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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      

 مطلوب للإيجار 
 �صــــقة �صغرية يف املزة غربية 

 �صــــرقية - موا�صـــاة 
 هاتف : 2111414 - 2111616 / 0944474020 - 0933790430 

يلزمنا اآن�صات للعمل على 

اآالت ت�صوير وبيع طوابع 
 هاتف : 2111414 - 2111616 

 0933790430 - 0944474020 

مزة..
<للبيع �شقة يف املزة خلف م�شفى 
الأط����ف����ال ب���ن���اء ح��ج��ر م�����ش��اح��ة 

140م2 / غرفتني نوم + �شالون 
يوجد  ال��ف��ر���ش  م��ع  ج��ي��دة  ك�شوة 

���ش��وف��اج خ���ا����ش ط���اب���و اخ�����ر 

 : ه���  ل��ل��ج��ادي��ن  ف����وري  الت�شليم 

 0945801619
<للبيع بداعي ال�شفر منزل باملزة 
م�شاحة  ���ش��وك��ة  ���رق��ي��ة  ف��ي��ات 

140م2 ك�شوة ممتازة ب�شعر مغر 
 : ه���  و�شيط  دون  فقط  للجادين 

 6127552 – 0944757061
<للبيع منزل باملزة فيات غربية 
�شوبر  ك�شوة  125م2  م�شاحة 

غرفتني نوم و �شالون و مطبخ و 

للجادين  فوري  الت�شليم  حمامني 

دون و�شيط ه� : 0944757061 

 6133267 –

<للبيع �شقة مب�روع دمر ج10 جانب 
م�شاحة  ح��ج��ر  ب��ن��اء  الكني�شة  دوار 

150م2 / 3 غرف نوم و �شالون ك�شوة 
 + م��راب   + م�شعد  الفر�ش  م��ع  جيدة 

مولدة للبناء الت�شليم فوري للجادين ه� 

 0945801619 :

<للبيع �شقة يف م�روع دمر ج 16 
م�روع  على  اول  ن�شق  حجر  بناء 

دمر م�شاحة 160م2 /3 غرف نوم 

مليون   80 ب�����ش��ع��ر   / ���ش��ال��ون   +

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة يف م�روع دمر ج 16 
ن�شق اول �شارع الفيات ط ار�شي 

حديقة   + 160م2  داخلية  م�شاحة 

200م2  + م�شبح /3 غرف نوم + 
3 حمامات + �شالونني ك�شوة �شوبر 
للجادين  ف��وري  الت�شليم  ديلوك�ش 

ه�0945801619 

<�شقة  للبيع باملزة خلف الرازي 
ط1 / 3 اجتاهات / ك�شوة جيدة 

ه� : 0964646488 

<للبيع منزل اتو�شرتاد املزة ط1  
على  واج���ه���ة  170م2  م�����ش��اح��ة 

مقر  ي�شلح  مبا�رة  الت��و���ش��رتاد 

�ركة موقع ممتاز ب�شعر مغر دون 

 –  0944757061  : ه���  و�شيط 

 6133267

شقق متفرقة 
ال�شاطئ  الاذقية  يف  �شاليه  <للبيع 
الزرق 3 طوابق بناء حجر ك�شوة جيدة 

مع الفر�ش اطالة بحرية رائعة مدخل 

اخ�����ر  ط��اب��و  ال��ب��ح��ر  ع��ل��ى  م�شتقل 

مليون   95 ب�شعر  ف����وري  الت�شليم 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر 
ماء  بئر   + م��ع حديقة  ار���ش��ي  ط 

م�شاحة داخلية 150م2 + حديقة 

250م2 مدخل م�شتقل ك�شوة جيدة 
طابو اخ�ر الت�شليم فوري ب�شعر 

45 مليون ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة يف املالكي م�شاحة 
250م2 /4 غرف نوم و �شالونني 
ك�شوة ديلوك�ش اطالة رائعة طاو 

الت�شليم  م�شعد  اخ�����ري��وج��د 

ف�������������وري ل������ل������ج������ادي������ن ه��������� : 

 0945801619
<للبيع او املقاي�شة منزل طابق 
ار�شي / طابوا �شكان / 140م2 

اتو�شرتاد حامي�ش مقابل الكازية 

 : ه���  جيد  اك�شاء   / �شوكتني   /

 0955348329
جانب  بالرو�شة  م��ن��زل  <للبيع 
ال��ل��ي��وان قبو ن���زول 10 درج��ات 

ك�شوة ممتازة مع حديقة م�شاحة 

50م2 غرفة و �شوفا و منافع و 
حديقة ي�شلح �شكني او جتاري 

ب�شعر مغر ت�شليم فوري للجادين 

دون و�شيط ه� : 0944757061 

 6127552 –
م��ن��زل  امل��ق��اي�����ش��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
ط1  اخلطيب  ���ش��ارع  بالق�شور 

طابو اخ�ر 4 غرف و �شالون 

ت�شليم فوري ديلوك�ش 135مليون 

للجادين ه� : 0951553163 

<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي 
جامع  ع��ل��ى  جميلة  اط��ال��ة  ط1 

المي��ان و جبل قا�شيون غرفتني 

ديلوك�ش  بلكون  �شالون  و  ن��وم 

ت�شليم فوري للجادين 75 مليون 

ه� : 0933709044 

�شاحية  بجمرايا  منزل  <للبيع 
ط1  135م2  م�شاحة  الفردو�ش 

فني / 3 غرف و �شالون / ك�شوة 

ج�������ي�������دة ل������ل������ج������ادي������ن ه���������� : 

 0932078616

م�شاحة  ع��رب��ي   م��ن��زل  <للبيع 
267م2 موؤلف من 11 غرفة اجتاه 
زقاق  اجلابية  باب  مبنطقة  قبلي 

احلطاب ه� : 0955727360 

<للبيع او املقاي�شة قبو  بالق�شور 
�شارع اخلطيب غرفتني و �شوفا 

مع حديقة ك�شوة جيدة جدا ي�شلح 

لل�شكن او عيادة او مكتب ب 55 

مليون الت�شليم فوري للجادين  ه� 

 0951553163 :

بغداد  ���ش��ارع  يف  غرفة  <للبيع 
ت�شلح لل�شكن اأعزب او م�شتودع 

و  حمام  م��ع  م�شرتك  مدخل  م��ع 

الذمة  بريء  معداته  بكامل  حمل 

ماليا ه� : 0955720639 

�شاحة  يف  جتارية  �شقة  <للبيع 
ب����اب م�����ش��ل��ى م���ع اإط���ال���ة على 

ال�شاحة ت�شلح مكتب حمامي او 

هند�شي ه� : 0933929381 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف رك���ن ال��دي��ن 
م�شاحة 110م2 ط1 فني جانب 

الأفران ه� : 0933322195 

جادة  الرو�شة  يف  �شقة  <للبيع 
الزهراوي م�شاحة 160م2 / 4 

غرف و �شالون ك�شوة ديلوك�ش / 

 / �شيمونيه   + �شم�شية  ط��اق��ة 

ال����ت���������ش����ل����ي����م ف�������������وري ه��������� : 

 3318691 – 0951418823
<للبيع او الاجار منزل عربي قدمي 
يف باب �رقي ق�شلة حارة العبارة 

طابقني �شفلي و علوي 6 غرف مع 

ليوان و بحرة جانبية و 2 قبو م�شاحة 

133م2 ي�شلح جمعية او موتيل او 
مطعم او مدر�شة ..... للجادين فقط 

ه� : 5427643 

<للبيع  او املقاي�شة منزل بكورني�ش 
قبلي  جميلة  اإط��ال��ة  ط3  ال��ت��ج��ارة 

�رقي طابو اخ�ر ديلوك�ش 3 غرف 

و �شوفا بلكون ت�شليم فوري ب 110 

مليون ه� : 0951553163 

<للبيع منزل في جديدة عرطوز 
ط1 فني مساحة 85م2 /3 غرف 
/ كسوة جيدة التسليم فوري هـ : 

 0988839282
<للبيع منزل خلف م�شفى املجتهد 
ك�شوة  /ط2/  90م2  م��وازي��ن��ي 

 : ه�  مكيفات  و  �شوفاج  جيدة + 

 2254260 – 0954563749
باجل�ر  �شهمية  ح�شة  <للبيع 
املطلوب    2400/872 الأبي�ش 

50 مليون ه� : 0945410418 
و  غرفـــة  منـــزل  <لالجـــار 
صالون و منتفعات صناعة 

حي بالل  هـ : 5431502 
<للبيع �شقة على الهيكل 3 غرف 
و �شالون 77م2 + حديقة 90م2 

ار�شي تنازل جمعية �شكنية دوما 

– ال�شيفونية ب�شعر مغر جدا ه� : 
 0966275265

<للبيع ار�ش يف قلعة جندل طابو 
م���ف���رزة ب��ال��ق��رب م���ن ات��و���ش��رتاد 

مدينة  ع���ن   / /25كم  ال�����ش��ام 

دم�شق �شعر الدومن 500 األف ه� 

 –  0 9 3 3 5 9 4 8 9 8  :

 6823448
<للبيع او االجار مزرعة في يعفور 
الصبورة مساحة  من دومن حتى 5 
دومن  مع فيال و مسبح لالتصال هـ 

 0966965777 :
< مزرعة م�شاحتها 7 دومنات منطقة 
�شافيتا على مقربة من طريق �شافيتا 

م�شتى احللو حتوي بئر ماء 2 ان�ش 

+ غرفة م�شورة وم�شجرة  حم�شيات 

ورم������ان  وخ����وخ واأ����ش���ن���اف اخ���رى 

لا�شتعام  0944500113 

<للبيع حم�ر يف بلودان م�شاحة 
720م2 مرخ�ش 4 طوابق م�شاحة 
البناء 1300م2 م�شغول ت�شوينة 

+ قواعد و �شياج + �شبكة �رف 

�شحي ه� : 0944726470 

للبيع ملك و فروغ حمل ب�شارع خالد 

بن الوليد جانب جامع زيد بن ثابت 

الأن�شاري 45م2 على ال�شارع العام 

له واجهتان ت�شليم فوري بدون و�شيط 

 –  0 9 3 3 2 2 5 5 6 1  : ه�������� 

 0944307790
حصـــة  الســـفر  <بداعـــي 
جتاريـــن  مبحليـــن  للبيـــع 
بزقاق اجلن جادة ابن عامر 

هـ : 0944227752 
و  برو�شتد  ف���روج  حم��ل  <للبيع 
�شاورما م�شاحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزه ال�شعر مغر/ 

 : ه�  فقط  /للجادين  املعاينة  بعد 

 0933568282
<للبيع حمل يف الطلياين م�شاحة 

30م2 ه� : 0933322195 
<للبيع  او املقاي�شة حمل جتاري 
يف اأبو رمانة �شاحة ق�ر ال�شيافة 

جانب بنك الأردن 30م2 بوفيه و 

م��ن��ت��ف��ع��ات ب 125 م��ل��ي��ون ه���� : 

 0951553163
<ل��ل��ب��ي��ع ع��ل��ى ات���و����ش���رتاد امل���زة 
ع��ر���ش م�شاحة  ���ش��ال��ة  م��ب��ا���رة 

موقع   / واج���ه���ات   9/ 200م2 
مغر   ب�شعر  فقط  للجادين  ممتاز 

دون و�شيط ه� : 0944757061 

 6133267 –

ال�����ش��ن��وي حمل  < ل��ا���ش��ت��ث��م��ار 
�شاورما جاهز مع كافة معداته و 

الرادات يف منطقة خالد بن الوليد 

جانب قهوة احلجاز جاهز للعمل 

فورا ه� : 0940551111 

<ل��ا���ش��ت��ث��م��ار ال�����ش��ن��وي حمل 
معجنات مع فرن جاهز مع كافة 

معداته و الرادات يف منطقة خالد 

ب��ن ال��ول��ي��د ج��ان��ب ق��ه��وة احلجاز 

ج�����اه�����ز ل���ل���ع���م���ل ف����������ورا ه������� : 

 0940551111
<ل���اج���ار حم���ل يف ال�����ش��ع��ان 
ح���ب���وب���ي راب������ع م���ق���اب���ل حم���ات 

33م2  م�����ش��اح��ة  ال���زن���رك���ج���ي 

ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���ش��ي��ط ه��� : 

 0933446080

موظفون
<مطلـــوب موظفـــة للعمـــل 
فـــي محـــل ألبســـة  بســـاحة 
عرنـــوس بـــدوام كامـــل هــــ : 

 0954331335
<ملن لي�ش لديها �شهادة او عمل 
�ركة م�شتح�رات طبية جتميلية 

ل���ش��ت��ك��م��ال   اآن�����ش��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة 

 35 دون  العمر  الإداري  طاقمها 

غري  اخل��رة  �شباحي  دوام  �شنة 

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

 2144403 – 0955553922
مل�روع  مم��ول  ���ري��ك  <مطلوب 
�شياحي قائم و ناجح ب�شمانات و 

ع���������ق���������ود ن������ظ������ام������ي������ة ه������������ : 

 0955560319
<م��ط��ل��وب ل��ل��ع��م��ل ف����ورا م��دي��رة 
للعمل  جت��اري��ة  ل�����رك��ة  تنفيذية 

بالرامكة بدوام 8 �شاعات براتب 

75 األ����ف امل��وا���ش��ات م��وؤم��ن��ة و 
ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى العمر 

دون 35 �شنة املوا�شات موؤمنة ه� 

 –  0 9 3 3 6 0 6 0 1 9  :

 2135309
<�ركة طبية بحاجة اىل موظفة 
األ����ف   20 اأ����ش���ب���وع���ي  ب����رات����ب 

غري  و اخلرة  موؤمنة  املوا�شات 

 –  2215788  : ه����  ����روري���ة 

 0960969797
للم�شتح�رات  جتارية  <�ركة 
 / اآن�����ش��ة  بتوظيف  ت��رغ��ب  الطبية 

اإ���راف   – حما�شبة   – ا�شتقبال 

اإداري / العمر من 18-35 �شنة 

الراتب من  -50 100 األف �شهريا 

 –  2 1 5 4 7 3 5  : ه������������ 

 0932346791
<مطلوب موظفة للعمل يف حمل 
من  كامل  ب��دوام  عرنو�ش  مبنطقة 

8،30 – 4،30 ال�شكن قريب ه� : 
 3318691 – 0951418823

<مطلوب �ركة او مكتب حما�شبة 
احل�شابات  تدقيق  متخ�ش�ش يف 

امل���ال���ي���ة ل�����رك��ة ���ش��ن��اع��ي��ة ه���� : 

 0962626201
<جمموعة طبية حديثة بالرامكة 
ترغب بتعيني موظفة / حما�شبة + 

اإ���راف / براتب 75 األف بدوام 

�شنة    35 دون  العمر  �شاعات   8
ما  و  الرامكة  �شكان  من  يف�شل 

حولها و التفرغ للدوام واملوا�شات 

 –  0933606081  : ه���  موؤمنة 

 2144403

البعث  �شقة بجرمانا حي  <للبيع 
م�شاحة 100م2 /ط2/فني  ك�شوة 

جيدة ه� : 0999786564 

<لاجار �شقة مفرو�شة يف املزة اتو�شرتاد 
بناء املحافظة ط4 ك�شوة مع فر�ش �شوبر 

 – كبري  �شالون  و  نوم  غرفتني  ديلوك�ش 

خدمات ممتازة الدفع �شنوي �شلفا ب 3 

مليون �شنويا  دون و�شيط  للجادين فقط 

ه� : 0988266149 

<لاجار منزل على اتو�شرتاد املزة 
ط ار�شي طلوع 5 درجات ك�شوة 

قدمية ي�شلح مقر �ركة او جامعة 

ب�شعر  ترا�ش   + 400م2  م�شاحة 

مغر للجادين فقط دون و�شيط ه� : 

 6133267 – 0944757061
شـــقة  الســـنوي  <لالجـــار 
مفروشـــة حصـــرا / 3 غـــرف 
/ بالزاهـــرة اجلديدة جانب 
مي  ســـال ال ا لفتـــح  ا معهـــد 
ط6 + مصعـــد + تكييـــف هـ : 

 0967292276
ال�شهري   الأ�شبوعي  اليومي  <ل��اج��ار 
بدم�شق غرف مفرو�شة ) 2+3 ( �رير + 

البيت   ( �شمن  مكيفة   + ب��راد   + حمام 

ال�شامي ( �شارع  بغداد دخلة القزازين 

خلف جامع اجلوزة ه� : 2320771 – 

 0933554418 - 0936855455
<لاجار �شقة ديلوك�ش يف حميط 
الرملان قبلي �رقي غربي مفرو�شة 

 3،5 �شنويا  ���ش��ال��ون  و  غ���رف   4
مليون ه� : 0959390775 

<لاجار �شقة مفرو�شة غرفة نوم + 
غرفة جلو�ش + مطبخ + حمام و �رفة 

يف اجل�ر البي�ش ل�شيدة اأرملة اغو 

األ��ف   90 الج���ار  اأط��ف��ال��ه��ا  و  مطلقة 

�شهريا ه� : 0992397440

ب��دون و�شيط يف  <ل��اج��ار منزل 
تو�شع م�روع دمر ط8 غرفتني و 

�شالون ه� : 0981496830  

<لاجار �شقة يف الرو�شة جادة 
الزهراوي ط2 فني  غرفتني و منافع 

و�شط اجار  �شهري او �شنوي  ه� 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  :

 3318691

< مطلوب لل�راء �شقة باملزة فيات 
�رقية خلف جامع الكرم متحلق 

م�شاحة  اجلمعيات  ابينة  جنوبي 

حوايل 100م2 3/ غرف و �شالة 

ه� : 0955909060
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<���رك��ة جت��اري��ة تعمل يف جمال 
اإىل  بحاجة  اإك�ش�شوارات  و  الزينة 

�شكرترية حمجبة للعمل لديها براتب 

األ������ف اخل������رة غ��ري  ����ش���ه���ري 60 

 : ه�  املوا�شات موؤمنة  �رورية و 

 0932412883 – 2253712
االتصاالت  و  للتعهدات  <شركة 
جتيد  ة  تير سكر لى  إ جة  بحا
ز  ممتا بشكل  االنكليزية  للغة  ا
ت  سال ا ملر با ة  خبر ت  ا ذ و 
 –  2263399  : هـ  التجارية 

 0932462261
<�ركة ا�شترياد و ت�شدير ب�شارع 
امل��ح��اف��ظ��ة ب��ح��اج��ة اىل م��وظ��ف��ة / 

ب��رات��ب   / حما�شبة   + ���ش��ك��رت��اري��ا 

ال��دوام �شباحي العمر دون  ممتاز 

30 �شنة املوا�شات موؤمنة اخلرة 
غري �رورية ه� : 2157150 

<�ركة للتجارة و التوزيع بحاجة 
اإىل موظفة / �شكرتاريا – حما�شبة 

– اإ���راف اإداري  / براتب مبدئي 
50 األف �شهريا + مكافاآت و حوافز  
الدوام من 9 �شباحا 5- م�شاء ه� : 

 0932346791 – 2154735
<م�شتودع طبي بالرامكة بحاجة 
براتب  لديه  للعمل  �شكرترية  اإىل 

األ����ف اخل����رة غري  ���ش��ه��ري 60 

�رورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

 0932412883 – 2253712
ســـكرتيرة  للعمـــل  <مطلـــوب 
30-40 ســـنة فـــي  العمـــر مـــن 
مركز ادوات جتميل و عطورات 
بـــن دمشـــق و بيـــروت براتـــب 

مغري هـ : 0930814365 
<م�شتودع طبي بالرامكة بحاجة 
براتب  لديه  للعمل  �شكرترية  اإىل 

األ����ف اخل����رة غري  ���ش��ه��ري 60 

�رورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

 0932412883 – 2253712

عمال
مبنطقة  ���ش��ن��اع��ي��ة  <م��وؤ���ش�����ش��ة 
ال�شبينة بحاجة اإىل عامات تعبئة 

كحد  اإع��دادي��ة  �شهادة  تغليف  و 

 : ه�  موؤمنة   املوا�شات   . اأدن��ى 

 0944671751
 / موظفني  اىل  بحاجة  <���رك��ة 
�شائق – عامل – فني / بدوام و 

 -  5641542  : ه���  جيد  رات���ب 

0930147448

مهن
<يلزمنا �شاب للعمل فورا بور�شة 
يف باب  م�شلى الدوام من 8 – 

4،30 بدون اأي خرة براتب 50 
الف �شهريا العمر دون 25 �شنة 

ه� : 0937756448 

<مطلـــوب موظفـــة للعمـــل 
فـــي محل ألبســـة  بســـاحة 
عرنـــوس بـــدوام كامـــل هــــ : 

 0954331335
<���رك��ة جت��اري��ة ت��رغ��ب بتعيني 
دم�شق  يف  فرعها  �شمن  موظفة 

 + كمبيوتر  �شهادة  على  حا�شلة 

يف  لباقة   + ج��ي��دة  انكليزية  لغة 

ال���ت���ع���ام���ل م�����ع ال����ع����م����اء ه������ : 

 0932346791 – 2154735
بتعيني  ت��رغ��ب  طبية  <جم��م��وع��ة 
األ��ف    70 ب��رات��ب  اإداري����ة  موظفة 

املوا�شات موؤمنة العمر دون 30 

�شنة اخلرة غري �رورية ال�شهادة 

مطلوبة ه� : 2157150 

<مطلوب �شاب او �شابة للعمل يف 
كافيترييا ملدة 10 ايام من ال�شاعة 

3 – 12 ليا يف معر�ش دم�شق 
و  من  موؤمنة  املوا�شات  ال��دويل 

اىل الرامكة براتب 30 األف جوال 

+ وات�ش ه� : 0994404561 

<�ركة جتارية لا�شترياد و التوزيع 
للبيع  م��ن��دوب��ات  لديها  للعمل  تطلب 

املبا�ر و الت�شويق ملنتجاتها و اخلرة 

غ��ري ���روري��ة ب��رات��ب ث��اب��ت + ن�شبة 

 : ه���  األ��ف   100 ق��د ي�شل ل  عاملبيع 

 0932346791 – 2154735
<�ركة طبية بحاجة اىل موظفة ق�شم 
�شكرتاريا   – مق�شم   – ا�شتقبال 

تنفيذية  للعمل بفرعها اجلديد براتب 

�شهري 60000 ه� : 2215788  

<�شالة عر�ش منتجات �شورية للعناية 
ب���امل���راأة ب��ح��اج��ة اإىل م��وظ��ف��ة ب��اإح��دى 

�شالتها / م�شاكن برزة – احلمرا / 

زبائن  خدمة  و  �شكرتاريا  و  حما�شبة 

براتب 75 األف العمر دون 35 �شنة ه� 

   2144402 – 2135309 :

ع��ار���ش��ة /  <م��ط��ل��وب موظفة / 
للعمل خال فرتة معر�ش دم�شق 

ال��دويل يف�شل من ذوات اخلرة 

ذات  �شنة   30  20- ب��ني  العمر 

 –  4472994  : ه�  لئ��ق  مظهر 

 0944559594
افتتاح  تعلن  جتميلية  طبية  <���رك��ة 
ف��رع��ه��ا اجل��دي��د ب��احل��م��را ب��ح��اج��ة اإىل 

موظفة ذات مظهر لئق لل�شواغر التالية 

ا�شتقبال /  �شكرتارية –  /حما�شبة – 

األف   75 براتب  غري �رورية  اخل��رة 

الدوام 8 �شاعات املوا�شات موؤمنة ه� 

 2144402 – 0966226640 :

سكرتاريا
<موؤ�ش�شة جتارية باملزة بحاجة اىل �شكرترية 
اإ�راف + حما�شبة براتب ممتاز دوام �شباحي 

���روري��ة  غ��ري  اخل���رة  �شنة   30 دون  العمر 

املوا�شات موؤمنة ه� : 2145877 

<مطلوب �شكرترية ملكتب جتاري 
ب��ال��ق�����ش��اع جت��ي��د ال��ع��م��ل على 

الكمبيوتر و القيام باعمال مكتبية 

متفرغة للعمل العمر دون 32 �شنة 

ذات مظهر لئق ه� : 5427524 

 0945235374 -

<م�شتودع طبي يف باب م�شلى 
يعمل بالعناية باملراأة بحاجة اإىل 

�شكرترية حمجبة حتمل ال�شهادة 

الثانوية كحد اأدنى براتب يبداأ من 

50 األ��ف العمر دون 35 �شنة و 
امل���وا����ش���ات م��وؤم��ن��ة و ال�����دوام 

 0994488637   : �شباحي ه� 

 2144402 –

<مطلوب �شاب للعمل مبحل جنارة 
بنهر عي�شة ه� : 0938255569 

رعاية وتنظيف
<لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و املكاتب 
م��ن��زل لاأعمال  م��دب��رات  ال�����رك��ات /  و 

املنزلية و رعاية امل�شنني و الأطفال مقيمات 

 –  0933152120  : ه�  و غري مقيمات 

 8113020 – 8113025
<مطلوب للعمل لدى مكتب خدمات 
م��ق��ي��م��ات و غ���ري م��ق��ي��م��ات ه���� : 

 0981129136
لاعمال  منزل  مدبرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�شنني و الطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر بني 

18-45 �شنة ه� : 0933152120 
 8113020 – 8113025 –

سائقون .
<مطلوب �شائق للعمل لدى عائلة 
حمرتمة  باملزة او املهاجرين ذو 

خرة مبناطق دم�شق  و يف�شل 

من �شكان املزة / مهاجرين ه� : 

 0966965777

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

احلمرا ه� : 0932338068 

مبجـــال  ذو خبـــرة  <رجـــل 
التوزيع كمنـــدوب مبيعات 
يطلـــب العمـــل لدى شـــركة 
شـــهادة  ميلـــك  و  محترمـــة 
 : هــــ  مـــي  عمو ة  د قيـــا

 0930814365
<احمل رخ�شة عمومي د2 ارغب 
ب��ال��ع��م��ل ���ش��ائ��ق ل���دى ���رك��ة – 

م��وؤ���ش�����ش��ة – حم���ل جت����اري يف 

دم�شق براتب و دوام منا�شب ه� 

 0994019061 :

<براد للبيع 21 قدم تريد بوظ 
بابني ال�شعر 35 لا�شتعام وات 

�شاب ه� : 0991781405 

 hp intel core i5 لب توب>
4am hard 520  ال�شعر 100 

الف ه� : 0992733246 

 <�شاب لبناين مقيم يف دم�شق 

ميلك �شيارة خا�شة لبنانية م�شتعد 

ل�شتقبال طلبات خا�شة اإىل لبنان 

و تاأمني حجز فندقي م�شمون ه� 

 –  0 9 5 5 3 4 1 7 9 1  :

 0096171226747

سيارات للبيع
تيتانيوم   ق�شة  فوك�ش  ف��ورد  <للبيع 
كاملة  ا���ش��ود  ل���ون   2008  /2008
املوا�شفات بدون ب�شمة جاهزية عالية 

و من �شاحب  ل�شيء  ج��دا ل حتتاج 

ال��ع��اق��ة ع����داد 100 ال���ف ك���م ه���� : 

 4413300 – 0991185134

و  يـــة  نكليز ا س  ر مـــد >
فرنســـية خبيـــر متخصص 
و  صـــة  خلا ا هـــج  ملنا با
 – شـــويفات   ( احلكوميـــة 
وطنيـــة – ســـورية حديثة 
( دورات خاصـــة للشـــهادات 
تقويـــة للضعفاء – ترجمة 

– محادثـــة لســـيدات  كتـــب 
األعمال  هــــ 0944491978 

 6613046 –

<مدرس انكليزية و فرنسية خبير 
 ( اخلاصـــة  و  احلكوميـــة  باملناهـــج 

 – باكســـتانية   – صغيـــرة  قريـــة 
شويفات ( دورات خاصة للشهادات 
 – ترجمـــة   – للضعفـــاء  تقويـــة 
 : محادثـــة لســـيدات األعمـــال هــــ 

 6613046 –  0938670342

<درو�ش تقوية فل�شفة و عربي ه� 
 0992761703 :

و  العربية  للغة  خا�شة  <درو����ش 
و  للتا�شع  النكليزي  و  الفل�شفة 

البكالوريا ه� : 0981092703

<مدرس لغة روســـية و انكليزية 

عربيـــة  لغـــة  دروس   / خبيـــر 
تعليـــم   + الروســـية  للجاليـــة 
ســـية  و لر ا للغـــة  با ثـــة  د حملا ا
العربيـــة  تعليـــم  و  للمبتدئـــن 
للروس / دورات صيفية مكثفة /   
هـ : 0944491978 – 6613046 
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