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 مكتب األفق للخدمات المنزلية 
 لدينا خدمات تنظيف شاملة للمنازل 

تنظيف يومي بأجور - مغرية  
 لدينا كوادر  مختصة لتنظيف المكاتب والمنازل 

والشركات والمحالت التجارية بأجور مغرية 
 لدينا كوادر مختصة لرعاية المسنين هـ 0937324958 

مزة 
<للبيع عقار باملزة فيالت غربية 
الشارع الرئيسي يصلح مركز طبي 
او شركة او مركز جتميل كما يصلح 
مساحة  مفروز  سكني  او  جتاري 
 0966965777  : هـ  88م2 
<للبيع �شقة يف املزة خلف الرازي 
ثللاث  اإطلللاللللة   200م2  ملل�للشللاحللة 

اأول ك�شوة جيدة  اجتاهات  طابق 

بلللللللللدون و�للللشلللليللللط علللللقلللللاري هلللللل : 

 0964646488

مشروع دمر 
<للللللبلليللع مللنللزل يف ملل�للروع دمللر 
ار�شي مع حديقة م�شاحة 122م2 

 : هلللل   21 ب  بلللنلللاء   10 اجللللزيلللرة 

 4427714 – 0933615677
<للبيع منزل مب�روع دمر ار�شي 
مع حديقة م�شاحة 165م2 اجلزيرة 

العا�رة بناء ب 21 هل : 4427714 

 0933615677 –
<للبيع �شقة يف م�روع دمر ج 16 
جمعية الللوالء  م�شاحة 180م2 + 

و  �شالة  و  نللوم  �شيارة /3  كللراج 

�شالون / هل : 0966965777

<لاجار منزل مفرو�ش يف �شاحية 
اللللفلللردو�لللش جللمللرايللا /3 غلللرف و 

�شالون م�شاحة 135م2 + حديقة 

300م2 هل : 099212178 

اأرقللللام اكللتللتللاب �شبابي  <مللطلللللوب 
و  للبيع  دميا�ش  و  قد�شيا  �شاحية 

�لللشلللقلللق خملل�للشلل�للشللة و ملل�للشللتلللللمللة 

بال�شاحية و الدميا�ش للجادين فقط 

هل : 0988266149 

<لاجار مكتب جتاري موؤلف من 
غرفة و �شالون و منتفعات م�شاحة 

ثالث  طللابللق  مكيف  تقريبا  40م2 
ب�شارع الثورة ي�شلح لل�شكن يحتوي 

على طقم كنبايات و طاولة و براد 

�للشللغللر و خلللزانلللة �للشللغللرة هلللل : 

 0933577667

االرضـــي  محـــل  <للبيـــع  
10م2 +  طابقني كل طابق 
ســـوق  باحلريقـــة   2 20م
االروام بســـعر مغـــري  هــــ : 

 0955230798
طابو   / /قللبللو  ملل�للشللتللودع  <للبيع 
ي�شلح  �رقي  باب  60م2  اخ�ر 

لتخزين ب�شاعة / لعيادة / ملعر�ش 

ملطبخ مطعم او ح�شب احلاجة هل : 

 0932143992

شقق متفرقة 
<للبيع قبو غرفتني و �شوفا ك�شوة 
جديدة مقابل اأفران ابن العميد هل : 

 0954901770 – 2315315
ســـكة  باملهاجريـــن  <للبيـــع 
قبـــل جامـــع املرابـــط منـــزل  
حة  مســـا  /3 ط / ملحـــق 
120م2 /4 غـــرف و صوفـــا /   
إطاللة رائعة كســـوة قدمية 

هـ : 0955230798 
<للبيع قبو طابو جتاري يف جرمانا 
الللللللللبلللللللللللللللللدة الللللللللقللللللللدميللللللللة هللللللللللل : 

 0993414284
الدين  بركن  منافع  و  غرفة  <للبيع 
ال�شيخ ابراهيم طلعة ال�شياح ك�شوة 

 –  2764841  : هلللللل  علللللاديلللللة 

 0933717082
<للبيع شقة باملهاجرين خورشيد 
أول طابق ارضي مساحة 120م2/ 
3 غرف و منافع و حديقة كبيرة / 
قبلي شرقي هـ : 0988702688 

 0999036304 –
ال�شاغور  ب�شاتني  يف  مللنللزل  <للبيع 
م�شاحة  اجلامعة ط10  اأ�شاتذة  اأبراج 

جيدة  ك�شوة  �شمايل  �رقي  135م2 
جاهز للت�شليم ال�شعر 70 مليون هل : 

 0932231026 – 0944991094

<للبيع او املقاي�شة حمل جتاري بابو 
رمانة موقع مميز �شاحة ق�ر ال�شيافة 

جانب بنك االردن 30م يوجد بوفيه و 

منتفعات ت�شليم فوري ب 125 مليون 

هل : 0951553163 

<للبيع حمل  بالو�شط التجاري يف 
دوما منت�شف �شارع القوتلي م�شاحة 

 : هللللل  للللللللجلللاديلللن  تلللقلللريلللبلللا  40م2 
 –  0 9 5 8 6 0 3 8 9 2

 0999706462
<للبيع بيعفور شارع السفراء مبنى جتاري 
و إداري /6 محالت جتارية + طابق إداري 
سوبر  كسوة  للزبائن  مضافة  و  غرف   8
شركة  يصلح  و  بنك  مصمم  ديلوكس 
600م2  مساحة  عقارية  أو  استثمارية 

للجادين هـ : 0966965777 
<للللللبلليللع حملللل فللللروج بللرو�للشللتللد و 
كامل  مع  50م2  م�شاحة  �شاورما 

التجهيزات يف املزه ال�شعر مغر/ بعد 

امللللعلللايلللنلللة /للللللللجلللاديلللن فلللقلللط هللللل : 

 0933568282
مبنى  ر  ستثما ال ا و  ا <للبيع  
بالبرامكة  خدمي  صناعي  جتاري 
صالة  و  مكاتب   600م2  مساحة 
و  ممتازة  كسوة  مستودعات    و 
 : هـ  ي  ر لفو ا للعمل  هز  جا

0966965777
أو  مستودع  يصلح  قبو  <للبيع 
اخضر  طابو  60م2  مساحة  ورشة 
في السويقة بسعر مغر 15 مليون 

هـ : 0936057680 

<لالستثمار محل صغير في سوق 
الشهداء  جامع  مقابل  الصاحلية 
في  ديباج  مفروشات  بناء  داخل 
باملنافع  5م2 مزود  صدر املدخل 

هـ : 0966829472 

اإطالة  املي�شات  يف  �شقة  <للبيع 
رائعة م�شاحة 95م2 ط6 مع م�شعد 

ك�شوة جيدة هل : 0964646488 

<للبيع �شقة قبو علوي ركن الدين 
85م2  م�شاحة  �شامل  نذير  �شارع 

على ال�شارع العام ي�شلح �شكني و 

بللدون  م�شتقل  �للشللوفللاج  عللليلللادات 

 –  2762201  : هللللل  و�لللشللليلللط 

 0933556504
جمعية  يف  اكللتللتللاب  رقللم  <للبيع 
�شدى ال�شعب ب�شاحية قد�شيا او 

قيد  خم�ش�ش  الللفلليللحللاء  جمعية 

االإن�شاء م�شاحة 115م2 – 160م2 

 –  0951418823  : هللللللل 

 3318691
ب�شاحية  �للشللبللابللي  �شقة  <للللللبلليللع 
قد�شيا  ج 11 اأر�شية باب خارجي 

 + 90م2  مثمر  �شجر  و  خللا�للش 

ك�شوة  ترا�شني   + 120م2  حديقة 

 ( اأمريكي  مطبخ  و  جيدة  داخلية 

الذمة  برئ    ) كاملة حديد  حماية 

العاقة  مبا�ر من �شاحب  فللراغ 

مليون    33 بلل�للشللعللر  و�للشلليللط  دون 

للجادين هل : 0988266149 

ترما حارة  منزل يف عني  <للبيع 
ار�شي غرفتني و �شالون  الع�شي 

مع منافع و ف�شحة �شماوية م�شقوفة 

طابو هل : 0947307351 

<للبيع مزرعة و ارض بيعفور و 
الصبورة من دومن – 7 دومن فيها 
فيال و مسبح جديدة جاهزة  كسوة 
ممتازة موقع رائع و إطاللة خالبة 

هـ : 0966965777 

موظفون
الفئات  بكافة  آنسات  <مطلوب 
املجموعة  أفرع  لدى  الدراسية 
لتجميل  ا ل  مجا في  ملختصة  ا
 35 فوق  العمر  شواغرها  إلمتام 
 –  0930708010: هـ  سنة 

 3328070
<موؤ�ش�شة طبية باملزة بحاجة اإىل 
�شباحي  بلللدوام  ا�شتقبال  موظفة 

براتب 75 األف العمر دون 30 �شنة 

املللوا�للشللات مللوؤمللنللة  اخللللرة غر 

�رورية هل : 2150903 

امل�شتوى  عالية  ماركة جتميلية   >
بالرامكة بحاجة اىل اآن�شات ذوات 

مظهر الئق للعمل بق�شم االإ�راف 

و االإدارة التنفيذية دوام 8 �شاعات 

 : هلللللللل   35 دون  للللللعلللللملللللر  ا و 

 2135309 – 0933606019
لبيع  خلللرة  ذو  �للشللاب  <يلللللزمللنللا 
احلقائب الن�شائية غر مدخن للعمل 

بللللدوام كللامللل يف جللرمللانللا بللراتللب 

�شهري 50 األف هل : 5614000 

<�ركة جتارية بحاجة اىل موظفة 
 / مق�شم  التالية  باالخت�شا�شات 

ا�شتقبال / �شكرتاريا براتب �شهري 

60000 ل.�ش املوا�شات موؤمنة و 
اخلللللللللرة غلللللر �للللللروريللللللة هلللللل : 

 2253712 – 0932412883

للبيع �شقة بركن الدين اآخر نزلة ابن 

/ط3/  170م2  م�شاحة  العميد 

كلل�للشللوة جلليللدة 3 غلللرف نلللوم + 3 

�شالون هل : 0988149094

<للبيع شقة أرضية بالزاهرة مسبق 
ط  جيدة  كسوة  األطباء  بناء  الصنع 
ارضي / 4 غرف و منافع مع حديقة / 
شرقي شمالي 120م2 سكن و حديقة 
100م2 بسعر 120 مليون و بازار 

هـ : 0944712944 
�شارع  قد�شيا  يف  منزل  <للبيع 
م�شاحة  ثللللاين  ملل�للشللتللوى  اللللثلللورة 

140م2 ك�شوة �شوبر ديلوك�ش هل : 
 4427714 – 0933615677

<للبيع �شقة بدمر البلد 5 غرف و منافع 
بوادي ال�شيل م�شم�ش مهوي موقع مميز 

هل : 3136126 – 0931805301 

<للبيع �شقة يف ركن الدين �شارع 
قبو  30م2  م�شاحة  الدين  �شاح 

ملللع حملللل ملل�للشللاحللة 15م2 هلللل : 

 0951418823 – 3318691

< جناح  يف و�شط مدينة دم�شق غرفتني 
نوم  و �شالون مع حمام مفرو�ش / نظام 

فندقي / لاجار اليومي او االأ�شبوعي 

ب�شعر6000  ل �ش للليلة الواحدة هل : 

0955560319

االكللرم  نزلة  باملزة  �شقة  <لللاجللار 
ال�شباب م�شاحة داخلية  دخلة بيت 

275م2 مع حديقة 275م2 ك�شوة 
جيدة باب م�شتقل  ي�شلح �شكني او 

و  مليون   12،5 اآرمللة  بللدون  مكتب 

بازار هل : 0966184190 

<لالجار اليومي األسبوعي 
غـــرف  بدمشـــق  الشـــهري  
ســـرير   )  3 +2  ( مفروشـــة 
مكيفـــة   + بـــراد   + حمـــام   +
 ) الشـــامي  البيـــت   ( ضمـــن 
شارع  بغداد دخلة القزازين 
 : هــــ  اجلـــوزة  جامـــع  خلـــف 
 0936855455- – 2320771

 0933554418
ديلوك�ش  لاجار  مفرو�شة  <�شقة 
االآيل  الهاتف  قللرب  بللرزة  مب�شاكن 

موؤلفة من 3 غرف و �شالون كبر ط 

ار�شي مع حديقة و �شال تكييف و 

 : هلللللللللل  �لللللللشلللللللوفلللللللاج  و  تلللللللريلللللللد 

 0955397330
<لاجار �شقة مفرو�شة ديلوك�ش يف 

الطلياين هل : 0933210672 

<لاجار اليومي �شقة يف / الرو�شة 
– عرنو�ش – املزرعة – ركن الدين 
– �شارع بغداد / غرفتني و �شالون 
يومي   / ديلوك�ش  �شالون  و   3 او 

– ا�شبوعي / هل : 0951418823 
 3318691 –

<لاجار �شقة مفرو�شة يف الرو�شة 
و  �شالون  القدماء  املحاربني  خلف 

غرفة نوم و منافع مع تدفئة و تكييف 

و نت و كهرباء 24 �شاعة من املالك 

هل : 0944362525 بعد 1 ظهرا 



دم�شــــــــــــــق 9336
2018 العــــدد 727  -  243    تشرين الثاني     

�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 

ثانوية  او  معهد  خللريللج  <يلزمنا 
فللورا  للعمل  اإلللكللرون  اخت�شا�ش 

اخلرة غر �رورية العمر دون 30 

�شنة الدوام من 8 �شباحا –4،30 

م�شاء براتب �شهري مبدئي 50000 

ل.�ش هل : 0937756448 

بحاجة  بالفحامة  جتارية  <شركة 
ت  يا ر ا د إ ت  ظفا مو قم  طا لى  إ
براتب 75 ألف اخلبرة و الشهادة 
 30 دون  العمر  ضرورية  غير 
 –  2 2 2 5 0 9 9  : هـ  سنة 

 0993882780
<موؤ�ش�شة طبية باملزة تطلب موظفة 
 8 دوام  و  ممتاز  بللراتللب  حما�شبة 

�شاعات �شباحي و العمر دون 30 

�للشللنللة و املللوا�للشللات مللوؤمللنللة هللل : 

 2150903
<ملل�للشللتللودع طللبللي يف الللرامللكللة 
بحاجة اىل موظفني باالخت�شا�شات 

 – �شكرتاريا   – مق�شم   / التالية 

ا�شتقبال / براتب �شهري 70 األف 

و امللللللوا�لللللشلللللات مللللوؤمللللنللللة هلللللل : 

 2253712 – 0932412883
<معمل ادوية جلدية جتميلية طبية 
مندوبات  و  مللنللدوبللني  اىل  بحاجة 

خللرة  ذوو  متفرغني  طبية  دعللايللة 

الراتب مغري هل : 0933217592 

 0955435545 –
<مطلوب �شاب مرا�شل يف �ركة 
بدم�شق �شاحة عرنو�ش لا�شتف�شار 

وات �شاب هل : 0950055163 

<�ركة جتارية بحاجة اىل مندوبي 
خللرة  بلللدون  او  بلل�للشلليللارة  مبيعات 

بال�شواق هل : 0933320945 – 

 5118393
<مللطلللللوب مللوظللفللة ملللكللتللب جتللاري 
االإدارية  باالأعمال  للقيام  بالرامكة 

8 �شاعات و  بللدوام  ال�شكرتاريا  و 

 2144403  : هللل  موا�شات  بللدل 

 0994488637 –

<مللطلللللوب عللامللات خللدمللة منزلية 
امللل�للشللنللني/ عللمللال تنظيف  لللرعللايللة 

 –  3325978 : هللللل  ور�لللللشلللللات 

 0992337260

أزياء
<معمل الب�شة بحاجة اىل ور�شة خياطة / 
عاملة امباج  / معلم كوي /  عمال/ عرطوز 

هل : 6804822 – 0966939953 

لى  ا بحاجة  ي  ر جنو ال <معمل 
براتب   / رشة   + درزة   / عاملة 
 : هـ  مواصالت  بدل  مع  ممتاز 

 0932887747
<ور�شة خياطة بحاجة اىل عاملة امباج 
/ عاملة تنظيف / حوي�ش بركن الدين هل 

 0933367887 – 2772337 :

لدى  �شائق  بالعمل  يرغب  <�شاب 
عائلة حمرمة او �ركة او �شفارة 

هل : 0940665495 

لدى  �شائق  بالعمل  يرغب  <رجللل 
عائلة او �ركة و لديه اخلرة الكاملة 

بهذا املجال هل : 0940271938 

باحلمرا  جتميلية  طبية  <شركة 
للعمل  محجبة  موظفة  إلى  بحاجة 
/ محاسبة – استقبال – سكرتاريا 
دون  العمر  الف   65 براتب   /
 –  0954798000  : هـ   35

 3328989
<مطلوب موظف �شاب ح�را للعمل 
لدى مكتب جتاري ب�رط اأن يكون من 

�شكان ابو رمانة – املالكي – الرو�شة 

ح�را و العمر من 17-21 غر ملتزم 

بللاخلللدمللة و ذو �للشللكللل حلل�للشللن هلللل : 

0935876418 وات�ش اب ح�را 
م�شتح�رات  و  اأدويللة  <م�شتودع 
للعمل  اآن�شات  اىل  بحاجة  جتميل 

بدوام كامل بق�شم اال�شتقبال و خدمة 

الللزبللائللن اخلللللرة غللر �لللروريلللة و 

الراتب 55 األف هل : 0955553922 

 2144402 –
بحاجة  بالفحامة  جتارية  <شركة 
لتسويق  با للعمل  موظفات  إلى 
و  اخلبرة  ألف   75 براتب  املباشر 
دون  العمر  ضرورية  غير  الشهادة 
 –  2225099  : هـ  سنة   30

 0993882780
<مللطلللللوب مللوظللف يللحللمللل �للشللهللادة 
لدى  للعمل  عامة  او  �شواقة خا�شة 

 –  5643460  : هللللللل  �لللللركلللللة 

 0930147448
<مطلوب مندوبة براتب 75000 لبيع 
و تلللرويلللج املللنللتللجللات لللللل�للشللالللونللات 

لا�شتعام �شمن اوقات الدوام من 

10-5 للجادين هل : 0930106525 
 2237474 –

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

– طللاوالت – كرا�شي - بللرادات – 
فريزرات - / اأملاين ايطايل ا�شتعمال 

3 اأ�شهر  هل:  0966965777 

<  مطلوب دروس خاصة احترافية 
مـــة  لعا ا يـــة  نكليز إل ا للغـــة  با

والتجارية  هـ 0936002008
<مدر�ش خمت�ش لتدري�ش الريا�شيات 
املراحل  الكيمياء جلميع  و  الفيزياء  و 

الدرا�شية و خا�شة ال�شهادتني ا�شعار 

خا�شة ل�شكان املزة هل : 0933309411 

 6615883 –
درو�لللش  الإعللطللاء  م�شتعد  <مللدر�للش 
ريا�شيات و فيزياء و كيمياء و عربي 

لطاب ال�شهادة االإعدادية و التعليم 

 : هللل  منا�شبة  بللاأ�للشللعللار  االأ�للشللا�للشللي 

 5133871 – 0933258622
املرحلة  لطاب  ريا�شيات  <مدر�ش 
الدرا�شية  للمتابعة  م�شتعد  الثانوية 

على مدار العام و لكافة امل�شتويات 

با�شعار منا�شبة هل : 0930878751 
 3250260 –

<ملللعلللهلللد تللعللللليللمللي بلللحلللاجلللة اىل 
حمللا�للشللبللة خللريللجللة معهد جتللاري 

خرة باملجال الر�شال ال CV على 

الوات �شاب هل : 0933545493 

سكرتاريا..
<�ركة جتارية بدم�شق بحاجة اإىل 
اآن�شات للعمل مبجال ال�شكرتاريا و 

األف   50 مبدئي  براتب  املحا�شبة 

املوا�شات موؤمنة هل : 2135309 

 0933606081 –
<شركة مختصة في مجال التجميل 
بحاجة إلى موظفة للعمل لديها في 
60 ألف  مجال السكرتاريا براتب 
غير  اخلبرة  سنة   30 دون  العمر 
ضرورية هـ : 0930708010 

 3328070 –
<�ركة ا�شتراد و �شحن خارجي 
تعلن عن حاجتها ملوظفات / مق�شم 

– حما�شبة – �شكرتاريا / بدوام 8 
�للشللاعللات و املللوا�للشللات مللوؤمللنللة و 

�للشللهللادة ثللانللويللة كللحللد اأدنللللى هللل : 

 2144402 – 095553922
تللرغللب بتعيني  <مللوؤ�للشلل�للشللة طللبلليللة 
�شكرترة تنفيذية �شاعات العمل 8 

و  موؤمنة  املللوا�للشللات  و  �شباحي 

راتب 75 الف العمر دون 30 �شنة 

لا�شتف�شار هل : 2150903 

<�ركة طبية بحاجة اىل �شكرترة 
و موظفة اإدارية للعمل لديها براتب 

�شهري 65000 ل.�ش اخلرة غر 

�رورية و املوا�شات موؤمنة هل : 

 2253712 – 0932412883

طبي 
<مطلوب �شهادة �شيدلية / جديدة 
 0960070560  : هللل   / عللرطللوز 

 0934104659 –

<فني مستعد إلصالح املايكروويف 
و  أنواعهـــا  بجميـــع  الغـــاز  أفـــران  و 
البوتوغـــازات الغطس احلديثة في 
املنازل خبرة أكثر من 15 عام سرعة 

و إتقان   هـ : 0932210265 
لتنفيذ كافة  <معلم دهان م�شتعد 
باأ�شعار  الللبللخ  و  الللدهللان  اأعللمللال 

 : هللل  العمل  يف  جلللودة  و  منا�شبة 

 0947289541

سيارات للبيع
<�شيارة للبيع دايو �شيلو اتوماتيك بحالة 
ممتازة موديل 2002/2000 بدون فراغ 

 : هللل  عقد  يوجد   / م�شافر  �شاحبها   /

0935876418 وات�ش اب ح�را 
<للبيع سيارة بيجو 404 موديل 
75 بحالـــة جيـــدة لـــون ابيض 
750 ألـــف غيـــر  بســـعر نهائـــي 
قابل للتفاوض  للجادين بدون 

وسيط هـ : 0994019061 

او  شهادة  لديه  ليس  <ملن 
في  املنشأ  حديثة  شركة  عمل 
تطلب  لطبية  ا ية  لعنا ا ل  مجا
محاسبة   – سكرتارية  موظفات 
 35 دون  العمر  الداري  – إشراف 
 –  0954798000  : هـ  سنة 

 3328989
�شكرترة ملكتب جتاري  <مطلوب 
بالق�شاع جتيد  الللرو�للش  بللرج  يف 

القيام  و  الكمبيوتر  علللللى  الللعللمللل 

و  للعمل  متفرغة  املكتبية  باالأعمال 

 5427524 : ذات مظهر الئق هل 

 0945235375 –

عمال
<مطلوب عاملة تنظيف يف �ركة 
بدم�شق �شاحة عرنو�ش لا�شتف�شار 

وات �شاب هل : 0950055163 

عامات  و  نظافة  عمال  <مطلوب 
بوفيه مبنطقة ابو رمانة براتب جيد 

هل : 0960999803 

<مطلوب عامل ن�شيط اخلرة غر 
�رورية يف�شل من �شكان منطقة 

الك�شوة و ما حولها ار�شال ال�شرة 

الللذاتلليللة علللللى رقلللم الللواتلل�للش هللل : 

 0933199784

مهن
<مطعم مبدينة دم�شق بحاجة اىل 
كومي / كابنت من ذوي اخلرة يف 

هذا املجال هل : 0933652728 

 0933443806 –

بور�شة  فورا  للعمل  �شاب  <يلزمنا 
بباب م�شلى الدوام من 8 �شباحا 

 50000 بللراتللب  ملل�للشللاء   4،30  –
 : هللل  �شنة   25 دون  العمر  �شهريا 

 0937756448

رعاية وتنظيف
<اآن�شة م�شتعدة للعمل مربية اأطفال �شمن 
دوام حمدد او العمل كمدبرة منزل ب�شكل 

يومي او اأ�شبوعي او �شهري ح�را عند 

عائات هل : 0954268983

<لللديللنللا ور�للشللات تللعللزيللل للللللمللنللازل و املللكللاتللب و 
ال�ركات / مدبرات منزل لاأعمال املنزلية و رعاية 

 : هل  مقيمات  و غر  مقيمات  االأطللفللال  و  امل�شنني 

 8113020 – 8113025 – 0993152120
 8 مللنللزل دوام  ملللدبلللرة  <مللطلللللوب 
�شاعات كللل يللوم بللراتللب جيد هللل : 

 0933730005 – 5643309
<مطلوب مقيمة لرعاية م�شنة مقعدة 
 : هللللل  املللللنللللزل  املللل�لللشلللاعلللدة يف  و 

 0932480005 – 5653309
<مطلوب عامات خدمة منزلية لرعاية 
هل  ور�للشللات  تنظيف  عللمللال  امل�شنني/ 

 0933439985 – 4455572:

لاأعمال  منزل  مللدبللرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�شنني و االأطفال 

بني  العمر  مقيمات  غر  و  مقيمات 

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

كحد  �للشللنللة   35 مقيمة  <مللطلللللوب 
االهتمام  و  املللنللزل  الأعللمللال  اأق�شى 

 –  5653309  : هل  �شنة   2 بطفل 

 0933730005
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