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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 �شقة يف م�رشوع دمر ج 10 
على ال�شارع العام برجي م�شاحة 

140م2 / 3 غرف نوم + �شالون / 
طابو اخ�رش / م�شعد + مراآب + 

ب�شعر  فوري  الت�شليم  للبناء  مولدة 

 : هــــــ  يــــن  د لــــلــــجــــا 115مليون 
  0945801619

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج3 
برجي م�شاحة 115م2 قبلي �رشقي 

2 نوم + �شالون مع الفر�ش طابو 

مولدة   + مــراآب   + م�شعد  اخ�رش 

 85 ب�شعر  فــوري  الت�شليم  للبناء 

مليون للجادين 0945801619 

مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر مغرتبني 
غرفتني  110م2  م�شاحة  بناء حجر 

نوم + �شالون ك�شوة ديلوك�ش قبلي 

الت�شليم  يوجد م�شعد  رائعة  اطاللة 

فوري ب�شعر 100 مليون للجادين  هـ 

 0945801619 :

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر �شارع 
املغرتبني بناء حجر م�شاحة 160م2 

/3 غرف نوم + �شالةون / ك�شوة 

ديلوك�ش الت�شليم فوري ب�شعر 120 

مـــــــلـــــــيـــــــون لـــــــلـــــــجـــــــاديـــــــن هــــــــ: 

 0945801619

مزة 
<للبيع �شقة يف املزة خلف م�شفى االطفال 
بناء حجر م�شاحة 140م2 غرفتني نوم + 

�شالون ك�شوة جيدة طابو اخ�رش �شوفاج 

مليون   130 ب�شعر  فوري  الت�شليم  خا�ش 

للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع منزل باملزة طريق اجلالء ط5 
ك�شوة و�شط م�شاحة 90م2 2 نوم و 

�شالون ب�شعر 85 مليون و بازار هـ 

 0932873289 :

شقق متفرقة 
<للبيع �شقة يف املالكي  م�شاحة 200م2 
ط ار�شي مع حديقة ك�شوة ديلوك�ش مع 

اخ�رش  طــابــو  فـــوري  الت�شليم  الــفــر�ــش 

للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع منزل يف منطقة دمر البلد 
240م2 /5  / م�رشع / م�شاحة 

غرف و �شوفا / ط4 قابل للق�شمة 

 : هـــ   ) عــدل  كــاتــب   ( اىل منزلني 

 0944485001
<للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر ار�ش 
 + 140م2  داخلية  م�شاحة  حديقة  مــع 

حديقة 250م2 يوجد بئر ماء ك�شوة جيدة 

 45 ب�شعر  م�شتقل  مدخل  اخ�رش  طابو 

مليون للجادين هـ : 0945801619 

التجارة محضر  <للبيع بيت بشرقي 
شرقي  شمالي  قبلي  فني  ط1   58
140م2 + مصعد و حديقة للبناية 
على  رائعة  إطاللة  سيارات  كراج  مع 
بدون  جيدة  كسوة  األخضر  احلزام 

وسيط هـ :0940140755 

<للبيع  او املقاي�شة منزل بكورني�ش 
قبلي  جميلة  اإطــاللــة  ط3  التجارة 

 3 �ــرشقــي طــابــو اخــ�ــرش ديلوك�ش 

غرف و �شوفا بلكون ت�شليم فوري 

 : هـــــــــــ  مـــــــلـــــــيـــــــون   115 ب 

 0951553163
جــادة  �ــشــورى  بــاملــهــاجــريــن  للبيع 

عربي  مــنــزل  الن�شف  و  ال�شابعة 

طابقني طابق 1 /121م2 / و طابق 

 : هــــ  مــغــر  بــ�ــشــعــر  /40/م2   2
0955721931

<للبيع �شقة يف العبا�شيني جانب 
مدر�شة االدب العربي ت�شلح جتاري 

او �شكني م�شاحة 125م2 ط1 فني 

تقع على �شارعني ك�شوة  جيدة هـ 

0938266911 - 4416740 :

طلعة  الــديــن  باأ�شد  منزل  <للبيع 
املتينية / اأمالك دولة / غرفتني و 

منافع و ف�شحة �شماوية ك�شوة جيدة 

 : هــــــــ  مـــــلـــــيـــــون   13 ــــ�ــــشــــعــــر  ال

0938565525
�شارع  بالعبا�شيني  منزل  <للبيع 
فار�ش اخلوري مقابل مدر�شة االدب 

 : هـ  175م2  العربي ط2 م�شاحة 

 – 0988957641 4465844-

 0938598668
ساحة  رمانة  ابو  في  للبيع  <منزل 
النجمة خلف مؤسسة الطيران املدني 
/ ديلوكس  كسوة  180م2  مساحة 
 : هـ  للجادين  جميلة  اطاللة  ط2/ 

 0937372859
<للبيع او املقاي�شة منزل بالق�شور 
�شارع اخلطيب ط1 طابو اخ�رش 4 

ــون تــ�ــشــلــيــم فـــوري  غـــرف و �ــشــال

ديلوك�ش 135مليون للجادين هـ : 

 0951553163
<للبيع منزل يف منطقة ال�رشيبي�شات 
ديلوك�ش  ك�شوة  140م2  م�شاحة 

للجادين هـ : 0944883283 

<للبيع �شقة يف املهاجرين �شورى 
ديلوك�ش  كــ�ــشــوة  ال�شطح  مــع  ط3 

الت�شليم فوري هـ : 0951418823 

 3318691 –
<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي 
ط1 اطاللة جميلة على جامع االميان 

و جــبــل قــا�ــشــيــون غــرفــتــني نـــوم و 

�شالون بلكون ديلوك�ش ت�شليم فوري 

 : هـــــــ  ــــون  ــــي مــــل  75 ــــن  ــــجــــادي ــــل ل

 0933709044
موازيني  باملجتهد  منزل  <للبيع 
لي  شما قبلي  ين  لز ا ر  مختا خلة  د
صالون  و  غرف   47  / شمالي  قبلي 
 : هـ   /3 /ط  2 125م مساحة   /

0964632834
<للبيع �شقة مب�شاكن برزة م�شبق 
ال�شنع 3 غرف و �شالون ط1 ك�شوة 

و�شط مطلوب 55 مليون على البازار 

بدون و�شيط هـ : 0930879601 

يف  عربي  بيت  مــن  ح�شة  <للبيع 
ال�شوق  مــن  قريب  القنوات  منطقة 

االأول  الطابق  يف  منافع  و  غرفتني 

لل�شكن و غرفة يف الطابق االأر�شي 

مليون   35 املطلوب  ت�شلح جتــاري 

 : هـــ  احل�ش�ش  بقية  �ـــرشاء  ممكن 

2231338 – 0964391083 من 
1،30 �شباحا – 3،30 م�شاء 

<للبيع شـــقة علـــى الهيكل في 
قدسيا خياطني شارع الروضة 
صالـــون  و  غـــرف   4  / 190م2 
اخضـــر  طابـــو  برنـــدات   3 و 
اطاللـــة بنـــاء حجـــر + مصعـــد 
بســـعر مناســـب دون وسيط هـ : 

 0969164074
الدين  ركــن  مك�شية يف  �شقة  للبيع 

ال�شارع العام 3 غرف و �شالون ط4 

ك�شوة جيدة موقف �شالح الدين هـ 

 0994513580 :

�ــشــارع  قــد�ــشــيــا  �شقة يف  <لــلــبــيــع 
م�شاحة  كــ�ــشــوة ممــتــازة  الــبــا�ــشــل 

140م2 ط2 فني �رشقي قبلي غربي 
 : هـــ  بــــازار  و  مــلــيــون   35 ال�شعر 

 0933845453 – 3233160
<للبيع او االجــار �شقة يف �شارع 
امللك العادل ط3 فني 3 غرف نوم و 

 : 220م2 هـ  3 �شالونات م�شاحة 
 3318691 – 0951418823

الهامة  منطقة  في  منزل  <للبيع 
للشقة  مخصص  محكمة  حكم  90م2 
نصف كسوة إطاللة على ملعب اخلابوري 

هـ : 0944266736 

<لــــالجــــار غـــرفـــة مـــفـــرو�ـــشـــة  مع 
 / بال�شعالن  مطبخ  بدون  منتفعات 

براد + تلفزيون + �رشير + مكيف و 

�شخان و خط هاتف ار�شي و عداد 

كهرباء /  االأجرة 75 األف بال�شهر 

)6 اأ�شهر ( و 85 األف  بال�شهر ) 3 

اأ�شهر ( هـ : 0933381829 

<لالجار ال�شنوي طابق فيال باملزة 
ال�شكرتاريا  معهد  جــانــب  غــربــيــة 

ار�شي + حديقة داير من دار البيت 

ي�شلح �رشكة او مكاتب ك�شوة ب�شعر 

�شنوي 7 مليون و قابل للتفاو�ش هـ 

 0932873289 :

<لالجار غرفة مفرو�شة مع منافع و 
�شالون  و  غرفة  و  م�شتقلني  ترا�ش 

مفرو�ش ط4 مع م�شعد يف منت�شف 

�ــــــــــشــــــــــارع احلـــــــــــمـــــــــــراء هـــــــــــ : 

0933496564
فيال  طابق  بــاملــزة  منزل  <لــالجــار 
جــامــع  مــقــابــل  225م2  مــ�ــشــاحــة 

الــقــ�ــرش ط2  اأول طــريــق  الــرئــيــ�ــش 

+م�شعد و كراج 3 نوم و �شالونني 

و ترا�ش ك�شوة و فر�ش ممتازة ب 6 

مليون  هـ : 0932873289 

<لالجار اليومي االأ�شبوعي ال�شهري  
 )  3+2  ( مفرو�شة  غــرف  بدم�شق 

�رشير + حمام + براد + مكيفة �شمن 

بغداد  �شارع    ) ال�شامي  البيت   (

دخلة القزازين خلف جامع اجلوزة 

هـ : 2320771 – -0936855455 
 0933554418

<لالجار غرفة مفرو�شة يف ركن الدين 
ج�رش النحا�ش طلعة املتينية �شهريا 20 

من  االت�شال  ل�شهر  �شمان  مع  األــف 

8-2ظهرا هـ : 2753829 
فيالت  باملزة  فيال  طابق  <لالجار 
 + نوم  300م2 /3  م�شاحة  غربية 

حديقة   + قــعــدة  غــرفــة  و  �شالونني 

�شغرية مدخل م�شتقل ك�شوة و فر�ش 

مليون   6 ب�شعر  مميز  مــوقــع  جيد 

�شنويا هـ : 0932873289 

<عقار لالجار يصلح سكني او جتاري – 
مكتب هندسي – محامي و يفضل دون 
آرمة مساحة 100م2 /3 غرف و صوفا 
/ مع حديقة مببلغ 200 ألف شهريا 
الدفع سنوي برامكة دخلة احللبوني هـ : 
 0944349434 –  2224279
<لـــالجـــار مــنــزل يف املــــزة فيالت 
املــنــارة ط1  مت�شلة جــانــب رو�ــشــة 

اإطـــاللـــة جميلة  مــنــافــع  و  غــرفــتــني 

مفرو�ش ن�شف فر�ش هـ : 6610447 

0944260901 –

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

 0966965777
م�شاحة  اأول  طابق  �شقتني  <للبيع 
300م2 جزماتية زقاق الع�شكري بعد 
مببلغ  100م  ب  احلــ�ــشــارة  معهد 

275 مــلــيــون قــابــل لــلــتــفــاو�ــش هـــ : 
 0933805084

فني  ط2  بالبرامكة  منزل   <للبيع 
شرقي  مكيفات  مع  ديلوكس  كسوة 
قبلي 78م2 غرفتني و صالون  حلبوني 
مقابل  للشحن  لوسيم  ا مكتب  قبل 
 –  2226475  : هـ  األبراج  مشروع 

 0944227783
طلعة  دمر  منطقة  منزل يف  <للبيع 
�شطح  مع  90م2  م�شاحة  قا�شيون 

بـــــنـــــفـــــ�ـــــش املــــــ�ــــــشــــــاحــــــة هــــــــــ : 

 0933459010
<للبيع منزل باملهاجرين با�ش كاتب 
�رشقي  اخ�رش  طابو  خام�شة  جــادة 

طابق  110م2  م�شاحة  غربي  قبلي 

 –  3717594  : هــــــــ  ثـــــــــاين 

0944996841
احلرة  املنطقة  في  مبنى  <للبيع 
م2   600 مساحة  البرامكة  بدمشق 
يصلح  كس  يلو د بر  سو بقني  طا
مشروع  أي  او  استثمارية  لشركات 
 : هـ  مل  لكا با مجهز  ض  عر لة  صا

 0966965777
<للبيع �شقة  ب�شاحية قد�شيا 90م2 
+ حديقة 100م2  منفو�شة �شبابي 

من�شوبني  �شوكة  حجر  بناء   11 ج 

مــزروعــة  حــديــقــة  و  جميلة  كــ�ــشــوة 

اأ�شجار مثمرة +ترا�شني و ممرات و 

حماية حديد م�شغول كامل 32 مليون 

دون  الذمة  بــرئ  و  للم�شاومة  قابل 

و�ــــشــــيــــط لــــلــــجــــاديــــن فــــقــــط هـــــــ : 

 0988266149
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<لالجار ال�شنوي منزل باملزة مقابل 
ال�شيتي مول ط1 / 2 نوم و �شالون 

/ ك�شوة و فر�ش فوق الو�شط جيد 

بــ�ــشــعــر 3 مـــلـــيـــون �ـــشـــنـــوي هـــــ : 

 0932873289
<لالجار غرفة و منافع بدون فر�ش 
يف الزاهرة دف ال�شوك �شارع خالد 

 : هـــــــــــ  ط4  ــــــــيــــــــد  ــــــــول ال ــــــــــن  ب

 0941957326
<لالجار يف ال�شعالن بناء كامل 3 
طـــوابـــق و ار�ـــشـــي جتــــاري ميكن 

ا�شتعماله مطعم مع مدخنة امل�شاحة 

 : هــــــــ   2 120م بـــــقـــــيـــــة  لـــــطـــــا ا

 0965645886
<لـــالجـــار الــ�ــشــنــوي مــنــزل بــاملــزة 
فيالت �رشية ط8 / 3 نوم و �شالون 

/ ك�شوة و فر�ش جيد بناء خمدم و 

للم�شعد  و  للبيت  مولدة   + جميل 

ب�شعر 4 مليون �شنوي منهي هـ : 

0932873289
ــالجــار مــنــزل يف �ــرشقــي ركــن  <ل
الدين غرفتني و �شالون طابق ثاين 

د�ــش  يــوجــد مــ�ــشــعــد + هــاتــف – 

 : هـــــــ  ـــــيـــــت   انـــــرتن  – –مكيف 
 2715747

مطلوب شقق لالجار 
بتنظيم  لـــالجـــار  �ــشــقــة  <مــطــلــوب 
كفر�شو�شة 3 غرف نوم و �شالون 

�شوبر  فــر�ــش  و  كــ�ــشــوة  مــفــرو�ــش 

ــوكــ�ــش مـــن �ــشــاحــب الــعــالقــة  ــل دي

مبا�رشة للجادين فقط الدفع �شنوي 

مقدما هـ : 0988266149 

مساحة  سوكة  ارضي  عقار  <للبيع 
35م2 يصلح جتاري او عيادة مطل 
على الشارع الرئيسي مبنطقة مساكن 
 –  0933631477  : هـ  برزة 

 0956562737

اطاللة  مفرزة  طابو  ارض  <للبيع  
جنوب قطنا غرب خان الشيح / عقاريا 
 –  6823448  : هـ   / جندل  قلعة 

 0933594898
<للبيع عقار يف الك�شوة م�شاحة 2 
دومن عمار هنغار 400م2 + �شكن 

�شارعني  على  م�شبح  مــع  100م2 
بداعي ال�شفر هـ : 0965645886 

قلعة  اخــ�ــرش  طــابــو  ار�ـــش  <للبيع 
جندل غرب اتو�شرتاد ال�شالم �شعر 

الـــدومن ابــتــداء مــن 350 الــف هـــ : 

0988508297 - 6828370
بيعفور  مزرعة  االجار  او  <للبيع 
الصبورة مساحة دومن مع فيال و مسبح 

لالتصال هـ : 0966965777 

موظفون
تطلب  الطباعية  للخدمات  موؤ�ش�شة   >
موظف بال�شكل الفوري براتب 50000  

فقط  للجادين  �شاعات   5 جزئي  دوام 

0996525945 / 2256569
<ملن لي�ش لديها �شهادة او عمل �رشكة 
م�شتح�رشات طبية جتميلية بحاجة اإىل 

اآن�شة ال�شتكمال  طاقمها االإداري العمر 

دون 35 �شنة دوام �شباحي اخلربة غري 

ــــب 50 األــــــف هـــــ :  ــــرات ــــة ال �ــــرشوري

  2274340 – 0955553922
<�رشكة ريا�شية حديثة بال�شعالن بحاجة 
اإىل حما�شبة �شمن االإدارة براتب ممتاز 

30�شنة  دون  الــعــمــر  �ــشــبــاحــي  ــــدوام  ب

املوا�شالت موؤمنة اخلربة غري �رشورية و 

ال�شهادة مطلوبة هـ : 2157150 

<�رشكة جتارية بدم�شق بحاجة اىل 
على  العمل  يجيد  اعــالين  م�شوؤول 

برامج الت�شاميم و االنرتنيت العمر 

من 20-40 �شنة هـ : 4440114 

 0950006625 –

براتب  مندوبة  مطلوب  <للجادات 
75000 دوام من 9و ن�شف – 5 
م�شاء التعامل مع ال�شيدات ح�رشا 

 –  2 2 3 7 4 7 4  : هــــــــــــ 

 0930911556
<�رشكة جتارية بدم�شق تعلن عن 
ق�شم  يف  مــ�ــرشفــات  اىل  حاجتها 

العالقات العامة �شهادة ثانوية كحد 

ادنى العمر بني 20—30 �شنة هـ 

 0950006625 4440114- :

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

الئق لل�شواغر التالية /حما�شبة – �شكرتارية 

– ا�شتقبال / اخلربة غري �رشورية براتب 75 
األف الدوام 8 �شاعات املوا�شالت موؤمنة هـ 

 2144402 – 0966226640 :

ان�شة  اىل  بحاجة  جتارية  <�رشكة 
جتــيــد الــلــغــة االنــكــلــيــزيــة حمــادثــة و 

بطالقة مئة باملئة هـ : 0933136380 

 0981091554 –

للعمـــل  ظفـــة  مو ب  <مطلـــو
كامـــل  دوام  البســـة  فـــي محـــل 
 : هــــ  عرنـــوس  ســـاحة  فـــي 

 0954331335
<مطلوب للعمل فورا مديرة تنفيذية 
بالربامكة  للعمل  جتــاريــة  لــ�ــرشكــة 

األف   75 براتب  �شاعات   8 بــدوام 

املوا�شالت موؤمنة و ال�شهادة ثانوية 

�شنة   35 دون  العمر  اأدنـــى  كحد 

املـــــــوا�ـــــــشـــــــالت مـــــوؤمـــــنـــــة هــــــــ : 

 2135309 – 0933606019

بتعيني  ترغب  حديثة  طبية  <جمموعة 
موظفة اإدارية / اإ�رشاف اأو حما�شبة / 

بدوام �شباحي براتب ممتاز العمر دون 

30�شنة املوا�شالت موؤمنة  اخلربة غري 
�رشورية هـ : 2157150 

<�رشكة ع�شري بحاجة اىل مندوب 
مبيعات حا�شل على �شهادة �شوق 

 : هــــــ  عـــمـــومـــي  او  خـــ�ـــشـــو�ـــشـــي 

 0999585545 – 4465070
<�رشكة جتارية بدم�شق بحاجة اىل 
م�شتخدم العمر من 20-40 �شنة هـ 

 0950006625 – 4440114 :

بالربامكة  حديثة  طبية  <جمموعة 
ترغب بتعيني موظفة / حما�شبة + 

اإ�رشاف / براتب 75 األف بدوام 8 

�شاعات العمر دون 35 �شنة  يف�شل 

من �شكان الربامكة و ما حولها و 

التفرغ للدوام واملوا�شالت موؤمنة هـ 

 2144403 – 0933606081 :

سكرتاريا
<موؤ�ش�شة جتارية تعمل يف جمال 
اإىل  بحاجة  الت�شدير  و  اال�شترياد 

براتب  االإداريــة  لالأعمال  �شكرترية 

70 األف املوا�شالت موؤمنة اخلربة 
�شنة   30 العمر دون  غري �رشورية 

الدوام �شباحي ال�شهادة مطلوبة هـ 

 2145877 :

�شورية  منتجات  عــر�ــش  <�ــشــالــة 
موظفة  اىل  بحاجة  بــاملــراأة  للعناية 

باإحدى �شاالتها / م�شاكن برزة – 

و  �شكرتاريا  و  احلمرا / حما�شبة 

خدمة زبائن براتب 75 األف العمر 

 –  2274341  : 35 �شنة هـ  دون 

  2274342

<لــلــبــيــع حمــل فــــروج بــرو�ــشــتــد و 
كامل  مع  50م2  م�شاحة  �شاورما 

ال�شعر مغر/  املزه  التجهيزات يف 

 : هـــ  فقط  /للجادين  املعاينة  بعد 

 0933568282
<للبيع حمل جتاري يف ابو رمانة 
بنك  جانب  ال�شيافة  ق�رش  �شاحة 

االردن 30م2 بوفيه و منتفعات ب 

125 مليون هـ : 0951553163 
البيع حمــل جتــاري  راو  <لــالجــا 
ب�شارع االمني دوار اخل�رشة موقع 

مميز 70م2 مع مدخنة و تواليت و 

 : هـ  اخ�رش  طابو  ديلوك�ش  بوفيه 

 4446093 – 0949353225
اخــر �شارع  <للبيع حمل جتــاري 
الربج ب�شتان زغلولة م�شاحة 14م2 

مع �شقيفة و منافع ب�شعر 6 و ن�شف 

 –  5412343  : هــــــ  مـــلـــيـــون 

 0933615503

<لالجار حمل يف ركن الدين برنية 
قرب م�شفى �شنان م�شاحة 55م2 

اجــار  كــ�ــشــوة حــديــثــة   )  12×5  (

�شنوي هـ : 0940524786 

م�شاحة  جتــاري  قبو  <لال�شتثمار 
100م2 مع حديقة بنزلة الطلياين هـ 

 0955169696 :

فيالت  باملزة  جتاري  مكتب  <للبيع 
غربية الشارع الرئيسي سوبر ديلوكس 

هـ : 0966965777 
<لاليجار مكتب ي�شلح ل�رشكة – 
عيادات –ط4 مع م�شعد /4 غرف 

بــرج  فـــنـــدق  + مــنــافــع / جـــانـــب 

الفردو�ش هـ : 0933563945 – 

 0944282105



9336 2018 العــــدد 710  -  21   متوز       4



2018 العــــدد 710  - 9336 215   متوز      



9336 2018 العــــدد 710  -  21   متوز       6



2018 العــــدد 710  - دم�شــــــــــــــق 9336 217   متوز      

�صــــــ�حب الرتخي�س: الــــــدكتــــــور املهند�س مــــــ�أمــون احلــــــــالق

رقم الرتخي�س 4545 ت�ريخ 2003/6/10

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

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

<مــطــلــوب عــامــالت خــدمــة منزلية 
تنظيف  عــمــال   / امل�شنني  لــرعــايــة 

 –  3325978  : هـــــ  ــــات  ــــش ور�

 0992337260
مطلوب مربية اأطفال يف منطقة املزة 

براتب جيد هـ : 0944775494 

<مطلوب مدبرة منزل للعمل بدوام 
جزئي و الراتب مغري العمر فوق 

30 �شنة هـ : 0968349670 
لالأعمال  منزل  مدبرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�شنني و االأطفال 

من  العمر  مقيمات  و غري  مقيمات 

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

يف  للعمل  م�شتخدمة  <مــطــلــوب 
ال  العمر  عرنو�ش  مبنطقة  مكتب  

يـــتـــجـــاوز 30 عـــــام اخلــــــربة غــري 

�رشورية الــدوام من 8،5  – 4،5 

 –  0951418823  : هـــ  مــ�ــشــاء 

 3318691
<مطلوب مقيمة لرعاية م�شنة براتب 
 : هــــــــ  فـــــــــوق  مـــــــا  و  الـــــــــف   80

 0940649505

حالقة وجتميل
<مطلوب معلم حالقة  رجايل للعمل 
يف �شالون يف منطقة املهاجرين هـ 

 0940437018 :

ــحــاجــة اىل  <�ـــشـــالـــون جتــمــيــل ب
 – بديكور   – منيكور   / كــوافــرية 

 : هـ   / ب�رشة  تنظيف   – �شي�شوار 

 0998806061

أزياء
<مطلوب عامل /ة/ درزة – ر�شة 
�شارع  خياطة يف  ملعمل  حبكة   –

احلمراء هـ : 0932338068 

سكرتاريا
<مــطــلــوب �ــشــكــرتــرية لــعــيــادة يف 
ال�شبع بحرات العمر من 23 35- 

�شنة �رشط ال�شكن القريب و االناقة 

هـ : 2323400 – 0944232348 
وات�ش 

م�شلى  بــاب  يف  طبي  <م�شتودع 
اإىل  بحاجة  بــاملــراأة  بالعناية  يعمل 

ال�شهادة  حتمل  حمجبة  �شكرترية 

الثانوية كحد اأدنى براتب يبداأ من 

و  �شنة   35 دون  العمر  األـــف   50
املوا�شالت موؤمنة و الدوام �شباحي 

 –  0994488637   : هـــــــ 

 2274341

عمال
عــادي  عــامــل /ة/  <بــحــاجــة اىل 
للعمل لدى  �رشكة على خطوط انتاج 

بدوام و راتب هـ : 5641542 – 

 0930147448
جلي  و  تنظيف  عــامــل  <مــطــلــوب 
للعمل يف مطعم يف ابو رمانة هـ : 

 0933339507

مهن
�ــرشكــة خلــدمــات الــنــقــل بــحــاجــة اىل 

�شوق  �شهادة  على  �شائقني حا�شلني 

عمومي فئة /د/ لقيادة با�شات هـ : 

5852199 من 8�شباحا – 4 ظهرا 
بدم�شق  جتارية  ل�رشكة  <مطلوب 
عدد من فنيني ال�شيانة اخلربة غري 

�رشورية العمر بني 20-40 �شنة + 

 –  4440114  : هـ  قيادة  �شهادة 

 0950006625
�شياد   / منزل  حار�ش  <مطلوب 
طيور مرخ�ش العمر 50 عاما على 

اأن يكون من �شكان دم�شق و العمل 

 8-6 2230123  من   : هـ  فــورا 

م�شاء 

<مطلوب �شواج و دهان �شيارات 
هـ : 5852199 من 8-4 ظهرا 

رعاية وتنظيف
براتب  عائلة  لدى  مقيمة  <مطلوب 
 : هـــــــ  بــــالــــ�ــــشــــعــــر  الــــــــف   100

0931606623
<لدينا مدبرات منزل مقيمات او غري 
رعاية  و  املنزلية  لــالأعــمــال  مقيمات 

امل�شنني و االأطفال هـ : 8113020 

 0993152120 – 8113025 –
<مطلوب مقيمة لرعاية م�شن من 9 
 : هـــــــ  مــــ�ــــشــــاء   9  – �ـــشـــبـــاحـــا 

 0940649505

فرنســــية  و  انكليزيــــة  <مــــدرس 
خبير متخصــــص باملناهج اخلاصة 
و احلكوميــــة ) شــــويفات – وطنيــــة 
– ســــورية حديثــــة ( دورات خاصة 
للشهادات تقوية للضعفاء – ترجمة 
كتب – محادثة لسيدات األعمال  هـ 

 6613046 –  0944491978
<مدرس انكليزية و فرنسية خبير 
 ( اخلاصـــة  و  احلكوميـــة  باملناهـــج 
 – باكســـتانية   – صغيـــرة  قريـــة 
شويفات ( دورات خاصة للشهادات 
 – ترجمـــة   – للضعفـــاء  تقويـــة 
 : هــــ  األعمـــال  لســـيدات  محادثـــة 

 6613046 –  0938670342
<مــــدرس لغــــة روســــية و انكليزيــــة 
خبيــــر / دروس لغة عربية للجالية 
الروســــية + تعليــــم احملادثــــة باللغــــة 
الروسية للمبتدئني و تعليم العربية 
للروس / دورات صيفية مكثفة /   هـ : 

 6613046 –  0944491978

<مطلوب �شيدالين /ة/ للعمل يف �شيدلية 
يف مدينة دم�شق للعمل كم 10 �شباحا – 4 

ع�رشا هـ : 0952554477 

<عيادة للبيع بناء املهندسني ساحة 
عرنوس ط3 مساحة 40م2 كسوة سوبر 
 : هـ  للجادين  اخضر  طابو  ديلوكس 

 0937372859
و  الزراعية  املواد  ل�شناعة  <�رشكة 
طبيب  اىل  بحاجة  البيطرية  االدويــة 

/ة/ بيطري يتقن اللغة االنكليزية و 

الــــعــــمــــل عــــلــــى احلــــا�ــــشــــب هـــــــ : 

 0962626201

<للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة 
كابتشينو  مكنة   – خمارة  و  فرن   /
 – برادات  ى-  – كراسي  – طاوالت 
فريزرات - / املاني ايطالي استعمال 

 0966965777  : هـ  اشهر   3
<للبيع جهاز موبايل �شام�شونغ نوت 
2 بحالبة ممتازة مع كامل اغرا�شه 
و ملحقاته و �شمن علبته اال�شلية هـ 

 0933447035 :

 / ماركة  زراعــي  تراكتور  <للبيع 
ما�شي فرك�شون / 188 بحالة جيدة 

) منمر و مر�شم و موؤمن ( لالت�شال 

هـ : 0936855455 

كمبيوتر 
<فني م�شتعد ل�شيانة و فرمته و تنزيل 
برامج النت و الت�شميم و الهند�شية و 

على  اخلدمية  و  الفريو�شات  مكافحة 

ن�شل  ال�شبكات  تو�شيل  و  الكمبيوتر 

اأينما كنتم هـ : 0945375583

 
ميلك  دم�شق  يف  مقيم  لبناين  <�شاب 
�شيارة خا�شة لبنانية م�شتعد ال�شتقبال 

طلبات خا�شة اإىل لبنان و تاأمني حجز 

 0955341791  : هـ  فندقي م�شمون 

 0096171226747 –

ـــزا  ـــارة �ــــشــــوبــــارو امـــربي <لــلــبــيــع �ـــشـــي
حــادث  عــامــلــة  م�شغولة   2006/2006
عــادي  بــواط  جــدا  جيد  ب�شكل  منفو�شة 

ب�شعر 42 و بازار هـ : 0933433485 




