دون  العمر  �صباحي  ب��دوام  اأق�صام 

م��وؤم��ن��ة اخل���ربة غري  امل��وا���ص��الت  �صنة 

�رشورية براتب ممتاز ه� : 2157150 

و  موظفني  اىل  بحاجة  <�رشكة جتارية 
موظفات يف جمال الت�صويق و املبيعات 

ه� : 0933897955 – 3237918 

جة  بحا مة  لفحا با ية  ر جتا كة  <شر
للعمل    / موظفات   / موظفني  الى 
ي  مغر تب  ا بر شر  ملبا ا يق  لتسو با
العمر  ضرورية  غير  الشهادة  اخلبرةو 
 –  2225099  : هـ  سنة   30 دون 

0966030877
<�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاح فرعها 
اجلديد باحلمرا بحاجة اىل موظفة ذات 

/حما�صبة  التالية  لل�صواغر  الئق  مظهر 

– �صكرتارية – ا�صتقبال / اخلربة غري 
�رشورية براتب 75 األف الدوام 8 �صاعات 

املوا�صالت موؤمنة ه� : 0966226640 

 2144402 –
<شـــركة جتارية باملزة بحاجة 
الـــى موظفـــة محجبـــة للعمـــل 
زبائـــن  خدمـــة   – محاســـبة   /
– ســـكرتاريا / براتـــب 60 الـــف 
العمـــر دون 35 ســـنة و اخلبـــرة 
غيـــر ضرورية هــــ : 6638663 – 

 0993391801
ق�صم  موظفة  اىل  بحاجة  طبية  <�رشكة 
�صكرتاريا تنفيذية   مق�صم –  ا�صتقبال – 

�صهري  ب��رات��ب  اجل��دي��د  بفرعها  للعمل 

60000 ه� : 2215788  
<بحاجة اىل موظف يحمل �صهادة �صواقة 
للعمل لدى �رشكة ك�صائق او موزع براتب 

 –  5641542  : ه����  ن�����ص��ب��ة   + ث���اب���ت 

 0930147448
<مطلوب موظفني و موظفات لدى �رشكة 
حم������رم������ة ب�������رات�������ب م������غ������ري ه�������� : 

 0944336546
للعمـــل  ظفـــة  مو ب  <مطلـــو
فـــي محـــل البســـة بـــدوام كامل 
 : هــــ  س  نـــو عر حة  ســـا فـــي 

 0954331335

تنفيذية  مديرة  ف��ورا  للعمل  <مطلوب 
ل�رشكة جتارية للعمل بالربامكة بدوام 

8 �صاعات براتب 75 األف املوا�صالت 
اأدن��ى  كحد  ثانوية  ال�صهادة  و  موؤمنة 

العمر دون 35 �صنة املوا�صالت موؤمنة 

ه� : 0933606019 – 2135309 

سكرتاريا
ترغب  بغداد  ب�صارع  <جمموعة طبية 
بتعيني �صكرترية اإدارية بدوام �صباحي 

العمر دون 30 �صنة و املوا�صالت موؤمنة 

اخلربة غري �رشورية براتب 70 الف ه� 

 2145877 :

الى  بحاجة  بالفحامة  جتارية  <شركة 
موظفة / سكرتاريا  و استقبال / براتب 
75 الف الشهادة و اخلبرة غير ضرورية 
العمر دون 30 سنة هـ : 2225099 

 0966030877 –
تطلب  املن�صاأ  حديثة  جتارية  <�رشكة 
كادر اإداري باالخت�صا�صات التالية / 

خدمة زبائن  ا�صتقبال –  �صكرتاريا – 

املوا�صالت  األ���ف   60 �صهري  ب��رات��ب 

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

 0932412883
جتاري  ملكتب  سكرتيرة  <مطلوب 
العمل  جتيد  الروس  برج  بالقصاع 
باالعمال  القيام  و  الكمبيوتر  على 
املكتبية العكمر دون 32 سنة و ذات 
 –  5427524  : هـ  الئق  مظهر 

 0946210336
يعمل  م�صلى  ب��اب  يف  طبي  <م�����ص��ت��ودع 
بالعناية باملراأة بحاجة اإىل �صكرترية حمجبة 

اأدنى براتب  الثانوية كحد  حتمل ال�صهادة 

35 �صنة و  العمر دون  األ��ف   50 يبداأ من 

ال��دوام �صباحي ه� :   املوا�صالت موؤمنة و 

 2274341 – 0994488637
الزينة و  <�رشكة جتارية تعمل يف جمال 
اإك�ص�صوارات بحاجة اإىل �صكرترية حمجبة 

للعمل لديها براتب �صهري 60 األف اخلربة 

غ��ري ���رشوري��ة و امل��وا���ص��الت م��وؤم��ن��ة ه��� : 

 0932412883 – 2253712
باملـــزة  جتـــاري  <مســـتودع 
ظفـــة  مو ى  ا جـــة  بحا
ليـــة  لتا ا ت  صـــا ختصا ال با
 – محاســـبة   – ســـكرتاريا   /
خدمة زبائن / براتب 20 الف 
اسبوعيا العمر دون 35 سنة هـ 
 0993391800 – 6638663 :
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عمال
<مطلوب عمال وعامالت خلدمات ب�رشكة 
 9 ال����دوام م��ن  بال�صهر  ال��ف   50 ب��رات��ب 

�صباحا 5- م�صاء ه� : 4430203 

تنظيف  ع���ام���الت  و  ع��م��ال  <م��ط��ل��وب 
ملوؤ�ص�صة جتارية ه� : 6644699 - - 

 0933790430 – 0944474020

سائقون 
االأف�صلية من  باملزة  لعائلة  <مطلوب �صائق 
�صكان املزة او املهاجرين   على ان يكون ذو 

خربة مبناطق دم�صق ه� : 0966965777 

<مطلوب لل�رشاء ا�صهم م�صنع ا�صمنت 
البادية للجادين االت�صال من ال�صاعة 2 

ظهرا حتى 2 م�صاء ه� : 0954891842 

وات�ش + جوال 

<مطلوب �صكرترية للعمل يف عيادة دوام 
لل�صكن  االف�صلية  م�صائي  او  �صباحي 

القريب من ال�صبع بحرات ه� : 2323400 

– وات�ش :  0944232348 
<�صالة عر�ش منتجات �صورية للعناية باملراأة 
بحاجة اىل موظفة باإحدى �صاالتها / م�صاكن 

برزة – احلمرا / حما�صبة و �صكرتاريا و خدمة 

زبائن براتب 75 األف العمر دون 35 �صنة ه� 

  2274342 – 2274341 :

<م�����ص��ت��ودع ط��ب��ي ب��ال��ربام��ك��ة ب��ح��اج��ة اىل 
�صكرترية للعمل لديه براتب �صهري 60 األف 

اخلربة غري �رشورية و املوا�صالت موؤمنة ه� 

 0932412883 – 2253712 :

للشهادات تقوية للضعفاء – ترجمة 
كتب – محادثة لسيدات األعمال  هـ 

 6613046 –  0944491978
<اأ�صتاذ لتعليم و حت�صني اخلط العربي 

لالطفال ه� : 0945507033 

<مدرس انكليزية و فرنسية خبير 
 ( و اخلاصــــة  باملناهــــج احلكوميــــة 
 – باكســــتانية   – صغيــــرة  قريــــة 
شويفات ( دورات خاصة للشهادات 
 – ترجمــــة   – للضعفــــاء  تقويــــة 
 : محادثــــة لســــيدات األعمــــال هـــــ 

 6613046 –  0938670342
انكليزيـــة  و  لغـــة روســـية  <مـــدرس 
خبيـــر / دروس لغة عربية للجالية 
الروســـية + تعليـــم احملادثـــة باللغـــة 
الروسية للمبتدئن و تعليم العربية 
للروس / دورات صيفية مكثفة /   هـ : 

 6613046 –  0944491978

صيدلي  شهادة  لالستثمار  <مطلوب 
  : هـ  عرطوز  جديدة  صيدالنية  او 

0960070560
م�صنع  للعمل يف  �صيدالنية  <مطلوب 
مغري  ب��رات��ب  الق�صاع  بدم�صق  طبي 

للجادين ه� : 0933303036 

خدمات 
ميلك  دم�صق  مقيم يف  لبناين  <�صاب 
�صيارة خا�صة لبنانية م�صتعد ال�صتقبال 

طلبات خا�صة اإىل لبنان و تاأمني حجز 

فندقي م�صمون ه� : 0955341791 

 0096171226747 –

سيارات للبيع
<للبيع �صيارة ميت�صوبي�صي باجريو موديل 
98 مزاد و على الو�صع الراهن بدون حمرك 

/ مازوت / ه� : 0933432843 

موديل  هندية  فرينا  ه��ون��داي  �صيارة  <للبيع 
2011 عداد 66 الف كم لون ف�صي علبة �رشعة 
نهائي  ب�صعر  برا  و  جوا  العالم  خالية  عادية 

4500000 ل.�ش ه� : 0949762267 
<للبيع �صيارة �صحن ماجري�ش /75/ حمرك 
عاطل /تك / ال�صعر 4،300 مليون مزاد ه� 

0933432843 – 0967782898 :

مهن
<مطلوب موظفات مضيفات لكافيه بشارع 
صباحي  دوام  التامني  دخلة  أيار   29
الرواتب  ضرورية  غير  اخلبرة  مسائي  او 

مغرية هـ : 0956860493 
باب  يف  الكرونيات  �رشكة  ف��ورا  <للعمل 
م�صلى بحاجة اىل خريج معهد الكرون او 

ثانوية �صناعية الكرون اخلربة غري �رشورية 

العمر دون 30 �صنة ه� : 0937756448 

فواكه  �صلطات  و  <يلزمنا معلم ع�صري 
بجرمانا ه� : 0934540072 

<مطلوب ملطعم يف املزة ) كا�صيري /ة/ - 
كوميك – عمال كعجنات و مطبخ و تنظيف 

( ه� : 6644699 – 0944474020 

رعاية وتنظيف
<مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 100 

الف ه� : 0931606623 

<مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 100 
الف بال�صهر 0940649505 

<مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية 
 : امل�صنني / عمال تنظيف ور�صات ه� 

 0992337260 – 3325978
<لدينا مدبرات منزل مقيمات او غري 
م��ق��ي��م��ات ل��الأع��م��ال امل��ن��زل��ي��ة و رع��اي��ة 

امل�صنني و االأطفال ه� : 8113020 – 

 0993152120 – 8113025
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال املنزلية 
و رعاية امل�صنني و االأطفال مقيمات و 

�صنة    45-18 العمر من  مقيمات  غري 

 –  8113025  –  8113020  : ه��� 

 0993152120

أزياء
عاملة  الى  بحاجة  خياطة  <معمل 
بدل  مع  ممتاز  براتب  حبكة  و  درزة 
 : هـ  املزرعة  مبنطقة  مواصالت 

 0932887747

يطلب عماًل
 – كسائق  عمل  الى  بحاجة  <شاب 
اللبنانية  مرافق حائز على اجلنسية 
و السورية مقيم في دمشق العمر 35 

عام هـ : 0932509359  

دروس 
فرنســـية  و  انكليزيـــة  <مـــدرس 
خبيـــر متخصـــص باملناهج اخلاصة 
و احلكوميـــة ) شـــويفات – وطنيـــة 
– ســـورية حديثـــة ( دورات خاصة 
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