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شركة تطلب للعمل لديها 

 موظف ) عامل( 
العمر بين 18 - 28  سنة 

 الدوام من 9 - 6  مساًء

 الراتب 50000 تقريبًا 
 0933303036 / 4430203

 مطلوب 

مدر�ص خا�ص
 يف جمال مواقع 

التوا�سل الأجتماعي و الت�سويق 

الألكرتوين وبرامج اندرويد   

 0936002008

 مطلوب �سـخ�ص 
 ذو خربة  يف جمال   
بيع و�سيانة وتركيب  

التجهيزات املخربية    

 0933866775

املجتهد  م�شفى  خلف  منزل  <للبيع 
موازيني 90م2 �رشقي غربي ك�شوة 

�شوفاجات  و  مكيفات   + ج��دا  جيدة 

 2254260  : ه�  مليون   60 ب�شعر 

 0967869289 –
<للبيع �شقة �رشقي ركن الدين مقابل 
�شالة االن�س ط2 /116م2 /ك�شوة 

و  3غرف   / ف��وري  الت�شليم  ممتازة 

�شالون و منافع / ه� : 0951418823 

 4472374 –
الدين  بركن  قبو علوي  �شقة  <للبيع 
�شارع نذير �شامل م�شاحة 85م2 على 

ال�شارع العام ي�شلح �شكني و عيادات 

+ �شوفاج م�شتقل بدون و�شيط ه� : 

 0933556504 – 2762201
<للبيـــع منـــزل في قدســـيا 
احملمـــدي  اجلامـــع  خلـــف 
فتـــن  غر لســـكة  ا نـــب  جا
 : هــــ   2 7م 0 ن  لـــو صا و 

 0935719050
<للبيع �شقة على الهيكل 3 غرف و 
حديقة  م��ع  77م2  م�شاحة  ���ش��وف��ا 

دوم����ا  مب��ن��ط��ق��ة  ار�����ش����ي  ط  90م2 
ال�شكنية  دوم��ا  جمعية   / ال�شيفونية 

ب�����ش��ع��ر رم�������زي 4 م���ل���ي���ون  ه����� : 

 0966275265

<للبيع منزل باتو�شرتاد املزة م�شاحة 
115م2 ك�شوة ممتازة اطاللة رائعة 
ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���ش��ي��ط ه���� : 

 6127552 – 0944757061

شقق متفرقة 
<للبيع �شقة يف املالكي جانب ما�شة 
مول م�شاحة 220م2 / 3 غرف نوم 

+ �شالونني / ك�شوة جيدة و اطاللة 

للبناء  ك��راج   + م�شعد  يوجد  رائعة 

ال��ت�����ش��ل��ي��م ف������وري ل���ل���ج���ادي���ن ه����� : 

 0945801619
<للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر ار�شي 
داخلية  م�شاحة  م��اء  بئر   + حديقة  م��ع 

150م2 + حديقة و ترا�س 250م2 يوجد 
ك�شوة  م�شتقل  مدخل  و  خا�س  �شوفاج 

جيدة طابو اخ�رش الت�شليم فوري ب�شعر 

45 مليون ه� : 0945801619 
املهاجرين  في  منزل  <للبيع 
مصطبة جادة أولى بناء سوكه ط1 
بعد  السعر  160م2  مساحة  فني 
املشاهدة هـ : 0933183150 

 2-10 من   2229250 –
فحامة  ال��رام��ك��ة  يف  للبيع  <�شقة 
مقابل احتاد الفالحني �شوق املوا�شم 

 : ه�����������   2 100م ح������ة  م�������������ش������ا

 0932022551

املغرتبني  �شارع  بدمر  منزل  <للبيع 
م�شاحة 170م2 /ط8/ روف ك�شوة 

�شوبر ديلوك�س �رشقي غربي مولدة + 

م�شعدين تدفئة اأر�شية اإطاللة جميلة 

 : ه�������  م����ل����ي����ون   150 ال���������ش����ع����ر 

 0988352125

مزة 
<للبيع �شقة يف املزة الفيالت الغربية 
م���ع م�شبح  م���ع ح��دي��ق��ة  ط ار����ش���ي 

حديقة   + 250م2  داخلية  م�شاحة 

300م2 ك�شوة جيدة 4 غرف نوم + 
�شالونني مدخل م�شتقل طابو ي�شلح 

 : ه����������  جت��������������اري  او  ������ش�����ك�����ن�����ي 

 0945801619
باملزة  منزل  ال�شفر  بداعي  <للبيع 
ك�شوة  200م2  م�شاحة  ات��و���ش��رتاد 

قدمية ب�شعر مغري للجادين فقط دون 

 –  0944757061  : ه����  و���ش��ي��ط 

 6133267
<للبيع منزل باملزة جبل مقابل موقف 
ال�شوق ار�شي 3 غرف و �شالون + 

ترا�س 70م2 ك�شوة ديلوك�س ال�شعر 

بعد املعاينة ه� : 0944932939 – 

 6615365

مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر جزيرة  
م�شاحة  ح�شيبة  جامع  جانب  اأ   10
�شالون  و  ن���وم   2 ار���ش��ي  115م2 
ك�شوة جيدة مع اطاللة على احلديقة 

ك��راج   + م��ول��دة  يوجد  اخ�رش  طابو 

للبناء الت�شليم فوري ب�شعر 90 مليون 

ه�  : 0945801619 

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر جزيرة 
10/ ج / ب��ن��اء ح��ج��ر ج��ان��ب دوار 
الكني�شة م�شاحة 150م2 / 3 غرف 

نوم + �شالون / ك�شوة ديلوك�س مع 

الفر�س اطاللة رائعة م�شعد + كراج 

+ مولدة للبناء الت�شليم فوري  للجادين 

ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر جزيرة 
16 بناء حجر ن�شق اول على م�رشوع 
دمر م�شاحة 190م2 /3 غرف نوم 

+ �شالونني / ك�شوة ديلوك�س اطاللة 

رائعة يوجد كراج للبناء الت�شليم فوري 

 : ه�������  م�����ل�����ي�����ون    140 ب�������ش���ع���ر 

 0945801619

<للبيع منزل عربي باملزة ال�شيخ �شعد 
4 غرف و منتفعات + ف�شحة �شماوية 
ك���������ش����وة �����ش����وب����ر دي����ل����وك���������س ه������ : 

 0962321153
<للبيع �شقة يف املزرعة مقابل جامع 
170م2 /5  االمي��ان ار�شية م�شاحة 

غرف / و �شالون الت�شليم فوري ه� : 

 4472374 – 0951418823
<للبيع منزل ب�شاحية قد�شيا ال�شكن 
 / �شوفا  و  غ��رف   3/ ط2  ال�شبابي 

اطاللة على �شارعني / يوجد م�شعد 

ه� : 0944399831 

ال��ع��ظ��م يف ج��رم��ان��ا  ع��ل��ى  ق��ب��و  للبيع 

100م2  م�شاحة  ال��ق��ري��ات  كورني�س 

تقريبا  ه� : 0988256520 

<لالجار منزل يف املزة فيالت مت�شلة 
ج��ان��ب رو���ش��ة امل��ن��ارة ط1 غرفتني و 

 : ه�  بدون فر�س  اإطاللة جميلة  منافع 

0944260901 – 6610447
األســـبوعي  اليومـــي  <لالجـــار 
الشـــهري  بدمشق غرف مفروشة 
) 2+3 ( ســـرير + حمـــام + بـــراد + 
مكيفـــة ضمـــن ) البيت الشـــامي ( 
شارع  بغداد دخلة القزازين خلف 
 –  2320771 جامـــع اجلـــوزة هــــ : 

 0933554418  0936855455-

<لالجار منزل يف عرطوز طلوع 5 
الدفع �شهري  ال�شارع  درجات على 

50 الف /6 ا�شهر على االقل / ه� : 
 0988352125

<لالجار �شقة يف الرو�شة ط2 فني 
غ��رف��ت��ني و م��ن��اف��ع اج���ار ���ش��ن��وي – 

 : ه��������  ا������ش�����ب�����وع�����ي   – ������ش�����ه�����ري 

 - 0951418823
�شويت  و  115م2  �شقة  <ل��الج��ار 
50م2 بالطلياين / فر�س جديد/   ه� 

 0933210672 :

دم�شق  مدينة  و�شط  ج��ن��اح  يف   >
ن���وم  و ���ش��ال��ون م��ع حمام  غرفتني 

لالجار   / فندقي  نظام   / مفرو�س 

اليومي او االأ�شبوعي ب�شعر6000  ل 

��������س ل���ل���ل���ي���ل���ة ال���������واح���������دة ه�������� : 

 0955560319
م�شاحة  دار  ال�����ش��ن��وي  <ل���الج���ار 
230م2 ي�شلح �شكني او جتاري او 
م�شتودع له حديقتني و مدخل م�شتقل 

بالرامكة دوار كفر�شو�شة البختيار 

دخ���ل���ة رو�����ش����ة دوح������ة ام���ي���ة ه����� : 

 0940551111
<لالجار منزل مفرو�س بركن الدين 
– طريق ميكرو ال�شيخ غرفتني و منافع 
ط 2 �شهريا 60 الف و �شلف 6 ا�شهر 

ه� : 0938565525 

يف  �شغرية  لعائلة  منزل  <ل��الج��ار 
الزاهرة اجلديدة  قريب من احلديقة 

جيدة  ك�شوة  ط4  منافع  مع  غرفتني 

 : ا�شهر ه�   6 ب��دون فر�س دف��ع كل 

 0933495729

باملزة  جتاري  دوبلكس  <عقار 
200م2  مساحة  غربية  فيالت 
كز  مر ل  عما ال ا جلميع  يصلح 
أي  او  شركة  او  كبي  او  جتميل 
 : هـ  كسوة سوبر ديلوكس  مشروع 

 0966965777
<للبيع مبنى جتاري �شناعي خدمي 
و  600م2 مكاتب  بالرامكة م�شاحة 

م�شتودعات و جمهز معمل قائم ك�شوة 

ممتازة و جاهز للعمل الفوري بداعي 

ال�شفر ه� : 0966965777

جامع  جانب  القزاز  في  للبيع  <محل 
48م2 + منور مكسي  التوحيد مساحة 
+ حمام + مطبخ يصلح صالون حالقة 
14،5 مليون  او أي مهنة اخرى بسعر 
قابل للتفاوض هـ : 0966309543 

 0932026578 –

<لال�شتثمار حمل �شاورما يف �شارع 
الوليد  جانب حمطة  الوليد  بن  خالد 

ال��رادات  و  م�شتلزماته  بكافة  جمهز 

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

 0940551111
احللبوني  في  محل  <لالستثمار 
حة  مسا ي  د و ر لبا ا مسلم  ع  ر شا
50م2 تقريبا هـ : 2229250 
 – ظهرا   2 لل   صباحا   10 بني 

 0933183150
<لال�شتثمار حمل معجنات مع فرن  
يف �شارع خالد بن الوليد جانب حمطة 

و  م�شتلزماته  ب��ك��اف��ة  جم��ه��ز  ال��ول��ي��د 

ال�����رادات ج��اه��ز للعمل ف���ورا ه��� ك 

 0940551111
فـــي  محـــل  ر  ســـتثما <لال
احلريقة ارضـــي جتاري هـ : 

 0936073088

<لالجا راو البيع منزل يف عني ترما 
ط ار�شي غرفتني و �شالون و منافع 

70م2  م�شاحة  �شماوية  ف�شحة   +

ي�شلح جتاري ه� : 0947307351 

مطلوب شقق لالجار 
لالجـــار  بيـــت  <مطلـــوب 
طابـــق ارضي حصرا كســـوة 
جيدة ثالث غرف و صالون 
للتواصل وات ساب او اتصال 

جوال هـ : 0981488678 
<مطلوب منزل لالجار مبنطقة املزة 
مفرو�س او بدون فر�س ه� : 2111414 

 0933790430 – 2111616 –

احلمرا  بشارع  لالجار  <مكتب 
حة  مسا طبيب  ة  د عيا يصلح 
30م2 ط2 مع الفرش او بدون 

هـ : 0933598248 
<للبيع الفوري مكتب جتاري 
مبنطقـــة الصاحليـــة مقابـــل 
جامع الشـــهداء بناء مؤسسة 
مســـاحة  نصاصـــي  ســـندس 
7م2 و 20 ســـم للتواصـــل هــــ : 

 0936001010
<للبيع مكتب جتاري في البرامكة 
ط1 جانب الهجرة و اجلوازات مساحة 
 0944736688  : هـ  50م2 

للبيع ملك و فروغ حمل ب�شارع خالد 

بن الوليد جانب جامع زيد بن ثابت 

45م2 على ال�شارع العام له واجهتان 
ت�����ش��ل��ي��م ف����وري ب����دون و���ش��ي��ط ه���� : 

 –  0 9 4 4 3 0 7 7 9 0
 0933225561
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�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 

 مطلوب 

درو�ص خا�سة
 يف جمال التنمية الب�سرية  

و الت�سوير ال�سخ�سي    

 0936002008

 مطلوب لفندق سياحي 
بساحة عرنوس 

 كوميك - كابتن صالة - بارمات 
 عامل مجلى - عمال نظافة 

 لالتصال 4435344

عائلة  ل��دى  للعمل  �شائق  <مطلوب 
حمرتمة  باملزة او املهاجرين ذو خرة 

مبناطق دم�شق  و يف�شل من �شكان 

 : ه���������  م������ه������اج������ري������ن   / امل��������������زة 

 0966965777

أزياء
<معلم الجنوري بحاجة الى عاملة 
امبالج براتب جيد + بدل مواصالت 

هـ : 0932887747 

<شـــاب يحمل شـــهادة ســـوق 
يطلـــب  امليـــدان  مـــن  خاصـــة 
العمـــل لـــدى شـــركة او عائلة 
محترمة هـ : 0991395617 

امل�شاركة  او  لال�شتثمار  <مطلوب 
بوفيه مبدر�شة او ندوة يف معهد او 

مق�شف يف كلية مبدينة دم�شق ه� : 

 0955219492

<للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة / فرن و 
خمارة – مكنة كابت�شينو – طاوالت – كرا�شي 

اأمل���اين ايطايل  ف��ري��زرات - /  ب���رادات –   -

ا�شتعمال 3 اأ�شهر  ه�:  0966965777 

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 ه� : 0945375583 

على  الكمبيوتر  ل�شيانة  م�شتعد  <خبري 
الطلب يف املنزل و الور�شة و ايام العطل 

اي�شا / فرمتة – تعاريف العاب – برامج 

هند�شية .. ه� : 0991040699

 
لتقدمي  م�شتعد  ريا�شيات  <مدر�س 
درو�س لطالب ال�شهادتني االإعدادية و 

ال��ث��ان��وي��ة اجل��ل�����ش��ة ���ش��اع��ة و ن�شف 

1500 ل.�س للثانوية ، 1200 ل.�س 
لالإعدادية ه� : 0933269408 

عمال
<�رشكة تطلب للعمل لديها  موظف ) 
عامل ( العمر بني 18-27 الدوام من 

6-9 م�شاء الراتب بحدود 50 الف 
 –  4430203  : ه�����  ل���ل���ج���ادي���ن 

 093303036
<يلزمنا عامل ل�شالة و ملعمل حلويات 
ل��ل��م��راج��ع��ة م��ن 10-4 م�����ش��اء ه��� : 

 0944313603 – 3316012
<بحاجة اىل عامل /ة/ للعمل لدى 
���رشك��ة ع��ل��ى خ��ط��وط ان��ت��اج تعبئة و 

تغليف براتب جيد ه� : 5641542 

 0930147448 –

مهن
<مطلوب مدرب مالكمة خا�س ه� : 

0936002008

رعاية وتنظيف
مطلوب مدبرات منزل لالأعمال املنزلية 

و رع���اي���ة امل�����ش��ن��ني م��ق��ي��م��ات و غري 

مقيمات ه� : 0981129136 

<م��ط��ل��وب م��دب��رات م��ن��زل ل��الأع��م��ال 
االأطفال  و  امل�شنني  رعاية  و  املنزلية 

بني  العمر  مقيمات  غ��ري  و  مقيمات 

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

<مطلوب مدبرة منزل لعائلة يف جرمانا 
دوام يومي من ال�شاعة 8 �شباحا – 6 

م�شاء براتب 80 الف �شهريا املعاملة 

ممتازة �رشط االلتزام غري مدخنة العمر 

من 25 35- �شنة ه� : 5656509 – 

 0933007881
و  للمنازل  تعزيل  ور���ش��ات  <لدينا 
املكاتب و ال�رشكات / مدبرات منزل 

و  امل�شنني  رعاية  و  املنزلية  لالأعمال 

االأطفال مقيمات و غري مقيمات ه� : 

 –  8113025  –  0993152120
 8113020

<مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 80 
اف بال�شهر ه� : 0988336468 

سائقن 
اىل  بحاجة  باملزة  هند�شية  <�رشكة 
�شائق خا�س للمدير العام له خرة و 

قد عمل �شائقا خا�شا من قبل العمر 

 –  6116601  : ه���  ع��ام   50 دون 

 0987217206

للعمل يف حمل  م��وظ��ف��ة  <م��ط��ل��وب 
ال���ب�������ش���ة ب�������ش���اح���ة ع���رن���و����س ه����� : 

 0954331335
بالرامكة  حديثة  طبية  <جم��م��وع��ة 
 + حما�شبة   / موظفة  بتعيني  ترغب 

اإ���رشاف / براتب 75 األف ب��دوام 8 

�شاعات العمر دون 35 �شنة  يف�شل 

و  حولها  ما  و  الرامكة  �شكان  من 

التفرغ للدوام واملوا�شالت موؤمنة ه� 

 2144403 – 0933606081 :

<�����رشك����ة ت��ط��ل��ب م���ن���دوب���ة ل���رتوي���ج 
الف   75 براتب  لل�شيدات  منتجاتها 

 : ه�  موؤمنة  املوا�شالت   5-10 دوام 

 0930106505
<مجموعة جتارية تعلن عن افتتاح 
تطلب  و  البرامكة  في  اجلديد  فرعها 
 – إداريات  موظفات  لديها  للعمل 
صاالت   – محاسبة   – سكرتارية 
عرض – موظفة استقبال راتب ممتاز 
املواصالت مؤمنة هـ : 2257557 

 0941512867 –
<�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاح فرعها 
اجلديد باحلمرا بحاجة اإىل موظفة ذات 

/حما�شبة  التالية  لل�شواغر  الئق  مظهر 

– �شكرتارية – ا�شتقبال / اخلرة غري 
�رشورية براتب 75 األف الدوام 8 �شاعات 

املوا�شالت موؤمنة ه� : 0966226640 

 2144402 –
داخ��ل  ت�شويق  م��وظ��ف��ات  <م��ط��ل��وب 
امل���ن���زل ل��ب��ي��ع م����واد ال��ت��ج��م��ي��ل ه���� : 

 4434364
<م��ط��ل��وب ل��ل��ع��م��ل ���ش��اب يف حمل 
على  الكتابة  يجيد  ال��ث��ورة  ب�����ش��ارع 

الكمبيوتر ب�شكل ممتاز و راتب جيد 

ه� : 0960001802 

سكرتاريا
ت��رغ��ب بتعيني  <جم��م��وع��ة جت��اري��ة 
�شباحي  ب���دوام  تنفيذية  �شكرترية 

العمر دون 30 �شنة املوا�شالت موؤمنة 

براتب 70 األف ه� : 2145877 

يعمل  م�شلى  ب��اب  يف  طبي  <م�شتودع 
بالعناية باملراأة بحاجة اإىل �شكرترية حمجبة 

حتمل ال�شهادة الثانوية كحد اأدنى براتب 

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

املوا�شالت موؤمنة و الدوام �شباحي ه� :  

 2144402 – 0994488637
موظفات  الى  بحاجة  جتارية  <مؤسسة 
 – محاسبة   – سكرتاريا   / اداريات 
 / بوفيه  موظفة   – عرض  صاالت 
 : هـ  مؤمنة  املواصالت  و  ممتاز  راتب 
 0981830722 –  2216699

<�شالة عر�س منتجات �شورية للعناية 
ب��اإح��دى  موظفة  اإىل  بحاجة  ب��امل��راأة 

�شاالتها / م�شاكن برزة – احلمرا / 

حما�شبة و �شكرتاريا و خدمة زبائن 

براتب 75 األف العمر دون 35 �شنة 

ه� : 2135309 – 2144402   

مطلوب محالت لآلجار
لالجـــار  محـــل  <مطلـــوب 
يصلـــح صالـــة عـــرض علـــى 
الشارع العام او شارع فرعي 
مســـاحة فوق خمسن متر 
للتواصل وات ساب او اتصال 

جوال هـ : 0981488678 

يعفور  اأو االجار مزرعة يف  <للبيع 
 5 م��ن  دومن اىل  ال�شبورة م�شاحة 

دومن  مع فيال و م�شبح لالت�شال ه� 

0966965777 :

<للبيع ار�س يف دوما تل كردي / 
املنطقة ال�شناعية التنظيمية / م�شاحة 

40 دومن ه� : 0937390530 

موظفون
<مطلوب للعمل فورا مديرة تنفيذية 
ل�رشكة جتارية للعمل بالرامكة بدوام 

8 �شاعات براتب 75 األف املوا�شالت 
اأدنى  ثانوية كحد  ال�شهادة  و  موؤمنة 

العمر دون 35 �شنة املوا�شالت موؤمنة 

 –  0 9 3 3 6 0 6 0 1 9  : ه��������� 

 2135309
<مطلوب ان�شة او �شاب �شغري للعمل 
يف مطبعة بالرامكة بدوام كامل ه� : 

 0944577654
<�رشكة ا�شترياد و ت�شدير باملزة تطلب 
للعمل لديها موظفة ذات �شخ�شية قوية 

براتب ممتاز و دوام 8 �شاعات �شباحي 

امل���وا����ش���الت م���وؤم���ن���ة و اخل�����رة غري 

�رشورية ه� : 2157150 

<مجموعة طبية لها عدة أفرع في 
دمشق و ريفها تطلب للعمل لديها 
موظفات إداريات بشهادة و خبرة 
او بدون براتب ممتاز و مواصالت 
 –  2216669  : هـ  مؤمنة 

 0938893362
<ملن لي�س لديها �شهادة او عمل �رشكة 
بحاجة  جتميلية  طبية  م�شتح�رشات 

اإىل اآن�شة ال�شتكمال  طاقمها االإداري 

�شباحي  دوام  �شنة   35 دون  العمر 

اخلرة غري �رشورية الراتب 50 األف 

 –  0 9 5 5 5 5 3 9 2 2  : ه��������� 

 2144403
و زيوت  لكرميات  <مطلوب موزعني 
طبيعية لل�شيدليات �رشط توفر اخلرة 

وات�س ه� : 0932735255

<�رشكة طبية بحاجة اىل حما�شبة و 
اإ�رشاف براتب ممتاز و دوام �شباحي 

العمر دون 30 �شنة املوا�شالت موؤمنة 

و اخل��������رة غ�����ري ������رشوري�����ة ه������ : 

 2157150

فيزياء   – رياضيات  <مدرس 
التاسع  الصف  لطالب  كيمياء   –
هـ   ) متابعة  و  تقوية   ( حصرا 
 –  0 9 4 7 1 6 5 4 0 6  :

 5421404
<م���در����س م�����ش��ت��ع��د الع���ط���اء درو�����س 
ريا�شيات – فيزياء – كيمياء – عربي 

التعليم  و  االع��دادي��ة  ال�شهادة  لطالب 

اال���ش��ا���ش��ي ب��ا���ش��ع��ار م��ن��ا���ش��ب��ة ه���� : 

 5133871 – 0933258622
<مدر�س ريا�شيات – فيزياء – كيمياء 
عربي لكافة  – انكليزي – فرن�شي – 
يومية  متابعة  ال�����ش��ف��وف  و  امل��راح��ل 

ب�شكل تفاعلي و كافة املواد لل�شناعة 

 : ه�����  امل���ع���ل���وم���ات���ي���ة  و  ال����ت����ج����ارة  و 

 0932669269
لطالب  فرن�شية  و  انكليزية  <مدر�س 
ال�شعفاء  تا�شي�س  و  ال�شابع  ال�شف 

بال�شف الثامن و التا�شع متابعة يومية 

 : ه���  االبتدائية  املرحلة  م��واد  جلميع 

 0947256086 – 4710918
خاصـــة  دروس  <مطلـــوب 
ل  مجـــا فـــي  فيـــة  ا حتر ا
 : هــــ  يـــة  نكليز ال ا للغـــة  ا

 0936002008
<ان�����ش��ة خ����رة يف ت��دري�����س ط��الب 
وظائف  كتابة   – متابعة   / االبتدائي 

 – ميدان  مقبولة  با�شعار   / تقوية   –
 : ه��������  م�������ا ح�����ول�����ه�����ا  و  جم����ت����ه����د 

 0991877316

 
<مطلوب خمري /ة/ حديث التخرج 
الطبية  ل��ل��ت��ح��ال��ي��ل  ل��ل��ع��م��ل يف خم���ر 

ب�شارع احلمرا �شباحي او م�شائي ه� 

 0933238236 :

 / ري��ف  �شيدلة  �شهادة  <<مطلوب 
جديدة عرطوز / ه� : 0934104659 

– 0960070560 �س
طبيـــب  عيـــادة  <لالجـــار 
اســـنان اكســـاء ديلوكـــس مع 
كامـــل عدتـــه خلف مشـــفى 
الفرنســـي جناين الـــورد هـ : 

 0969582261

<م��ك��ت��ب ي���وؤم���ن وظ���ائ���ف ل��ل�����ش��ب��اب 
واالآن�������ش���ات ح�����ش��ب االخ��ت�����ش��ا���س و 

ال�شهادة بعقد نظامي ه� : 2145877 

 2157150 –
األســـبوعي  اليومـــي  <لالجـــار 
الشـــهري  بدمشق غرف مفروشة 
) 2+3 ( ســـرير + حمـــام + بـــراد + 
مكيفـــة ضمن ) البيت الشـــامي ( 
شارع  بغداد دخلة القزازين خلف 
جامـــع اجلـــوزة هــــ : 2320771 – 

 0933554418  0936855455-
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يلزمنا منزل للآجــار 
  يف منطقة املوا�ســــاة 

مفرو�ص اأو بدون فر�ص   
 هاتف : 2111414 - 2111616 / 0933790430
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