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 مطلوب 

درو�س خا�صة
 يف جمال برامج اندرويد  

ومواقع التوا�صل الأجتماعي 

و الت�صويق الألكرتوين  

 0936002008

 مطلوب �صـخ�س 
 ذو خربة بتمديد �صبكات 

النرتنيت املنزيل 
والفاك�س و�صيانة الأعطال   

 0933866775

<للبيع �ضقة مب�رشوع دمر بناء حجر ط ار�ضي 
حديقة   + 190م2  داخلية  م�ضاحة  حديقة  مع 

400م2 /3 غرف نوم + 3 حمامات + �ضالونني 
/ ك�ضوة ديلوك�س + مدخل م�ضتقل الت�ضليم فوري 

للجادين هـ : 0945801619 

10 /اأ /  <للبيع �ضقة مب�رشوع دمر ج 
بناء حجر م�ضاحة 180م2 /3 غرف نوم 

+ 3 حمامات + �ضالونني / ك�ضوة جيدة 

+ مراآب + مولدة للبناء اطاللة رائعة ب�ضعر 

150 مليون هـ : 0945801619 

مزة 
<للبيع �ضقة يف املزة فيالت غربية ار�ضي مع 
حديقة مع م�ضبح م�ضاحة داخلية 250م2 + 

حديقة 300م2 مدخل م�ضتقل الك�ضوة جيدة 

طابو اخ�رش ي�ضلح �ضكني او جتاري الت�ضليم 

فوري هـ : 0945801619 

<للبيع منزل باملزة مقابل الكني�ضة ط4 فني 
ال�ضطح  على  غرفة   + 100م2  م�ضاحة 

25م2 ك�ضوة جيدة هـ : 0936231289 

شقق متفرقة ..
<للبيع �ضقة يف املالكي م�ضاحة 250م2 اإطاللة  
ــعــة عــلــى حــديــقــة تــ�ــرشيــن 4 غـــرف نـــوم +  رائ

الت�ضليم  طابو اخ�رش  يوجد م�ضعد  �ضالونني 

فوري للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع �ضقة يف بلودان بناء حجر ط ار�ضي 
داخلية  م�ضاحة  مــاء  بئر  يوجد  حديقة  مــع 

140م2 + ترا�س و حديقة 200م2 مدخل 
�ضوفاج خا�س  يوجد  اخ�رش  طابو  م�ضتقل 

ب�ضعر 45 مليون هـ : 0945801619 

مشروع دمر 
<للبيع �ضقة مب�رشوع دمر جانب جمعية 
التعمري م�ضاحة 150م2 /3 غرف نوم و 

�ضالون / اطاللة رائعة طابو يوجد م�ضعد 

الت�ضليم فوري ب�ضعر 90 مليون للجادين 

هـ : 0945801619 

م�ضاحة  دمر  م�رشوع  ترا�س يف  <للبيع 
داخلية 220م2 + ترا�س 200م2 3 غرف 

ك�ضوة  �ضالونني   + حــمــامــات   4  + نــوم 

ديلوك�س مدخل م�ضتقل اطاللة رائعة يوجد 

ــــوري لــلــجــاديــن هــــ :  كــــراج الــتــ�ــضــلــيــم ف

 0945801619

<للبيـــع منـــزل باملهاجرين ســـكة 
مســـاحة  املرابـــط  جامـــع  قبـــل 
120م2 + 40م2 ) 4 غرف و صوفا ( 
إطاللة رائعة ط3 / ملحق / كسوة 

قدمية هـ : 0955230798 
<للبيع �ضقة على الهيكل 3 غرف و �ضوفا 
م�ضاحة 77م2 مع حديقة 90م2 ط ار�ضي 

دومــا  جمعية   / ال�ضيفونيه  دومــا  مبنطقة 

الــــ�ــــضــــكــــنــــيــــة بــــ�ــــضــــعــــر رمـــــــــــزي هــــــــ : 

 0966275265
<للبيـــع غرفة مســـتقلة مـــع منافع 
مدخل مســـتقل قبو فـــي البختيار 
دوار كفرسوسة كسوة جيدة بسعر 
20 مليـــون تصلـــح جتاري و ســـكني 

0944685155  : 24م2 طابو هـ 
<للبيع منزل يف دوما 4 غرف و �ضوفا ط4 
م�ضاكن خلف مدر�ضة ت�رشين بناء جمعيات 

 : هـــ  105م2  م�ضاحة  مليون   15 ب�ضعر 

 0992097195
<للبيع شقة بشارع بغداد غرفة 
تصلـــح  16م2  عربـــي  بيـــت  مـــن 
كمســـتودع حملـــل او ســـكن لشـــاب 
أعزب مع مدخل و حمام مشترك 
تســـليم فـــوري البيع عقد بســـعر 

مغر جدا هـ : 0955720639
<للبيع منزل طلعة  يف املهاجرين �ضورى 
جـــــادة رابـــعـــة 4 غــــرف و �ــضــوفــا هــــ : 

0944786008
امليــــدان جانــــب  فــــي  <للبيــــع شــــقة 
100م2  مســــاحة  تشــــرين  جريــــدة 
كسوة وسط ط1 بسعر 75 مليون هـ 

 0940395768 – 0945557697 :

م�ضفى  خلف  بالعبا�ضيني  منزل  <للبيع 
العبا�ضيني 7 غرف و منتفعات له مدخلني 

اخ�رش  طابو  جيدة  ك�ضوة  غربي  �رشقي 

للجادين هـ : 0949917542 

<للبيع منزل ط2 مساحة 140م2 / 4 
غرف و صوفا كسوة وسط باالطفائية جتاه 
قيادة الشرطة بناء حجر هـ : 2250253 

 0938385524 –
<للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�ضور �ضارع 
اخلطيب ط1 طابو اخ�رش 4 غرف و �ضالون 

 135 ديلوك�س  �ضوبر  ك�ضوة  فوري  ت�ضليم 

مليون هـ : 0951553163 

 9 ا�ضل  مــن  ح�ض�س   7 منزل  <للبيع 
ح�ض�س موؤلف من 4 غرف و �ضوفا ط1 

بناء  امية  املي�ضات طلعة م�ضفى  فني يف 

غزال ب�ضعر 90 مليون م�ضاحة 110م2 

هـ : 0992097195 

<للبيع او املقاي�ضة منزل بكورني�س التجارة 
ط3 اطاللة جميلة طابو اخ�رش ديلوك�س 3 

غرف و �ضوفا بلكون الت�ضليم فوري ب 115 

مليون هـ : 0951553163 

مقابل  فحامة  بالبرامكة  شقة  <للبيع 
مساحة  املواسم  سوق  الفالحني  احتاد 

 09320225511  : هـ  100م2 
<للبيع �ضقة قبو علوي بركن الدين �ضارع نذير 
�ضامل م�ضاحة 85م2 على ال�ضارع العام ي�ضلح 

�ضكني و عيادات �ضوفاج م�ضتقل بدون و�ضيط 

هـ : 2762201 – 0933556504 

<للبيـــع شـــقة فـــي شـــرقي ركن 
الديـــن مســـاحة 147م2 /ط7/ 
مع 4 مصاعد طابو اخضر كسوة 
قدميـــة الســـعر 170مليـــون هـ : 

0993111007

�ضدى  جمعية  يف  اكتتاب  رقــم  <للبيع 
ــفــيــحــاء خمــ�ــضــ�ــس هــــ :  الــ�ــضــعــب او ال

 4472374 – 0951418823
<للبيــــع منــــزل عربــــي طابقــــن فــــي 
101م2 فســــحة  الســــويقة مســــاحة 
سماوية كل طابق 3 غرف و منافع هـ : 

 0933980243 –  0932423067
<للبيع منزل يف عربني ع�ضقالين مفرق 
املطبعة/  ط1 يف بناء م�ضكون / م�ضاحة 

86م2 مع ترا�س جاهز لل�ضكن / املنطقة 
هادئة و جيدة / هـ : 0988211900 

نـــا  ما جر فـــي  شـــقة  للبيـــع  >
100م2  مســـاحة  الصخـــر  دف 
ط4 طابـــو جاهـــزة للســـكن هــــ : 

 0999550514
<للبيع �ضقة يف �ضارع امللك العادل ط3 
فني مع ال�ضطح م�ضاحة 200م2 الت�ضليم 

فوري ك�ضوة جيدة هـ : 0951418823 

 4472374 –
ساحة  حلب  شارع  في  قبو  للبيع  <منزل 
 2 75م  + داخلي   2 165م التحرير 
ملهن  ا فة  لكا يصلح  و  سكني  جنينة 
 : هـ  وسيط  دون  املعاينة  بعد  السعر 

 0944293068
جامع  مواجه  الدويلعة  يف  �ضقة  <للبيع 
الرباء 3 غرف مع موزع م�ضاحة 100م2 

مع �ضطح هـ : 0991201062 

<للبيع شقة في ضاحية يوسف 
العظمـــة قبـــل مفـــرق جديـــدة 
ط   2 200م مســـاحة  عرطـــوز 
منفصلـــة  غرفـــة  70م2  ارضـــي 
كســـوة ممتـــازة ب 53 مليـــون هـ : 

0944838111
ط1  بالعدوي  منزل  املقاي�ضة  او  <للبيع 
اطاللة جميلة على جامع االميان و جبل 

بلكون  �ضالون  و  نــوم  غرفتني  قا�ضيون 

ديلوك�س ت�ضليم فوري للجادين 75 مليون 

هـ : 0933709044 

<للبيـــع شـــقة فـــي حـــي الزهـــور 
خلـــف احلديقـــة مســـاحة 75م2 
كسوة وسط /ط2فني / بسعر 25 

مليون هـ : 0940395768 
<للبيع او املقاي�ضة قبو بالق�ضور �ضارع اخلطيب 
جدا  جيدة  ك�ضوة  حديقة  مع  �ضوفا  و  غرفتني 

ي�ضلح لل�ضكن او عيادة او مكتب 55 مليون ت�ضليم 

فوري للجادين هـ : 0951553163 

<شقة على العظم في عني ترما ط5 مع 
البناء مسكون في  100م2  سطح مساحة 

سوق جتاري هـ : 0932177099 

مت�ضلة  فيالت  املــزة  منزل يف  <لــالجــار 
جانب رو�ضة املنارة ط1 غرفتني و منافع 

 : هـ  فر�س  ن�ضف  مفرو�س  جميلة  اإطاللة 

0944260901 – 6610447
منتفعاتهـــا  و  غرفـــة  <لالجـــار 
او  لعائلـــة   / مفروشـــة  مســـتقلة 
للنســـاء / باملـــزة 86 مدرســـة مـــع 

راوتر 4 ميغا هـ : 0936047187 
< جناح  يف و�ضط مدينة دم�ضق غرفتني نوم  
و �ضالون مع حمام مفرو�س / نظام فندقي / 

لالجار اليومي او االأ�ضبوعي ب�ضعر6000  ل 

�س للليلة الواحدة هـ : 0955560319 

<لالجار اليومي األســــبوعي الشهري  
بدمشق غرف مفروشة ) 2+3 ( سرير 
+ حمام + براد + مكيفة ضمن ) البيت 
الشامي ( شارع  بغداد دخلة القزازين 
خلــــف جامع اجلوزة هـــــ : 2320771 – 

 0933554418  0936855455-
لالجار �ضقة يف الرو�ضة غرفة و �ضالون و منافع 

ط2 فني هـ : 0951418823 – 4472374 

مــفــرو�ــضــة رو�ــضــة خلف  �ضقة  <لــالجــار 
و  نوم  غرفة  و  �ضالون  ال�ضينما  موؤ�ض�ضة 

منافع تدفئة و تكييف و انرتنيت من املالك 

هـ : 0944362525 بعد 2 ظهرا 
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 مطلوب �صاب
ن�صيط و ذو خربة 

برتتيب وتنظيف  

امل�صتودعات واملكاتب   

 0933866775
<لالجار غرفة فارغة من غير عفش ضمن 
شقة سكنية و منافع مشتركة لبنت او بنتني 
في منطقة شارع الثورة سوق النحاسني حارة 

الغنم هـ : 0944574456 

اراضي 
<للبيع أو االجار مزرعة في يعفور الصبورة 
5 دومن  مع فيال و  مساحة من  دومن الى 

مسبح لالتصال هـ : 0966965777

<للبيع مستودع منطقة الدويلعة دخلة جامع 
الهدى املســـتوصف مســـاحة 50م2 + منتفعات 

يصلح للسكن بسعر مغر هـ : 0955230798 
<للت�ضليم حمل فروغ يف �ضاحة املرجة ط1 
ن�ضا�ضي موقع مميز واجهة على ال�ضاحة 

هـ : 0944786008 

<للبيع مبنى جتاري صناعي خدمي بالبرامكة 
مساحة 600م2 مكاتب و مستودعات و مجهز 
معمل قائم كسوة ممتازة و جاهز للعمل الفوري 

بداعي السفر هـ : 0966965777
<للبيع  او املقاي�ضة حمل جتاري يف اأبو رمانة  
بنك  ال�ضيافة جانب  �ضاحة ق�رش  موقع مميز 

30م2يوجد  بوفيه و منتفعات ت�ضليم  االأردن 

فوري  ب 125 مليون هـ : 0951553163 

نور  قاعة  جانب  اجلمارك  شارع  بالبرامكة  <محل 
الشام مساحة 21م2 + مستودع 25م2 + وجيبة 

 2210452  : هـ  البيع  او  لالستثمار  50م2 
م�ضاحة  �ضاورما  و  برو�ضتد  فــروج  حمل  <للبيع 
50م2 مع كامل التجهيزات يف املزه ال�ضعر مغر/ 

بعد املعاينة /للجادين فقط هـ : 0933568282 

م�ضغل  او  مل�ضتودع  ت�ضلح  85م2  �ضالة  <لالجار 
خياطة بجانب اأعمدة البناء / بناء برجي خمدم م�ضاكن 

برزة حامي�س حي البيادر هـ : 0944741881 

<موؤ�ض�ضة األب�ضة ريا�ضية تطلب موظفة لالأعمال 
االإدارية / اإ�رشاف – ا�ضتقبال / العمر دون 30 

�ضنة اخلربة غري �رشورية و املوا�ضالت موؤمنة 

و الراتب مغري هـ : 2145877 

<�رشكة جتارية لال�ضترياد و التوزيع تطلب 
للعمل لديها مندوبات للبيع املبا�رش و الت�ضويق 

ملنتجاتها و اخلربة غري �رشورية براتب ثابت 

+ ن�ضبة عاملبيع قد ي�ضل ل 100 األف هـ : 

 0932346791 – 2154735
 / مستودع  ضمن  للعمل  موظفني  <يلزمنا 
غذائيات + منظفات / ضمن تنظيم كفرسوسة 
/ الدوام من 7 صباحا – 4 عصرا براتب 60 

الف شهري هـ : 0954857427 
<مطلوب م�ضمم او م�ضممة جتيد العمل على 
برامج الكورل درو + الفوتو�ضوب للعمل يف 

�ضارع الثورة الدوام و الراتب ح�ضب اخلربة 

هـ : 0988481219 – 2332722  

<مــطــلــوب امــــني مــ�ــضــتــودع لــلــعــمــل يف 
موؤ�ض�ضة طباعية يف منطقة الربامكة هـ : 

 0959866616
�ــضــاحــة عرنو�س  بــ�ــرشيــات يف  <مــكــتــب 
 : هـ  الطلبات  لتو�ضيل  بحاجة اىل �ضاب 

 4433858
ل�رشكة  تنفيذية  مديرة  فــورا  للعمل  <مطلوب 
جتارية للعمل بالربامكة بدوام 8 �ضاعات براتب 

ثانوية  ال�ضهادة  و  موؤمنة  املوا�ضالت  األف   75
كحد اأدنى العمر دون 35 �ضنة املوا�ضالت موؤمنة 

هـ : 0933606019 – 2135309 

<ملن لي�س لديها �ضهادة او عمل �رشكة م�ضتح�رشات طبية 
جتميلية بحاجة اإىل اآن�ضة ال�ضتكمال  طاقمها االإداري العمر 

دون 35 �ضنة دوام �ضباحي اخلربة غري �رشورية الراتب 

50 األف هـ : 0955553922 – 2144403 
اإىل  بحاجة  طبية  جتهيزات  <جمموعة 
اإ�ــرشاف / اخلربة  موظفة / حما�ضبة + 

غري �رشورية راتب ممتاز العمر دون 30 

�ضنة املوا�ضالت موؤمنة هـ : 2145877 

اإىل  بحاجة  باملزة  ت�ضدير  و  ا�ضترياد  <�رشكة 
�ضكرترية تنفيذية بدوام 8 �ضاعات �ضباحي العمر 

30 �ضنة اخلربة غري �رشورية املوا�ضالت  دون 

موؤمنة و راتب ممتاز هـ : 2157150 

متخ�ض�ضة  جتـــاريـــة  هــنــد�ــضــيــة  �ـــرشكـــة   >
بالتجهيزات الكهربائية بحاجة اىل مهند�ضني 

لت�ضويق مبيعاتها يف  و م�ضاعدي مهند�ضني 

جميع املحافظات ار�ضال ال�ضرية الذاتية اىل 

 new.job.sy18@gmail.com
�ضمن  موظفة  بتعيني  ترغب  جتارية  <�رشكة 
فرعها يف دم�ضق حا�ضلة على �ضهادة كمبيوتر 

التعامل مع  لباقة يف  انكليزية جيدة +  لغة   +

العمالء هـ : 2154735 – 0932346791 

<مطلوب مندوبة براتب 80000 الدوام من 
املوا�ضالت  و  لل�ضيدات  املبيعات   5-10

موؤمنة هـ : 0930106505 

الب�رشية  املــــوارد  لق�ضم  مــوظــفــني  <مــطــلــوب 
خريجي ادارة اعمال  مع اجادة العمل على 

برنامج االك�ضل و من ذوي اخلرية للعمل لدى 

�رشكة ل�ضناعة االلب�ضة هـ : 6914900 

الثورة  �ضارع  يف  للعمل  �ضاب  <يلزمنا 
مبحل جتاري براتب + ن�ضبة ممتازة هـ : 

 0960001802 – 0960001803
ترغب  بالربامكة  حديثة  طبية  <جمموعة 
 / اإ�ـــرشاف   + / حما�ضبة  موظفة  بتعيني 

براتب 75 األف بدوام 8 �ضاعات العمر دون 

35 �ضنة  يف�ضل من �ضكان الربامكة و ما 
حولها و التفرغ للدوام واملوا�ضالت موؤمنة 

هـ : 0933606081 – 2144403 

عراقية  جــويــة  خــطــوط  ل�رشكة  <مــطــلــوب 
موظف قطع تذاكر او ري�ضيب�ضن / تكاليف 

info@  / ــة  مــوؤمــن االإقــــامــــة  و  الــ�ــضــفــر 

 holidaydagh.com
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة اىل طاقم موظفات  
للعمل مبجال الت�ضويق املبا�رش براتب 75 األف اخلربة 

و ال�ضهادة غري �رشورية العمر دون 30 �ضنة هـ : 

 0993882780 – 2225099
<مطلوب موظف او موظفة للعمل يف حمل 
برنامج  علر  العمل  يتقن  عرنو�س  ب�ضاحة 

االمني م�ضتودعات هـ : 0933535588 

<لالجار حمل ط1 م�ضاحة 300م2 ي�ضلح م�ضتودع 
او ور�ضة خياطة او معمل يف نهر عي�ضة على �ضارع 

�ضهداء  �ضارع اجلوبرانية جانب جامع  اخر  عري�س 

اجلوالن هـ : 2128086 – 0957635145 

<للبيـــع محل باحلديقة ســـوق 
االروام مساحة األرضي 10م2 + 
طابقـــن كل طابق 20م2 بســـعر 

مغر هـ : 0955230798 
ع�ضاكر  ابــن  �ضارع  يف  <لالجار حمل 
ي�ضلح  100م2  م�ضاحة  املجمع  خلف 

معمل او م�ضتودع هـ : 0967242127 

مطلوب محالت لالجار 
فــوق  م�ضاحة  لــالجــار حمــل  <مــطــلــوب 
18م2 يف دم�ضق هـ : 0936676689 

<مطلـــوب لالجـــار محـــل ضمن 
مدينـــة دمشـــق يصلـــح كافيه او 

مطعم هـ : 0945409040 

مكاتب 
<للبيع فروغ مكتب يف جممع فكتوريا ط4 ك�ضوة 
الت�ضليم  و  م�ضعد  يوجد  40م2  م�ضاحة  جيدة 

فوري هـ : 2245321 – 0966311063 

موظفون
<�رشكة ل�ضناعة االلب�ضة بحاجة اىل حما�ضبة 
خريجة كلية االقت�ضاد يف�ضل من لديها خربة 

املــوا�ــضــالت مــوؤمــنــة و الـــرواتـــب مــغــريــة هـــ : 

0969999699 -  6914900
<�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاح فرعها 
اجلديد باحلمرا بحاجة اإىل موظفة ذات 

مظهر الئق لل�ضواغر التالية /حما�ضبة – 

غري  اخلـــربة   / ا�ضتقبال   – �ضكرتارية 

�رشورية براتب 75 األف الدوام 8 �ضاعات 

املوا�ضالت موؤمنة هـ : 0966226640 

 2144402 –
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سكرتاريا..
<مطلـــوب ســـكرتيرة للعمـــل فـــي 
مركـــز أدوات جتميـــل و عطـــورات 
بن سوريا و لبنان براتب مغر جدا 

جدا هـ : 0945557697 
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة ا�ضتقبال 
و �ضكرتارية براتب 75 األف ل.�س اخلربة 

 30 دون  العمر  غري �رشورية  ال�ضهادة  و 

�ضنة هـ : 2225099 – 0993882780 

بالعناية  يعمل  م�ضلى  بــاب  يف  طبي  <م�ضتودع 
باملراأة بحاجة اإىل �ضكرترية حمجبة حتمل ال�ضهادة 

الثانوية كحد اأدنى براتب يبداأ من 50 األف العمر 

دون 35 �ضنة و املوا�ضالت موؤمنة و الدوام �ضباحي 

هـ :  0994488637 – 2144402 

<مطلوب �ضكرترية ملكتب جتاري بالق�ضاع جتيد 
العمل على الكمبيوتر و القيام باالعمال املكتبية 

متفرغة للعمل العمر 32 �ضنة ذات مظهر الئق هـ 

 5427524 – 0945235375 :

<�ضالة عر�س منتجات �ضورية للعناية باملراأة 
بحاجة اإىل موظفة باإحدى �ضاالتها / م�ضاكن 

و  �ضكرتاريا  و  احلمرا / حما�ضبة   – بــرزة 

خدمة زبائن براتب 75 األف العمر دون 35 

�ضنة هـ : 2135309 – 2144402   

عمال
ل�رشكة  عادين  عامالت  و  عمال  <مطلوب 
ـــويـــات ) اخلــــــربة �ــــرشوريــــة ( هـــــ :  حـــل

 0993364400
<مطلوب عامل /ة/ عادي على خط انتاج 
بــدوام و راتب جيد العمل  تعبئة و تغليف 

فــوري و بــدون خــربة هـ : 5641542 – 

 0930147448
ب�ضاحة  مكتب  يف  للعمل  عاملة  <مــطــلــوب 
عرنو�س بدوام كامل من ال�ضاعة 8،30  حتى 

4،30 هـ : 0951418823 – 4472374 
مهن

معلمني بالطني  اإىل  بحاجة  بالط  <ور�ضة 
ذو خــــربة ممـــتـــازة �ــضــمــن دمــ�ــضــق هــــ : 

 0933296116
معلم  اىل  بحاجة  باملرجة  حالقة  <حمــل 
 –  2222286  : هــــ  خــــربة  ذو  حـــالقـــة 

 0992121110

التعليم  ــة  مبــرحــل ــات  ــي ــا�ــض ري ـــس  ـــدر� <م
االأ�ضا�ضي م�ضتعد الإعطاء درو�س للطالب هـ 

 0934921188 :

و فرنســـية خبيـــر  انكليزيـــة  <مـــدرس 
باملناهـــج احلكوميـــة و اخلاصـــة ) قرية 
صغيرة – باكستانية – شويفات ( دورات 
خاصـــة للشـــهادات تقويـــة للضعفـــاء – 
ترجمة – محادثة لسيدات األعمال هـ 

 6613046 – 0938670342 :
<مدر�س جماز م�ضتعد لتدري�س الريا�ضيات لكافة 
املراحل و خا�ضة ال�ضهادتني و با�ضعار رمزية خربة 

يف التدري�س هـ : 0988601119 

<مدر�ضة م�ضتعدة الإعطاء درو�س خ�ضو�ضية 
للمرحلتني  كيمياء   – فيزياء   – ريا�ضيات 

االإعدادية و الثانوية و املعاهد و اجلامعية 

هـ : 0944593278 

الــثــانــويــة هـــ :  فــيــزيــاء للمرحلة  <ا�ــضــتــاذ 
 0944474686

<ان�ضة م�ضتعدة العطاء درو�س ريا�ضيات 
كيمياء من اخلام�س  فيزياء –  عربي –   –
حتى احلادي ع�رش با�ضعار مقبولة و ا�ضلوب 

مب�ضط هـ :0988957909 

<مطلوب م�ضغل الة / طبيع اتيكيت / عامل 
فرازة / للعمل يف الربامكة هـ : 9598 

<مطلوب  مدري رياضي خاص 
هـ : 0936002008 

<�رشكة حلويات بحاجة اإىل / ري�س �ضيف 
حـــلـــويـــات عـــربـــيـــة و نـــوا�ـــضـــف / هـــــ : 

 0993364400

رعاية وتوظيف
 100 <مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 

الف بال�ضهر هـ : 0933060008 

<لــديــنــا ور�ــضــات تــعــزيــل لــلــمــنــازل و املــكــاتــب و 
ال�رشكات / مدبرات منزل لالأعمال املنزلية و رعاية 

 : هـ  مقيمات  و غري  مقيمات  االأطــفــال  و  امل�ضنني 

 8113020 – 8113025 – 0933152120
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال املنزلية و رعاية 
امل�ضنني و االأطفال مقيمات و غري مقيمات العمر 

 –  0933152120  : هـــ  �ضنة   45-18 بــني 

 8113020 – 8113025
<مطلوب مقيمة لدى م�ضنة براتب 80 الف 

بال�ضهر هـ : 0940649505 

سائقن 
لــ�ــرشكــة حــلــويــات هـــ :  مــطــلــوب �ضائقني 

 0993364400
 / مستودع  في  للعمل  سيارة  سائق  <مطلوب 
كفرسوسة  منظفات / ضمن تنظيم  غذائيات + 
عصرا   4 – صباحا   7 من  الدوام  البضائع  لنقل 

براتب 70 ألف شهري هـ : 0954857427 
<مطلوب �ضائق للعمل لدى عائلة حمرتمة  
مبناطق  خــربة  ذو  املهاجرين  او  بــاملــزة 

ـــزة /  دمــ�ــضــق  و يف�ضل مــن �ــضــكــان امل

مهاجرين هـ : 0966965777 

أزياء
<يلزمنا عمال درزة و حبكة للعمل يف ور�ضة خياطة 
يف جمال العباءات الرجالية يف باب �رشيجة هـ : 

 0999214844 – 0956420138
<مطلوب عمال يجيدون العمل على ماكينات 
/ حبكة – درزة  - ر�ضة / هـ : 6914900 

<معمل الجنوري في املزرعة بحاجة الى 
عاملة / درزة + امبالج / الراتب ممتاز + 

بدل مواصالت هـ : 0932887747 

فرنســــية  و  نكليزيــــة  ا مــــدرس  >
خبيــــر متخصــــص باملناهــــج اخلاصة 
– وطنيــــة  و احلكوميــــة ) شــــويفات 
– ســــورية حديثــــة ( دورات خاصــــة 
للشهادات تقوية للضعفاء – ترجمة 
كتب – محادثة لسيدات األعمال  هـ 

 6613046 –  0944491978
الإعطاء  م�ضتعد  انكليزية  و  عربية  لغة  <مدر�س 
الدرو�س يف منزل الطالب هـ : 0948846658 

<مدر�س م�ضتعد العطاء درو�س ريا�ضيات فيزياء 
كيمياء عربي لطالب ال�ضهادة االعدادية و التعليم 

اال�ضا�ضي  هـ : 0933258622 – 5133871 

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

 6613046 –  0944491978
<اآن�ضة / لي�ضان�س اأدب انكليزي / خربة 
يف جمال تدري�س طالب االبتدائي / كافة 

املواد + االنكليزي – عربي – فرن�ضي / 

لكافة املناهج هـ : 0991877316 

يطلب عماًل..
الشنيون  بتسريحات  خبرة  <كوافيره 
لونات  للصا طلبات  الستقبال  مستعدة 
 : هـ   / لطلب  ا حسب   / ا  حصر

 0994663624
خا�ضة  �ضيارة  لديه  اخلم�ضني  بعمر  <رجــل 
يرغب بالعمل لدى �رشكة او لدى عائلة حمرتمة 

و طلبات مطار هـ : 0931613993

<مدير تسويق ذو خبرة واسعة في مجال 
التسويق يطلب عمال ضمن مدينة دمشق 

هـ : 0956551023 
بالعمل   ملتزم  ذو خربة  �ضائق  <مطلوب 
 : هـــ  املــيــدان  منطقة  لعائلة حمــرتمــة يف 

 0937019595

متفرقات
كاملة  كافيه  و  مطعم  معدات  <للبيع 
 – كابتشينو  مكنة   – خمارة  و  فرن   /
– فريزرات  برادات  – كراسي -  طاوالت 
- / أملاني ايطالي استعمال 3 أشهر  هـ:  

 0966965777

و  ء  يا فيز و  ت  ضيا يا ر س  ر مد >
إعدادي  نصف  و  ساعة  سعر  كيمياء 
 1600 للثانوي  و  ل.س   1300
 –  0993408415  : هـ  ل.س 

واتس    0962262808
املــراحــل و  كــافــة  انكليزية جمـــازة  لغة  <مــدر�ــس 
خ�ضو�ضا التا�ضع – جتارة – فنون يف املنزل ا�ضد 

الدين هـ : 2747655 – 0968341605 

درو�ــس  لتقدمي  م�ضتعد  ريا�ضيات  <مــدر�ــس 
لطالب ال�ضهادتني االعدادية و الثانوية اجلل�ضة 

�ضاعة و ن�ضف 1500 ل.�س للثانوية ، 1200 

ل.�س  لالعدادية هـ : 0933269408 

مدر�س  االنتقالية  ال�ضفوف  و  <للتا�ضع 
لديه  العربية  اللغة  لتدري�س  متخ�ض�س 

القدرة على اجناز املنهج باق�رش وقت و 

معاجلة نقاط ال�ضعف وو�ضع ا�ضا�س متني 

هـ : 3330312 – 0950401039 

 – فيزياء   – ريا�ضيات  متميز  <مدر�س 
كيمياء / خربة مبنهاج اخلليج و اجلزائر 

/ علمي – �ضناعة – اأ�ضا�ضي  خربة طويلة 

- مراجعة امتحانيه – حل اأ�ضئلة دورات 

هـ : 0944083457 – 7750370 

<للبيع خزانة بابني + تخت مفرد زان لون 
 –  2773147  : هـ  اجلديد  بحالة  اللكر 

 0966677944
<لالجار اليومي األسبوعي الشهري  بدمشق 
غرف مفروشة ) 2+3 ( سرير + حمام + براد + 
مكيفة ضمن ) البيت الشـــامي ( شـــارع  بغداد 
 : هــــ  اجلـــوزة  القزازيـــن خلـــف جامـــع  دخلـــة 
 0933554418  0936855455- –  2320771

خدمات 
تنزيل  و  فرمته  و  ل�ضيانة  م�ضتعد  <فني 
و  الهند�ضية  و  الت�ضميم  و  النت  بــرامــج 

ــفــريو�ــضــات و اخلــدمــيــة على  مــكــافــحــة ال

الكمبيوتر و تو�ضيل ال�ضبكات ن�ضل اأينما 

كنتم هـ : 0945375583 

دروس ...
ــغــة فــرنــ�ــضــيــة قـــواعـــد لــكــافــة  <مـــدر�ـــس ل
امل�ضتويات 500ل.�س يف منزل املدر�س يف 

باب م�ضلى خربة مبناهج املدار�س اخلا�ضة 

1000-3000 ل.�ــس مبنزل الطالب هـ : 
 0955598812 – 5431490

طبي 
<�ضيدلية يف جرمانا بحاجة اىل �ضيدالين /ة/ ذو 

خربة للعمل بدوام م�ضائي هـ : 0999298731

ليـــة  صيد ة  د شـــها ب  مطلـــو >
 : هــــ  ز  طـــو عر ة  يـــد بجد
 0934104659 – 0960070560

مفقودات.
<فقد ميكانيك مع تامني �ضيارة با�ضم مناف حافظ 
يجده  ملن  الوليد  بن  �ضارع خالد  اأو  التجارة  يف 

مكافاأة هـ : 099314612 – 0948311827 

سيارات للبيع
<للبيع فورد فوكا�س ق�ضة  تيتانيوم لون ا�ضود 
2008/2008 كاملة بدون ب�ضمة يوجد جلد و 
فتحة و حتكم / جنب دهان و خالية من الداخل 

هـ : 4444718 – 0991185134 

<للبيع ميكرو با�س 24 راكب �ضغال على 
خط دواتر �ضمايل بحالة جيدة ب�ضعر 6،5 

مليون هـ : 0988830974 

موديل  ياباين   تيورو�س  دهات�ضون  �ضيارة  <للبيع 
2011 لون ا�ضود جيب عالية دفع رباعي عداد 36 
الف كم كاملة اتوماتيك خالية هـ : 0933471048 




