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 مكتب األفق للخدمات المنزلية 
رتبي منزلك على ذوقك سيدتي  
لدينا تنظيف يومي بأجور مغرية 

تعزيل وتنظيف المحالت التجارية والمنازل و المكاتب و الشركات
 لدينا كوادر مختصة لرعاية المسنين واألطفال  ومقيمات  دوام شهري

 تنظيف السجاد ورش المبيدات الحشرية   
 لالستعالم  االتصال على  الرقم   0943600368  

للبيع شقة بدمر البلد
 5 غرف و منافع بوادي السيل 

مشمس مهوي موقع مميز 
هـ : 3136126 – 0931805301 

مزة
غربية  فيالت  باملزة  �شقة  <للبيع 
ار����ش���ي م���ع ح��دي��ق��ة م���ع م�شبح 

م�شاحة داخلية 250م2 / 4 غرف 

ح��دي��ق��ة   + ���ش��ال��ون��ن /   + ن����وم 

300م2 ك�شوة جيدة طابو اخ�رض 
او  �شكني  ي�شلح  م�شتقل  مدخل 

جت�������������اري ل�������ل�������ج�������ادي�������ن   ه���� 

 0945801619:

باملزة �شارع اجلالء  <للبيع منزل 
مقابل حديقة الطالئع ط7 145 م2 

ك�شوة عادية 3 غرف نوم و �شالون 

�رضقي �شمايل ب�شعر 115 مليون 

و بازار ه� : 0949599996 

<للبيع عقار باملزة فيالت غربية 
مركز طبي  الرئيسي يصلح  الشارع 
او شركة او مركز جتميل كما يصلح 
مساحة  مفروز  سكني  او  جتاري 
 0966965777  : هـ  88م2 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��زة ات��و���ش��راد 
�شمايل  قبلي  115م23  م�شاحة 

ب�شعر  �شوبر  ك�شوة  اطاللة خالبة 

 : ه���  و�شيط  دون  للجادين  مغري 

 6127552 – 0944757061
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب���امل���زة ج��ب��ل على 
ال�شارع العام ح�شوة قبلي �شمايل 

75م2 مع ترا�س 40م2 ط1  ك�شوة 
قدمية ب 70  مليون و ب��ازار ه� : 

 0949599996
 2/ ط1  جبل  باملزة  منزل  <للبيع 
نوم و �شالون / م�شاحة 110م2 

 80 ب�شعر  ديلوك�س  �شوبر  ك�شوة 

مليون ه� : 0949599996 

<للبيع �شقة يف املزة مقابل م�شفى 
300م2 مع  ف��ي��ال  ن��ظ��ام  اال���ش��دي 

قدمية  ك�شوة  اول  طابق  ترا�شات 

ب�شعر 225 مليون و بازار الت�شليم 

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

 0933111330
<للبيع منزل باتو�شراد املزة ط1 
م�شاحة 200م2 قبلي �رضقي ك�شوة 

قدمية ب�شعر مغر للجادين فقط دون 

 –  0944757061  : ه���  و�شيط 

 6133267
باملزة �شارع اجلالء  <للبيع منزل 
ال��ع��ديل ط3 قبلي  ال��ق�����رض  م��ق��اب��ل 

���ش��م��ايل  اط���الل���ة ع��ل��ى ال�����ش��ارع 

 3 جيدة  ك�شوة  110م2  م�شاحة 

غرف و �شوفا ب�شعر 108 مليون 

ه� : 0949599996 

على  ج��ب��ل  ب��امل��زة  ملحق  <ل��ل��ب��ي��ع 
ال�رضفي�س  خط  الرئي�شي  ال�شارع 

م�شاحة  منتفعاتها  و  غرفتن  ط4 

50م2 ك�شوة جيدة جدا دون و�شيط 
 : ه��������  م�����ل�����ي�����ون   25 ال���������ش����ع����ر 

 6662196 – 0944246054

<للبيع منزل باملزة جبل ط1  / 3 
غرف و �شوفا / م�شاحة 75م2 

�شمايل  قبلي  35م2  ت��را���س  م��ع 

ك�شوة قدمية ب�شعر 72 مليون و 

بازار ه� : 0949599996 

ات��و���ش��راد  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
20نوم و �شالون قبلي غربي ك�شوة 
م�شاحة  دي��ل��وك�����س  ���ش��وب��ر���ش��وب��ر 

110م2 ال�شعر 130 مليون ه� : 
 0949599996

<للبيع منزل باملزة فيالت مقابل 
كوين �شنر م�شاحة 115م2 / 3 

جيدة  ك�شوة   / �شوفا  و  غ��رف 

 : ه������  م����ل����ي����ون   110 ب�������ش���ع���ر 

 0949599996

مشروع دمر 
<للبيع منزل مب�رضوع دمر ج 10 
ع��ل��ى ال�������ش���ارع ال���ع���ام م�����ش��اح��ة 

140م2  برجي قبلي �رضقي / 3 
غرف نوم + �شالون / ك�شوة جيدة 

/ اإطاللة رائعة مطعم + مراب + 

مولدة للبناء طابو اخ�رض  للجادين 

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

 0945801619
دم��ر  م�����رضوع  يف  �شقة  <للبيع 
�شارع املغربن ن�شق اول م�شاحة 

150م2 / 3 غرف نوم و �شالون 
/ قبلي �رضقي ك�شوة جيدة اطاللة 

رائعة الت�شليم فوري للجادين ه� : 

 0945801619
دم��ر  م�����رضوع  يف  �شقة  <للبيع 
الفيالت  �شارع  حجر  بناء  ج16 

ن�����ش��ق اول ع��ل��ى م�������رضوع دم��ر 

م�شاحة 260م2 /4 غرف نوم + 

4 حمامات + 3 �شالونات / ك�شوة 
مولدة   + م��راب   + م�شعد  جيدة 

للبناء الت�شليم فوري ب�شعر 150 

مليون ه� : 0945801619 

<للبيع منزل يف م�رضوع دمر ج 
16 م�شاحة 160 م2 طابق اول 
ك�شوة جيدة جدا اطاللة عامل�رضوع 

ب�����ش��ع��ر م���غ���ري ب���داع���ي ال�����ش��ف��ر 

للجادين ه� : 0932892677 

<للبيع �شقة بدمر البلد 5 غرف و 
ال�����ش��ي��ل م�شم�س  ب����وادي  م��ن��اف��ع 

مهوي موقع مميز ه� : 3136126 

 0931805301 –

<ل��ل��ب��ي��ع ب���داع���ي ال�����ش��ف��ر م��ن��زل 
مب�رضوع دمر ج 26 مقابل مدر�شة 

 3  / 228م2  م�����ش��اح��ة  اي����الف 

فراغ  اطاللة خالبة   / اجت��اه��ات 

فقط  للجادين  مغر  ب�شعر  جمعية 

دون و�شيط ه� : 0933258589 

شقق متفرقة 
جانب  املالكي  يف  �شقة  <للبيع 
ما�شة مول م�شاحة 250م21 / 4 

اإطاللة   / و �شالونن  ن��وم  غ��رف 

ك�شوة  ت�رضين  على حديقة  رائعة 

مولدة   + م��راب   + م�شعد  جيدة 

للبناء الت�شليم فوري للجادين ه� : 

 0945801619
<للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر 
ار�شي مع حديقة م�شاحة داخلية 

150م+2 حديقة و ترا�س 250م2 
م�شتقل  �شوفاج  مع  ك�شوة جيدة 

يوجد بئر ماء طابو اخ�رض مدخل 

م�شتقل من ال�شارع الت�شليم فوري 

 : ه���  للجادين  مليون   50 ب�شعر 

 0945801619
طابق  الرو�شة  يف  منزل  <للبيع 
ار�شي مع حديقة  م�شاحة داخلية 

450م2 + حديقة 200م2 مدخل 
م�شتقل على ال�شارع 3 غرف نوم 

+ 3 حمامات + 3 �شالونات موقع 

مميز على ال�شارع ي�شلح �شكني 

او جت���اري ط��اب��و اخ�����رض ت�شليم 

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

 0945801619
�شارع  بالعبا�شين  منزل  <للبيع 
اإط���الل���ة   / خ�����وري ط4  ف���ار����س 

ديلوك�س / كراج �شيارة 85 مليون 

ه� : 0951553163 

<للبيع او املقاي�شة منزل ب�رضقي 
التجارة طابو ديلوك�س /3 غرف 

ك��راج  ف��وري  ت�شليم   / �شوفا  و 

�شيارة و ناطور ب 90 مليون ه� : 

0951553163
<للبيع بيت عربي ف�شحة �شماوية 
و بحرة و غرفة ار�شية و منافع 

مع غرفتن علويات ك�شوة قدمية 

املخبز  قرب  فنوات  اخ�رض  طابو 

120م2  م�����ش��اح��ة  االح��ت��ي��اط��ي 

ل������ل������ج������ادي������ن ف��������ق��������ط  ه���������� : 

 0988266149

<للبيع �شويت يف ابو رمانة خلف 
مكتبة االأ�شد م�شاحة 70م2 غرفتن 

 80 ب�شعر  اخ�رض  طابو  منافع  و 

ف��وري  الت�شليم  ب����ازار  و  م��ل��ي��ون 

للجادين ه� : 0933111330 

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

غرف و �شالون ت�شليم فوري ك�شوة 

�شوبر ديلوك�س �شوفاج 135 مليون 

ه� : 0951553163 

<للبيع منزل ب�شارع بغداد خطيب 
اأوىل 120م2 /3 غرف و �شالون 

/ �شمايل �رضقي ك�شوة جيدة جدا 

ه� : 0955343942 

<للبيع منزل يف ابو رمانة رو�شة 
م�شاحة  ���ش��وب��ر  ك�����ش��وة   3 ط��اب��ق 

مغر  ب�شعر  ك�شعد  م��ع  170م2 
للجادين ه� : 0932892677 

مقابل  ب��ال��رام��ك��ة  م��ن��زل  <للبيع 
م�شاحة   17 بناء  م�شعب  جامع 

165م2 /5 غرف و �شالة / ك�شوة 
جيدة اإطاللة رائعة ط2 ب�شعر 150 

 –  2218069  : ه������  م���ل���ي���ون 

 0932413619
<للبيع �شقة م�شاحة 80م2 طريق 
ال��ورد  ال��ق��دمي مفرق جبل  ب��روت 

الرئي�شي  ال�����ش��ارع  ع��ل��ى  ���ش��وك��ة 

ي�شلح عيادة ب�شعر6،5 مليون قابل 

للتفاو�س ه� : 0999558961 

اخ�رض  طابو  �شكني  قبو  <للبيع 
م�شاحة 140م2 ك�شوة قدمية /3 

غرف و �شالون / مع حدائق تقاطع 

م�شفى املجتهد ال�شعر بعد املعاينة 

للجادين ه� : 0945428580 

<للت�شليم /فروغ / �شقة يف دوما 
ت�شلح عيادة او خمر او مهنة حرة 

 : ه����������  ع��������ر���������س  �������ش������ال������ة  و 

 0955203460
<للبيع منزل يف ب�شاتن ال�شاغور 
اأب�����راج اأ����ش���ات���ذة اجل��ام��ع��ة ط10 

�شمايل  �رضقي  135م2  م�شاحة 

ك�شوة جيدة جاهز للت�شليم ال�شعر 

 0944991094  : ه�  مليون   70
 0932231026 –
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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 

ب�شاحية  �شبابي  �شقة  <للبيع 
قد�شيا  ج 11 اأر�شية باب خارجي 

 + 90م2  مثمر  �شجر  و  خ��ا���س 

حديقة 120م2 + ترا�شن ك�شوة 

 ( اأمريكي  مطبخ  و  جيدة  داخلية 

حماية كاملة حديد (  برئ الذمة 

فراغ مبا�رض من �شاحب العالقة 

مليون    33 ب�شعر  و���ش��ي��ط  دون 

للجادين ه� : 0988266149 

<للبيع �شقة يف جرمانا م�شاحة 
90م2 ك�شوة �شوبر دلوك�س جانب 
مع  خام�س  طابق  ك�شكول  كازية 

ب�شع  للناطور  غرفة  م��ع  ال�شطح 

مغري جدا ه� : 0935650244 

<للبيع فيال بقرى االأ�شد طابقن 
350م2 ك�شوة  الطابقية  امل�شاحة 

�شوبر �شوبر ديلوك�س مع حدائق 

و م�����ش��ب��ح ب��ري��ئ��ة ال���ذم���ة ال��رج��اء 

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

 0988266149
<للبيع منزل عربي يف ال�شناعة 
مقابل جامع الر�شا م�شاحة 35م2 

ال�شعر 4 مليون قابل للتفاو�س ه� 

 –  0 9 5 4 3 4 3 8 6 0  :

 0959911598
<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي 
اطاللة جميلة غرفتن نوم و �شالون 

ك�شوة ديلوك�س طابو للجادين 75 

مليون ه� : 0933709044 

<يوجد غرفة ضمن  شقة سكنية 
منافع   / عفش  غير  من  فارغة 
شارع  بنتني  او  لبنت  مشتركة 
مناخلية  النحاسني  سوق  الثورة 
 –  2326854  : هـ  غنم  حارة 

 0944574456
جديـــد  فرشـــها  شـــقة  <لالجـــار 
ط ارضـــي / غرفتـــن و صالـــون و 
منافع / مزة جبل 86 خزان ساحة 
الضباط مقابل جمعية البستان 
اخليريـــة الدفـــع مقدمـــا 90 الف 

ل.س شهريا هـ : 0944567600 
<لالجار بالهامة اخلابوري غرفتن 
و منافع ك�شوة ديلوك�س مع فر�س 

ي�����ش��ل��ح ل��ع��ري�����س و ع���رو����س ه���� : 

 0994657507 – 3216078

�شاحة  جرمانا  يف  حمل  <للبيع 
�شمن  ال�شرتيل  مقابل  الرئي�س 

عمارة م�شاحة 22م2 ك�شوة جيدة 

فروغ + ملكية ه� : 0937165177 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  –
 5621230

<للبيع �شالون حالقة ن�شائية يف 
الطلياين م�شاحة 30م2 مع �شقيفة 

�شكنية قبو م�شاحة 85م2 الت�شليم 

 –  0951418823  : ه���  ف���وري 

 4472374

مساحة  بيعفور  مفروشة   فيال  للبيع 
و  مضافة  و  مسبح  و  فيال  فيها  دومن   5
استراحة كسوة سوبر ديلوكس مساحة بناء 
2500م2 + األرض 5000م2 + بئران 
ماء جاهزة للسكن ) موقع ممتاز و إطاللة 

رائعة (  هـ : 0966965777

<ل���الج���ار ال�����ش��ن��وي م��ن��زل ب��امل��زة 
م�شاحة  ار�شي   ط  �رضقية  فيالت 

ك�شوة  250م2  + حديقة  250م2 
�شوبر بدون فر�س ي�شلح مكتب غر 

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

 6127552 – 0944757061
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
م��ن��ط��ق��ة احل���ر����س 3 غ���رف ن���وم و 

اطاللة  جلو�س  و  �شفرة  و  �شالون 

مليون   4،5 م��ط��ل��وب  ط2  جميلة 

�شنويا ه� : 0949599996

منزل  ال�شفر  باعي  فقط  <لالجار 
يف باب توما بحارة فراين م�شاحة 

قابل  م��ل��ي��ون   50 ب�شعر  120م2 
 –  2246591  : ه����  ل��ل��ت��ف��او���س 

 0932634694
ديلوك�س   مفرو�شة  �شقة  <لالجار 
مب�شاكن برزة قرب الهاتف االيل 3 

غرف و �شالون كبر ط ار�شي مع 

و تريد و  تكييف  و �شالل  حديقة 

�شوفاج ه� : 0955397330 

<ل��الج��ار ���ش��ت��دي��و  ب��امل��زة فيالت 
�رضقية غرفة نوم و �شالون مفر�س 

ك�شوة و فر�س ممتاز ط ار�شي + 

مليون   3 مطلوب  �شغرة  وجيبة 

�شنويا ه� : 0949599996 

< جناح  يف و�شط مدينة دم�شق 
ن��وم  و �شالون مع حمام  غرفتن 

لالجار   / فندقي  نظام   / مفرو�س 

اليومي او االأ�شبوعي ب�شعر6000  

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

0955560319
<ل���الج���ار غ���رف���ة م���ع ���ش��ال��ون و 
منتفعات م�شاحة 40م2 تقريبا ط3 

يف �شارع الثةرة مكيفة حتوي خزانة 

طقم  و  كمبيوتر  ط��اول��ة  و  �شغرة 

كنبايات و براد �شغر يوجد م�شعد 

للبناء ت�شلح مكتب او لل�شكن ه� : 

 0933577667
الرو�شة  يف  مفرو�شة  �شقة  <لالجار 
خلف املحاربن القدماء �شالون و غرفة 

نوم و منافع مع تدفئة و مكيف و نت و 

ك��ه��رب��اء 24 ���ش��اع��ة م��ن امل��ال��ك ه��� : 

0944362525 بعد الواحدة ظهرا 
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية دخلة 
م�شفى يافا طابق فيال /ط2/  /2 نوم 

و �شالونن  و منتفعات م�شاحة 200م2 

بدون فر�س مطلوب 6 مليون �شنويا ه� 

 0949599996 :

<للبيع ار�س + مزارع يف حتيتة 
الركمان و دير الع�شافر و املليحة 

للراغبن ه� : 0935650244 

<للبيع ار���س زراع��ي��ة غ��رب خان 
ال�شيح مطلة على اتو�شراد ال�شالم 

طابو اخ�رض – مفرزة  اإطاللة مميزة 

 : ه�����  م�������ش���اح���ات خم��ت��ل��ف��ة /   /

 0933594898 – 6823448

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

هـ : 0966965777 
<للبيع ار�س يف يعفور م�شاحة 4 
دومن ب�شعر مغري بداعي ال�شفر ه� 

 0932892677 :

<لالجار �شقة يف الطلياين طابق 
 : ه��������  ح������دي������ث  ف������ر�������س  اول 

 0933210672
<ل���الج���ار م��ن��زل ب���امل���زة ف��ي��الت 
ن��وم و �شالون  غ��رف    3 �رضقية 

م��ف��رو���س ك�����ش��وة و ف��ر���س �شوبر 

ديلوك�س مطلوب 6  مليون �شنويا 

ه� : 0949599996 

<لالجار اليومي األسبوعي 
غـــرف  بدمشـــق  الشـــهري  
مفروشـــة ) 2+3 ( ســـرير + 
حمام + براد + مكيفة ضمن 
شـــارع    ) الشـــامي  البيـــت   (
بغداد دخلة القزازين خلف 
جامع اجلوزة هـ : 2320771 
 0 9 3 6 8 5 5 4 5 5 -  –

 0933554418
<لالجار منزل يف املالكي /قبو 
 + 110م2  م�شاحة  م��ف��رو���س   /

ح��دي��ق��ة ك��ب��رة االج����ار 3 مليون 

�شنويا غرفتن نوم و غرفة �شفرة 

و غرفة جلو�س و  منتفعات الرجاء 

 : ه�������������  و����������ش���������ي���������ط   دون 

 0935375063
<لالجار منزل باملزة طلعة فندق 
و �شالون  ن���ون  غ��رف��ت��ن  روت��ان��ا 

اط��الل��ة على ال�����ش��ارع ال��ع��ام ط3 

بدون فر�س ك�شوة ممتازة مطلوب 

������ش�����ن�����وي�����ا ه��������� :  م�����ل�����ي�����ون   3
 0949599996

<لالجار غرفة مفرو�شة مع حمام 
دم�شق  مدينة  و�شط  فندقي  نظام 

لالجار اليومي و اال�شبوعي ب�شعر 

3000 ل.���س لليلة ال��واح��دة ه� : 
0955560319

<لالجار منزل ط1  باملزة فيالت 
غربية منطقة احلر�س غرفتن نوم 

او  مفرو�س  ت��را���س   + �شالون  و 

ب���دون ف��ر���س ك�����ش��وة ج��ي��دة ج��دا 

اطاللة جميلة مطلوب 4،5 مليون 

�شنويا ه� : 0949599996 

<ل����الج����ار ���ش��ق��ة م��ف��رو���ش��ة يف 
الرو�شة – ركن الدين – املزرعة 

 : ه�  اأ�شبوعي  يومي  ال�شعالن   –
 4472374 – 0951418823

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

ا���ش��ت��ق��ب��ال / ���ش��ك��رت��اري��ا ب��رات��ب 

�شهري 60000 ل.�س املوا�شالت 

موؤمنة و اخلرة غر �رضورية ه� : 

 2253712 – 0932412883
فـــي  متخصصـــة  <شـــركة 
مجال التجميل في قدسيا 
بحاجة الى موظفة للعمل 
لديهـــا فـــي االختصاصـــات 
التاليـــة / خدمـــة زبائـــن – 
صالـــة   – مباشـــر  تســـويق 
عرض براتب 75 الف العمر 
دون 35 ســـنة اخلبـــرة غير 
ضرورية هـ : 0967187880 

  0931606999 –

<ل��الج��ار على ات��و���ش��راد امل��زة 
طابق فيال 3 غرف نوم + �شالونن 

و غرفة جلو�س  ب��دون فر�س ط2 

اط��الل��ة على االت��و���ش��راد و على 

 : ه���  مليون   5 مطلوب  ال�رضقية 

 0949599996

�شبابي  اكتتاب  اأرق��ام  <مطلوب 
�شاحية قد�شيا و دميا�س للبيع و 

م�شتلمة  و  خم�����ش�����ش��ة  ���ش��ق��ق 

للجادين  الدميا�س  و  بال�شاحية 

فقط ه� : 0988266149 

<للبيع  او االستثمار مبنى جتاري 
صناعي خدمي يصلح بنك – شركة 
– مجمع طبي مرخص معمل او جتاري  
بالبرامكة مساحة 600م2 مكاتب  و 
صالة و مستودعات   كسوة ممتازة و 
جاهز للعمل الفوري ) مواقف متوفرة 

(  هـ : 0966965777

و  ب��رو���ش��ت��د  ف���روج  <للبيع حم��ل 
50م2 مع كامل  �شاورما م�شاحة 

التجهيزات يف املزه ال�شعر مغر/ 

 : ه���  فقط  /للجادين  املعاينة  بعد 

 0933568282
عقار  غربية  فيالت  باملزة  <للبيع 
ي�شلح  900م2  م�شاحة  جت���اري 

مول ب�شعر مغر للجادين فقط دون 

و�شيط ه� : 0944757061 

<للبيع معمل �شباغ ن�شيج متكامل 
قيد العمل يف حم�س امدينة ح�شياء 

ال�شناعية ه� : 0988410530 

ال�شفراء  ���ش��ارع  بيعفور  <للبيع 
مبنى جتاري و اإداري /6 حمالت 

جتارية + طابق اإداري 8 غرف و 

ك�����ش��وة �شوبر  ل��ل��زب��ائ��ن  م�����ش��اف��ة 

ديلوك�س م�شمم بنك و ي�شلح �رضكة 

م�شاحة  ع��ق��اري��ة  اأو  ا���ش��ت��ث��م��اري��ة 

 : ه���������  دي�����ن  ل�����ل�����ج�����ا  2 600م
 0966965777
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موظفون
للعمل  حمجبة  موظفة  <مطلوب 
لتنظيم و ترتيب ب�شائع براتب جيد 

يف منطقة املجتهد الدوام من 3-9 

و من 3-10 ه� : 0933249512 

 2249512 –
<جمموعة طبية حديثة بالرامكة 
ترغب بتعين موظفة ) حما�شبة + 

اإ�رضاف ( براتب 75 األف بدوام 8 

�شاعات العمر دون 35 �شنة يف�شل 

من �شكان الرامكة و ما حولها و 

التفرغ للدوام و املوا�شالت موؤمنة 

 –  0933606081  : ه������� 

 2144403
للعمل  متفرغ  م��وظ��ف  <م��ط��ل��وب 
مبعر�س الكرونيات بيع و �شيانة 

ب�����دون خ����رة ب����اب ����رضق���ي ه���� : 

 0968650552
موظف  إلى  بحاجة  ماركت  <سوبر 
/ة/ صالة + كاشيير /ة/ للعمل 
 4 الساعة  من  مسائي  بدوام 
دوار  ليال   10 الساعة  الى  عصرا 
كفرسوسة مقابل جامع الرفاعي هـ 

 0958626822 :
ت�شدير  و  ا���ش��ت��راد  <جم��م��وع��ة 
ق�شم  ل��دي��ه��ا يف  ل��ل��ع��م��ل  ت��ط��ل��ب 

املحا�شبة موظفة اأنيقة اخلرة غر 

�رضورية املوا�شالت موؤمنة العمر 

األ���ف ه��� :  ال��رات��ب 75  دون 30 

 2150903
<م��ع��ه��د ت��ع��ل��ي��م��ي ب��ح��اج��ة اىل 
م�شتخدم بدوام كامل منهي خدمة 

ال���ع���ل���م او م���ع���ف���ى م���ن���ه���ا ه����� : 

0997435650

منزلية  خدمة  عامالت  <مطلوب 
ل��رع��اي��ة امل�����ش��ن��ن/ ع��م��ال تنظيف 

 –  4455572: ه�����  ور�����ش����ات 

 0933439985

سائقون 
<يلزمنا �شائق للعمل داخل دم�شق 
بدوام من 10 حتى 5 م�شاء ه� : 

 0944365080

أزياء
<معمل الب�شة بحاجة اىل ور�شة 
خياطة عاملة امبالج  / معلم كوي 

/ عمال ) عرطوز ( ه� : 6804822 

 0966939953 –

م�شتعدة  انكليزية  لغة  <مدر�شة 
العطاء درو�س خ�شو�شية للمرحلة 

با�شعار  م��ت��اب��ع��ة  م��ع  االب��ت��دائ��ي��ة 

منا�شبة مبنطقة املزة ح�رضيا ه� : 

 0954263165
<م���در����س ل��غ��ة ع��رب��ي��ة ب��ال��ن��ح��و و 
االعراب للمرحلة االعدادية باجور 

رمزية ه� : 0938565525 

<مدرس مختص بتحفيظ 
عيـــة  جتما ال ا و  م  لعلـــو ا
ب  للطـــال لفلســـفة    ا و 
الضعفـــاء بكالوريا  وتاســـع 
/ طرائـــق تدريـــس خاصـــة 
بكل طالب جتنبه مشـــكلة 
النسيان كليا و تعزز تخزين 
املعلومـــات لفتـــرة اطول هـ : 

0934922700
 + E اإجازة اأدب   E مدر�س لغة>
دب��ل��وم ت��اأه��ي��ل ت��رب��وي اإع��ط��اء كل 

و  اجلامعية  و  الدرا�شية  املراحل 

 : ه����  االن���ك���ل���ي���زي  االأدب  ط����الب 

 0954210779

<م�����ش��ت��ودع ط��ب��ي يف ال��رام��ك��ة 
بحاجة اىل موظفن باالخت�شا�شات 

 – �شكرتاريا   – مق�شم   / التالية 

ا�شتقبال / براتب �شهري 70 األف 

و امل�����وا������ش�����الت م����وؤم����ن����ة ه������ : 

 2253712 – 0932412883
<م���ط���ل���وب م���ه���ن���د����س م��ي��ك��ان��ي��ك 
ال  خ��رة  ان�شجة  االت  اخت�شا�س 

������ش�����ن�����وات ه������� :  ت����ق����ل ع������ن 4 

 2220496
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
عمل  او  �شهادة  لديها  لي�س  <مل��ن 
�رضكة م�شتح�رضات طبية جتميلية 

بحاجة اإىل اآن�شة ال�شتكمال طاقمها 

االإداري العمر دون 35 �شنة دوام 

�شباحي اخل���رة غ��ر ����رضورة و 

الراتب 50 األف ه� : 0955553922 

 2144403 –
<�رضكة جتهيزات طبية بحاجة اإىل 
موظفة اإداري��ة ب��دوام 8 �شاعات و 

راتب 75 األف العمر دون 30 �شنة 

امل��وا���ش��الت موؤمنة و اخل��رة غر 

�رضورية ه� : 2150903 

<م�����ش��ت��ودع ادوي�����ة ب��رك��ن ال��دي��ن 
مندوبات  و  م��ن��دوب��ن  اىل  بحاجة 

 –  2787762  : ه�����  م��ب��ي��ع��ات 

 0932041539
<مطلـــوب منـــدوب مبيعات 
ميلك سارة للعمل في معمل 
منظفات هـ : 0940395768 
<موؤ�ش�شة ريا�شية جتميلية ترغب 
بتعين حما�شبة و اإ�رضاف بفرعها 

اجل���دي���د ب���امل���زة ب���رات���ب 75 األ���ف 

املوا�شالت موؤمنة و العمر دون 30 

ه� : 2150903 

<ا����ش���ت���اذ ق���دي���ر م��ه��ت��م ب��ط��الب 
الثانوية  و  االإع���دادي���ة  ال�شهادتن 

العامة بفرعيها االدب��ي  و العلمي 

لكافة املواد و خا�شة الطالب خارج 

املدار�س و طالب كلية االقت�شاد و 

 : ه�  دم�شق  مدينة  �شمن  احلقوق 

 0956759028
<اآن���������ش����ة خم���ت�������ش���ة ب���ت���دري�������س 
الكيمياء  و  الفيزياء  و  الريا�شيات 

جل������م������ي������ع امل������������راح������������ل ه����������� : 

 0944593278
و  لل�شهادتن  عربية  لغة  <مدر�شة 
ال�شفوف االنتقالية يف منطقة املزة 

– اأب����و رم���ان���ة و م���ا ح��ول��ه��ا ه���� : 
 0988896352

يرغب  م��ع��روف��ة  عائلة  م��ن  <رج���ل 
�شيدة  ل��دى  �شائق  ب�شفة  بالعمل 

40 عاما  او  عائلة خ��رة  اأع��م��ال 

بقيادة ال�شيارات  �شاعات العمل و 

ال���رات���ب ي��ح��دد ب��ع��د امل��ق��اب��ل��ة ه��� : 

 0997200376

<ل��ل��ب��ي��ع يف ح��و���س ب��ال���س مثقب 
عامودي �شويدي انكرناج 4 �رضعات 

 125 + طاولة عمل /بنك / ثقيلة 

×250�شم و اأ�شياء اأخرى ت�شفية 
حمل �شناعي ه� : 6354073 – 

 0944795733
<للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة 
/ فرن و خمارة – مكنة كابت�شينو 

– طاوالت – كرا�شي - برادات – 
اي���ط���ايل  اأمل�������اين   / ف�����ري�����زرات - 

ه�����:   اأ������ش�����ه�����ر    3 ا�����ش����ت����ع����م����ال 

 0966965777
<للبيع جهاز ت�شوير ا�شعة �شينية 

ياباين ه� : 0955203460 

<يلزمنا موظف /ة/ ذو خرة ببيع 
فرعينا  ل��دى  الن�شائية  احلقائب 

الفحامة / جرمانا بدوام كامل ه� 

 –  4 4 2 4 5 5 7  :

 0954208066
بحاجة  بقد�شيا  جتارية  <�رضكة 
اإىل موظفة ا�شتقبال – �شكرتاريا 

ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��ا ب���رات���ب 20 األ���ف 

�شنة   35 دون  العمر  اأ�شبوعيا 

امل������وا�������ش������الت م�����وؤم�����ن�����ة ه������� : 

 –   0 9 6 7 1 8 7 8 8 0
0931606999

كلية  خ��ري��ج  <م��ط��ل��وب حما�شب 
م��ع��ه��د جت����اري  او  االق���ت�������ش���اد 

اخت�شا�س حما�شبة بخرة ال تقل 

عن 4 �شنوات  ه� : 2220496 

<سوبر ماركت بحاجة الى موظف 
صالة  /ة/  موظف   + مستودع 
الساعة  للعمل بدوام صباحي من 
عصرا   4 الساعة  الى  صباحا   10
البرامكة  / دخلة حلويات شامية 

هـ : 0932080251 
مديرة  ف���ورا  للعمل  <<م��ط��ل��وب 
للعمل  جت��اري��ة  ل�����رضك��ة  تنفيذية 

بالرامكة بدوام 8 �شاعات براتب 

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

موؤمنة  املوا�شالت  �شنة   35 دون 

 –  0933606019  : ه������� 

 2135309

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

�شكرترة حمجبة حتمل ال�شهادة 

الثانوية كحد اأدنى براتب يبداأ من 

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

 0994488637  : ه���  �شباحي 

 2144402 –

<مري�س بحاجة ما�شة لكلية زمرة 
 : ه�������  ل����ل����ت����رع    +A ال����������دم 

 0936285685

<فني �شيانة بخرة طويلة م�شتعد 
ل�شيانة االآالت ال�شناعية و اإ�شالح 

االأعطال الكبرة و امل�شتع�شية و 

املعطلة  االآالت  جت��دي��د  و  اإح��ي��اء 

 –  6354073  : ه�����  ت���ق���ان  ب���اإ

 0944795733
<فني م�شتعد ل�شيانة و فرمتة و 
و  الت�شميم  و  النت  برامج  تنزيل 

الهند�شية و مكافحة الفرو�شات و 

اخلدمية على الكمبيوتر و تو�شيل 

ال�����ش��ب��ك��ات اأي���ن���م���ا ك��ن��ت��م ه����� : 

 0945375583
دم�شق  يف  مقيم  لبناين  <�شاب 
ميلك �شيارة خا�شة لبنانية م�شتعد 

ال�شتقبال طلبات خا�شة اإىل لبنان 

و تاأمن حجز فندقي م�شمون ه� 

 –  0 9 5 5 3 4 1 7 9 1  :

 0096171226747

<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ي��ارة ه���ون���داي ان��را 
بحالة  اتوماتيك   2006 م��ودي��ل 

ذهبي   ل��ون  ال��ع��الم  خالية  ج��ي��دة 

 : ه���  نهائي  مليون   5،5 ال�شعر 

 3712927 – 0936975193

سيارات لآلجار
<مطلـــوب لالجـــار فان كيا 
بريجـــو بحالـــة جيـــدة هـ : 

 0940395768

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

�شهري 65000 ل.�س اخلرة غر 

�رضورية و املوا�شالت موؤمنة ه� : 

 2253712 – 0932412883
تنفيذي  /ة/  �شكرتر  <مطلوب 
العمل  و  االنكليزية  اللغة  اج��ادة 

على احلا�شب ه� : 2220496 

<مســـتودع مواد جتميـــل و عناية 
الـــى  بحاجـــة  بقدســـيا   بالبشـــرة 
موظفة للعمـــل لديه في املجاالت 
خدمـــة   – ســـكرتارية   / التاليـــة 
زبائـــن  - صالة عـــرض / العمر دون 
35 سنة اخلبرة غير ضرورية راتب 
60 ألـــف و املواصـــالت مؤمنـــة  هـ : 

  0931606999 –  0967187880
�شورية  منتجات  ع��ر���س  <<���ش��ال��ة 
موظفة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ب���امل���راأة  للعناية 

  - ب��رزة  ) مب�شاكن  باإحدى �شاالتها 

احلمرا ( حما�شبة و �شكرتاريا و خدمة 

زبائن براتب 75 األف العمر دون 35 

���ش��ن��ة و امل���وا����ش���الت م���وؤم���ن���ة ه���� : 

  2144402 – 2135309
<مطلوب �شكرترة لبقة للرد على 
بالبح�شة  جت��اري  ملكتب  الهاتف 

الراتب 35000 ل.�س الدوام من 

9-3 لال�شتف�شار من 10-3 فقط 
ه� : 0996959677 

ة  تير ســـكر ب  مطلـــو >
للعمـــل فـــي مكتـــب جملـــة 
عطـــور  و  جتميـــل  مـــواد 
 –  0987368126  : هــــ 

 0987353946
عن  تعلن  جتميلية  طبية  <���رضك��ة 
اف��ت��ت��اح ف��رع��ه��ا اجل��دي��د ب��احل��م��را 

بحاجة اإىل موظفة ذات مظهر الئق 

ل��ل�����ش��واغ��ر ال��ت��ال��ي��ة ) حم��ا���ش��ب��ة – 

�شكرتاريا – ا�شتقبال ( اخلرة غر 

األف الدوام 8  �رضورية براتب 75 

���ش��اع��ات امل��وا���ش��الت م��وؤم��ن��ة ه��� : 

 2144402 – 0966226640

عمال
الى  بحاجة  غذائية  مواد  <شركة 
– حتميل  نقل  عمال مستودع / 
للعمل ضمن  – تخزين بضائع / 
من  سة  سو كفر تنظيم  منطقة 
 4 الساعة  الى  صباحا   7 الساعة 
هـ  ل.س   60000 براتب  عصرا 

 0954857427 :
مهن

مطلوب معلم �شندوي�س غربي بخرة 

للعمل باملزة ه� : 0944399193 

<يلزمنا �شاب للعمل فورا بور�شة 
يف ب����اب م�����ش��ل��ى ال������دوام م���ن 8 

4،30 م�شاء براتب  �شباحا حتى 

 25 دون  العمر  �شهريا   50000
�شنة ه� : 0937756448 

اإىل  بحاجة  باملزة  بدم�شق  مطعم 

معلم معجنات ه� : 2111414 – 

 0933790430 – 2111616

رعاية وتنظيف
م��ن��زل يف منطقة  م��دب��رة  <م��ط��ل��وب 
ق��د���ش��ي��ا خ��ي��اط��ن ب�����دوام واح����د يف 

االأ�شبوع لدى عائلة �شغرة و يف�شل 

من �شكان املنطقة ه� : 0987405752 

0966185215 –
لالأعمال  منزل  مدبرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�شنن و االأطفال 

مقيمات و غر مقيمات العمر بن 

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

منزلية  خدمة  ع��ام��الت  <مطلوب 
ل��رع��اي��ة امل�����ش��ن��ن/ ع��م��ال تنظيف 

 –  3325978 : ه�����  ور������ش�����ات 

 0992337260
<لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و املكاتب 
لالأعمال  منزل  م��دب��رات   / ال�رضكات  و 

املنزلية و رعاية امل�شنن و االأطفال مقيمات 

و غر مقيمات ه� : 0993152120 – 

 8113020 – 8113025




