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مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر �شارع 
امل��غ��رب��ن ب��ن��اء ح��ج��ر ار���ش��ي مع 

500م2  120م2 + حديقة  حديقة 

قبلي �رشقي مدخل م�شتقل اطاللة 

رائعة م�شعد + كراج + مولدة للبناء 

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

 0945801619
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 10 
على ال�شارع العام 115م2 / 2 نوم 

و �شالون / اطاللة رائعة م�شعد + 

للبناء طابو اخ�رش  كراج + مولدة 

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

 0945801619
<للبيع ترا�س مب�رشوع دمر م�شاحة 
250م2  ترا�س  220م2 +  داخلية 

ك�شوة ديلوك�س /4 غرف نوم + 4 

حمامات + �شالونن اطاللة رائعة 

املهاجريـــن  فـــي  <للبيـــع 
خورشـــيد عقـــار ط1 قبلي 
شـــمالي إطاللـــة مفتوحـــة 
على الشام مساحة 350م2 

هـ : 0965006547 
<للبيع �شقة يف �شحنايا �شاحة ال�شهداء 
جانب مدر�شة �شنابل النور ط4 / حتت 

االخري / م�شاحة 135م2 اك�شاء ممتاز 

جديد جنوب غرب بناء حجر م�شعد طابو 

الت�شليم فوري ه� : 0961162162 

<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ط��ح ق��اب��ل ل��ل��ع��م��ار مع 
رخ�شة نظامية م�شاحة 150م2 يف 

ال�شعر  التكريتي  دخ��ل��ة  ال��رو���ش��ة 

 : ه������  ب����������ازار  و  م����ل����ي����ون   110
 0966184190

 2 م�شاحة  م�شتقل  عقار  <للبيع 
درو���ش��ا  اخ�����رش يف  ط��اب��و  دومن 

الفيالت ه� : 0993800732

<لالجار مقسم ارضي مساحة 40م2 
لكافة  يصلح  الطابو  خلف  السمانة 
السكن  و  الطبية  و  التجارية  األعمال 
 : هـ  للعمل  جاهز  و  مستقل  مبدخل 

 0940043598
< جناح  يف و�شط مدينة دم�شق 
و �شالون مع حمام  ن��وم   غرفتن 

لالجار   / فندقي  نظام   / مفرو�س 

اليومي اأو االأ�شبوعي ب�شعر6000  

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

0955560319

يوجد كراج الت�شليم فوري للجادين 

ه� : 0945801619 

دمـــر  مشـــروع  فـــي  <للبيـــع 
كـــس  يلو د بر  ســـو س  ا تـــر
تشـــطيب حديـــث 2019 مع 
كراج املساحة الكلية 300م2 
تقريبـــا بـــدون وســـيط هــــ : 

 0965006547
<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف م�������رشوع دم��ر 
بن  خالد  جامع  جانب  االإن�����ش��اءات 

الوليد م�شاحة 140م2 / 3 نوم / 

اك�شاء %80 ط3 �شوكة جنوب غرب 

اإط��الل��ة  ب��ن��اء ج���در م�شعد ع���دد 2 

داخ��ل��ي��ة ال�����ش��ع��ر 90 م��ل��ي��ون ه���� : 

 0961162162
<للبيع �شقة بدمر البلد 5 غرف و 
منافع بوادي ال�شيل م�شم�س مهوي 

 –  3136126  : ه����  مم��ي��ز  م��وق��ع 

 0931805301

<لالجار �شقة يف عرنو�س طابق اأول 
منافع  و  ���ش��ال��ون  و  غ��رف��ت��ن  ف��ن��ي 

م��ف��رو���ش��ة ي���وم���ي اأ����ش���ب���وع���ي ه���� : 

 4472374 – 0951418823
<لالجـــار فـــي املالكـــي عقار 
ارضـــي ديلوكـــس 500م2 مع 
حدائق يصلح سكني او مهن 
فكريـــة ســـنويا 20 مليـــون ) 
عمولـــة : اجـــار شـــهر ( هــــ : 

 0965006547
ديلوك�س  ل��الج��ار  مفرو�شة  <�شقة 
مب�شاكن برزة قرب الهاتف االيل 3 

غرف و �شالون كبري ط ار�شي مع 

تربيد   – تكييف   – حديقة و �شالل 

– �شوفاج ه� : 0955397330 
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 املهاجرين عاطف 
ن��وم + �شالون  غرفتن  ثانية  ج��ادة 

مفرو�س  امريكي  مبطبخ  مو�شول 

اجار �شهري 175 الف �شهريا مدة 

االجار �شنة واو 6 �شهر بدون و�شيط 

ه� : 0944324195 

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

�شجر مثمر 90م2 + حديقة 120م2 

+ ترا�شن ك�شوة داخلية جيدة و مطبخ 

اأمريكي ) حماية كاملة حديد (  برئ 

الذمة فراغ مبا�رش من �شاحب العالقة 

دون و�شيط ب�شعر 33 مليون  للجادين 

ه� : 0988266149 

مزة 
غربية   فيالت  باملزة  منزل  <للبيع 
م�����ش��اح��ة  ال����غ����زاوي ط2  ����ش���ارع 

100م2 /2 نوم / اك�شاء جيد زاوية 
فوري  الت�شليم  طابو  �رشق  �شمال 

– كراج – مولدة -    ال�شعر 110 
مليون ه� : 0961162162 

<للبيع �شقة يف املزة فيالت غربية طابق 
ار�شي مع حديقة + م�شبح م�شاحة داخلية 

250م2 + حديقة 300م2 ك�شوة جيدة 
مدخل م�شتقل على ال�شارع ي�شلح �شكني 

فوري  الت�شليم  اخ�رش  طابو  جت��اري  او 

للجادين ه� : 0945801619 

شقق متفرقة 
جانب  امل��ال��ك��ي  يف  �شقة  <للبيع 
 4/ 250م2  م�شاحة  م��وال  ما�شة 

غرف نوم + 3 حمامات + �شالونن 

/ اطاللة رائعة على حديقة ت�رشين 

ك�شوة جيدة  يوجد كراج + مولدة 

للبناء الت�شليم فوري للجادين ه� : 

 0945801619
على  رم��ان��ة  اب��و  �شقة يف  <للبيع 
داخلية  م�شاحة  ال��ع��ام  ال�����ش��ارع 

200م2 اطاللة  ترا�س  140م2 + 
رائعة موقع مميز على ال�شارع طابو  

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

 0945801619

<لالجار منزل ب�شارع امللك في�شل 
/ عربي / مفرو�س ك�شوة و فر�س 

 –  0933214549  : ه����  ج��ي��د 

 0933311898
<لالجار في الروضة عقار 
ارضـــي بدون فـــرش 220م2 
يصلح سكني – مهنة فكرية 
بـــدون  صالـــون  و  غـــرف   4
وسيط هـ : 0965006547 

الرو�شة جادة  �شقة يف  <لالجار 
ال���زه���راوي غ��رف��ت��ن و ���ش��ال��ون و 

 : ه������  ط2  م����ف����رو�����ش����ة  م����ن����اف����ع 

 4472374 – 0951418823

شقق للشراء
<مطلوب اأرقام اكتتاب �شبابي �شاحية 
قد�شيا و دميا�س للبيع و �شقق خم�ش�شة 

ال��دمي��ا���س  و  ب��ال�����ش��اح��ي��ة  م�شتلمة  و 

للجادين فقط ه� : 0988266149 

<للبيع غرفة حتت الدرج / داكونة 
بغداد  شارع  في   2 8م مساحة   /
القزازين خلف مدرسة عائشة  موقف 
الكهرباء  و  باملاء  مزودة  الباعونية 
هـ  مليون   5 بسعر  جتاري  تصلح 

 0940043598:
<ل��ل��ب��ي��ع حم��ل ف���روج ب��رو���ش��ت��د و 
كامل  50م2 مع  م�شاحة  �شاورما 

التجهيزات يف املزه ال�شعر مغر/ 

 : ه���  فقط  /للجادين  املعاينة  بعد 

 0933568282
<للبيع مطعم يف عرنو�س م�شاحة 
130م2 مع وجيبة 40م2 فروغ + 
ملكية الت�شليم فوري بريء الذمة ه� 

 4472374 – 0951418823 :

<للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر بناء 
ج��در ط ار���ش��ي م��ع حديقة م��ع ترا�س 

حديقة   + 150م2  داخ��ل��ي��ة  م�����ش��اح��ة 

250م2 يوجد بئر ماء + �شوفاج خا�س 
ك�شوة جيدة مدخل م�شتقل على ال�شارع 

طابو اخ�رش الت�شليم فوري ب�شعر 50 

مليون للجادين ه� : 0945801619 

<للبيـــع فـــي املالكـــي منزل 
150م2 / ســـوبر ديلوكـــس 
ماســـتر  نـــوم  غرفـــة  ط1/ 
مـــع حمامهـــا + غرفة نوم 2 
+ صالـــون و بلكـــون و حمام 
ضيوف الســـعر 250 مليون 

هـ : 0965006547 
<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف ق����رى اال���ش��د 
ال�����ش��ارع ال��ع��ام م��وق��ع مميز فيال 

1000 م2 عليها طابقن 90+90مع 
قبو 60 م2 اك�شاء قدمي ب�شعر مغر 

ه� : 0961162162 

<للبيع بداعي ال�شفر منزل باملليحة 
 : ه�����  140م2  ���ش��ط��ح  م����ع  ط5 

 0946343306
<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي 
اطاللة جميلة غرفتن نوم و �شالون 

ك�شوة ديلوك�س طابو للجادين 75 

مليون ه� : 0933709044

دوار  املالكـــي  فـــي  <للبيـــع 
زنوبيا منـــزل 250م2 قبلي 
 + مصعـــد   +  3 ط شـــرقي 
كراج + إطاللة الســـعر 600 
مليـــون بـــدون وســـيط هــــ : 

 0965006547

  f3 للبيع �شقة يف �شاحية قد�شيا>
م�شاحة 145م2 /3 نوم /  �شوكه 

اك�����ش��اء  3 اجت���اه���ات ف���رن���دا 4 – 
الت�شليم  مفتوحة  اإط��الل��ة  اإ���ش��ك��ان 

فوري ه� : 0961162162 

<للبيع فيال يف درو�شا 150م2 بناء 
على الهيكل مع بئر ماء طابو اخ�رش 

ه� : 0993800732 

<ل���ل���ب���ي���ع م����ن����زل ب���اجل���ب���ة ج��ان��ب 
م�شتو�شف حبي ط4 بالطة واحدة 

5غرف و �شالون ك�شوة عادية اطاللة 
 –  3331264  : ه����  رائ�����ع�����ة    

 0944222516
<للبيع او املقاي�شة منزل بالعبا�شين 
ف��ار���س خ���وري ط4 اطاللة  ���ش��ارع 

ك�شوة جيدة كراج �شيارة ناطور 75 

مليون ه� : 0951553163 

توما  ب��اب  عربي يف  منزل  <للبيع 
315م2 ك�شوة  التلة م�شاحة  �شفل 

و  بحرة  يوجد  مطعم  ي�شلح  و�شط 

���ش��ج��ريات ع����دد ال���غ���رف 6 ك��ب��ار  

 : ه���  100م2  دي��ار  م�شاحة ار���س 

 0933689869
رم��ان��ة خلف  اأب��و  �شقة يف  <للبيع 
مطعم  مقابل  ن���ورا  م��ارك��ت  �شوبر 

اأول م�شاحة 130م2  املحطة طابق 

ك�شوة قدمية 157مليون و بازار ه� 

 0966184190 :

ج��دي��دة  يف  90م2  م��ن��زل  <للبيع 
ع��رط��وز ���ش��ارع ب���اب احل����ارة ط4 

قرميدي ك�شوة جيدة مع الفر�س طابو 

اخ�������رش ب�����ش��ع��ر 22 م��ل��ي��ون ه���� : 

 0938033568
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املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

<للبيع ملك و فروغ حمل ب�شارع خالد بن 
على  50م2  ماء  ع��داد   + �شقيفة  له  الوليد 

ال�شارع العام له واجهتان قرب جامع زيد 

ه� : 0933225561 – 0944307790 

<للبيع عقار جتاري باملزة فيالت غربية 
حديقة   + داخ��ل��ي  240م2  اأر���ش��ي��ة 

300م2 مدخل خارجي طابو الت�شليم 
فوري ه� : 0961162162 

<ل��ل��ب��ي��ع ب���امل���زة ات���و����ش���راد ع��ق��ار 
وجيبة   + داخ��ل��ي  70م2  جت���اري 

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

 0961162162
حمل  منزل  على  املقاي�شة  او  <للبيع 
�شاحة  مميز  موقع  رمانة  بابو  جت��اري 

ق�رش ال�شيافة جانب بنك االردن 30م2 

ف��وري  ت�شليم  منتفعات  و  بوفيه  يوجد 

125 مليون ه� : 0951553163 
<للبيع بداعي ال�شفر حمل ب�شوق 
ب�شعر  12م2  م�شاحة  احلميدية 

مغري ه� : 2213915 

<حمل للبيع يف �شوق الكهرباء ه� 
 0933612516 :

<حمل لللت�شليم باب ال�شالم فراين 
25م2 فروغ مع منتفعات 15 مليون 
 –  0966615658  : ه�������� 

 5359248

<ل��الج��ار حم��ل جت���اري ع���دد /2/ 
و  باملاء  م��زود  مك�شي  5م2  م�شاحة 

الكهرباء مبنطقة ال�شمانة خلف الطابو 

�شاروجة ه� :0940043598 

<لال�شتثمار حمل ب�شارع خالد بن 
الوليد اجتاه الباب اجلنوبي جلامع 

زيد 9م2 ديكور كامل ي�شلح لبيع 

�شناعة   – ���ش��اي��غ   – اجل�����واالت 

مفاتيح ه� : 0944751086 

لكافة  ي�شلح  قائم  معمل  <ل��الج��ار 
االأعمال و املهن / معمل األب�شة �شابقا 

/ ط1 م�شاحة 1300م2 له مدخلن 

مك�شي جاهز �شوبر ديلوك�س �شحنايا 

النخيل  اتو�شراد درعا دخلة كراج 

 0944218304  : ه�  جممع حنينة 

االت�شال بعد 12 ظهرا 

حصـــرا  للعمـــل  <مطلـــوب 
بـــدوام فـــي مكتـــب دعايـــة 
تتوفـــر  ممـــن  /ة/  مصمـــم 
ليـــة  عا ة  خبـــر يهـــم  لد
و  ب  شـــو تو لفو ا مـــج  ا ببر
االلســـتريتر و االنديزايـــن 
 –  0944355358  : هــــ  معـــا 

 2332611
<مطلوب ان�شة لتدري�س طالب تا�شع 
انكليزي – ريا�شيات – فرن�شي ه� 

 0999745871 :

<م�����ش��ت��ودع ط��ب��ي يف ال��ربام��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
<شركة جتارية بالفحامة 
لتجميـــل  با ئيـــة  خصا أ
بحاجة إلى موظفات للعمل 
اإلداري  بالطاقـــم  لديهـــا 
غيـــر  اخلبـــرة  و  الشـــهادة 
ضرورية العمر دون 30 سنة 
الراتب 75 ألف هـ : 2225099 

 0993882780 –

<لالجار ار�شي جتاري بال�شبكي م�شاحة 
160م2 ار�شي و ن�شا�شي 40م2 مواجه 
�شيدلية ندى ال�شويف ك�شوة ممتازة جاهز 

ملركز طبي او جتاري الدفع �شنتن مقدما 

ه� : 0944005600 

<لالجار حمل يف عن الكر�س م�شاحة 
30م2 ك�شوة جيدة ه� : 0933214549 

 0933311898 –
<لالجار ال�شنوي حمل يف �شارع 
بغداد مقابل �شاورما عيا�س 19م2 

ال�����ش��ع��ر 150 ال����ف ���ش��ه��ري��ا ه���� : 

 0933709044

<للبيع مكتب جتاري في دمشق القدمية 
 2 50م مساحة  باشا  مدحت  سوق  آخر 
إطاللة على الشارع العام كسوة ديلوكس 

مع فرش هـ : 0951958061 
م�شاحة  جت���اري  مكتب  فقط  لال�شتثمار 

28م2 ط1 فني يف فكتوريا بناء فندق ا�شيا 
ي�شلح لعدة مهن ه� : 0954681785 – 

2223901 بعد ال�شاعة 12 
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ايار ك�شوة �شوبر ديلوك�س م�شاحة 

 : ه����  ل��ل��ج��ادي��ن  200م2  ح�����وايل 

 0933303036 – 4430203

سيارات للبيع
<للبيع اوكتافيا 2007 لون ابي�س 
كاملة فتحة �شقف اتوماتيك و مانع 

انزالق و حتكم و ح�شا�شات و تلفون 

بلوتوث و بوالن و abs  و فر�س جلد 

خالية داخال ه� : 4444718 

ن��واف��ذ  و  ات��وم��ات��ي��ك  ���ش��اب��ا  <للبيع 
كهرباء و قفل مركزي و هيدروليك و 

جنط موديل 2008 لون ف�شي خالية 

عدا قطعة واحدة ه� : 4413300 

<للبيع كيا ريو 2009 لون ف�شي خالية 
ال��ف   103 ع����داد  داخ����ال و خ���ارج���ا 

اتوماتيك و جلد و ح�شا�شات وكامريا 

و �شا�شة و زينون و جهاز انذارمع دارة 

رمي��ون��ت  و  ج��ن��ط  و  بنجكتور  و  رف���ع 

جاهزية عالية جدا ه� : 4465430 

مفرزة  اخضر  طابو  ارض  <للبيع 
ب  غر قطنا  ب  جنو لة  طال إ ت  ا ذ
اتوستراد  على  مطلة  الشيح  خان 
 –  6823448  : هـ  لسالم  ا

 0933594898
في  زراعية  ارض  دومن  <للبيع 
 : هـ  مغري  بسعر  اخضر  طابو  يلدا 

 0938887156
طريق  منن  ار�س مبنطقة  <للبيع 
حلبون قريبة جدا من التنظيم تبعد 

عن ال�شارع 40م م�شاحة 1574م2 

ه� : 0944517966 

منـــن  فـــي  ارض  <للبيـــع 
طريـــق صيدنايـــا منطقـــة 
ة  ملنشـــا تصلـــح  لفلـــل  ا
6000م2  سياحية مساحة 
موقـــع مميـــز ســـعر املتر 50 
 –  5111471  : هــــ  الـــف 

 0952492440
دمشـــق  ريـــف  فـــي  للبيـــع  <ارض 
الشرقي / دوما تل كردي / املنطقة 
الصناعيـــة التنظيميـــة بن معمل 
شـــموط ووتـــار لها مدخلـــن من تل 
كردي و تل صوان مساحة 40 دومن 

/ بيع كاملة / هـ : 0937390530 
ديلوك�س  �شوبر  مزرعة  <مطلوب 
لالجار ال�شهري او اال�شبوعي ه� : 

 0995647868
يف  ار���س  ال�شفر  بداعي  <للبيع 
املليحة خلف �رشكة تامكو م�شاحة 

 : ه�����  مم����ت����از  م����وق����ع  2200م2 
 0946343306

<�رشكة جتارية تطلب موظفة جتيد 
العمل على الكمبيوتر و على برامج 

االأم����������ن ل���ل���ع���م���ل ل����دي����ه����ا ه������ : 

2244290 - 0992392293
مادي  مبقابل  متطوعن  <مطلوب 
للعمل مدة 3 ايام �رشط الرغبة لتعلم 

الرغبة  ح��ال  يف  االجنليزية  اللغة 

بامل�شاركة التوا�شل على امييل 

سكرتاريا
<�رشكة جتارية بحاجة اإىل موظفة 
 / مق�شم  التالية  باالخت�شا�شات 

ا�شتقبال / �شكرتاريا براتب �شهري 

60000 ل.�س املوا�شالت موؤمنة و 
اخل��������ربة غ�����ري �������رشوري������ة ه������ : 

 2253712 – 0932412883
<مطلوب للعمل سكرتيرة 
و  جتميـــل  أدوات  ملركـــز 
عطـــورات براتب مغـــري هـ 

 0940395768 :
 / اإىل  بحاجة  ال�شن  م��ن  <م�شتوردين 
حما�شبة – �شكرترية – ا�شتقبال / للعمل 

لدى �شالتها مب�شاكن برزة بدوام 8 �شاعات 

بكالوريا كحد  ال�شهادة  األ��ف   60 رات��ب  و 

اأدنى و العمر حتى 30 املوا�شالت موؤمنة 

ه� : 0944886370 – 2274342

<للراغبن  للبيع ارا�شي و مزارع يف 
حتيتة الركمان و دير الع�شافري داخل 

ال��ت��ن��ظ��ي��م او خ������ارج ال��ت��ن��ظ��ي��م ه����� : 

 0993834673 – 0935650244

موظفون
العمر  للعمل جمجبة  موظفة  <مطلوب 
من 35 45- �شنة براتب 60 الف ل.�س 

و بدوام من 9 �شباحا م�شاء يف املجتهد 

ه� : 0933249512 – 2249512 

<سوبر ماركت مبنطقة دوار كفرسوسة 
بحاجة الى امني /ة/ صندوق ذو خبرة 
للعمل بدوام من 7-4 عصرا او 10-4 

مساء هـ : 0967171554 
للعمل  /ة/   كيميائي  <م��ط��ل��وب 
ب�رشكة طبية ه� : 0933303036 

<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذات مظهر الئق بدوام 8 �شاعات 

و  الثانوية  ال�شهادة  حملة  من  يف�شل 

���ش��ن��ة مبجال   35 ي��ت��ج��اوز  ال  ال��ع��م��ر 

اال�شتقبال االت�شال من -11 6 م�شاء 

ه� : 0933606081 – 2274341

<شـــركة جتاريـــة بالبرامكـــة 
بحاجـــة الى موظفـــات للعمل 
بالتســـويق املباشـــر الشهادة و 
اخلبـــرة غيـــر ضروريـــة العمر 
دون 30 سنة برواتب مغرية هـ : 

 0993882780 –  2225099
�شهادة  يحمل  م��وظ��ف  اىل  <ب��ح��اج��ة 
�شواقة خا�شة او عامة للعمل لدى �رشكة 

ك�شائق او موزع براتب ثابت + ن�شبة 

ه� : 5643460 – 0930147448 

<ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل ال�شهادة 
ت��ع��م��ل يف جم���ال  ����رشك���ة  اخل������ربة  اأو 

اال�شترياد تعلن عن حاجتها اإىل اآن�شات 

للعمل يف عدة اخت�شا�شات بدوام كامل 

و راتب 75 األف العمر دون 35 �شنة ه� 

 2274341 – 0966226640 :

<مطلوب موظف او موظفة تتقن اللغة 
الكمبيوتر  على  العمل  و  االنكليزية 
للعمل  متاما  متفرغ  و  ممتاز  بشكل 
 : هـ  مساء   4 – صباحا   9 من  الدوام 
 0933441110 –  6130417
<�رشكة جتارية تطلب موظف للعمل 
لديها يجيد العمل على الكمبيوتر و 

ل�����دي�����ه رخ���������ش����ة ق������ي������ادة ه������� : 

 2244290 – 0992392293
مندوبني  تطلب  جتارية  <شركة 
أب  امليك  ترويج  و  لبيع  مبيعات 
 75 براتب  لنسائية  ا لونات  للصا
 : هـ  مساء   5-10 من  الدوام  الف 
 0932965820 –  2237474
<مطلوب مندوبي مبيعات  ذو خربة 
م����ع ����ش���ه���ادة ����ش���وق ع���م���وم���ي او 

خ�����ش��و���ش��ي ل�����رشك��ة ت��وزي��ع م��واد 

غذائية مقرها امليدان ) منهي خدمة 

العلم ( ه� : 0935944397 

ملنتجات    case beuty <وك��ال��ة 
ا�شتقبال  م��وظ��ف��ة  تطلب  التجميل 

بفرعها اجلديد بالفردو�س براتب 75 

الف بدوامن �شباحي العمر دون 30 

�شمة ه� : 2157903 

تفتتح  العاملية  امل��ارك��ات  الأ���ش��ه��ر  <وك��ال��ة 
�شالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة اىل موظفة 

/ ري�شب�شن – خدمة زبائن – �شكرتارية / 

بدوام 8 �شاعات العمر حتى 35 �شنة اخلربة 

جامعية  اأو  ثانوية  ال�شهادة  �رشورية  غري 

 : 11-6 ه�  األ��ف االت�شال من   75 براتب 

 2274342 – 0955553922
<م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ن خ��ري��ج��ن ادب 
 email انكليزي اخلربة غري مطلوبة

: hrtourvacancy@gmail.
com

<�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد بالربامكة 
بحاجة اإىل موظفة للقيام باأعمال اإدارية بدوام 

�شباحي و راتب 50 األف مبدئيا ال�شهادة و 

اخلربة غري �رشورية يف�شل من �شكان املنطقة 

العمر دون 35 االت�شال من 11-6 م�شاء ه� 

 2144401 – 2144402 :

<وكالة sport women  مل�شدات 
التنحيف بحاجة اىل حما�شبة بفرعها 

دوام  و  براتب مغري  باملزة  اجلديد 

�شباحي ه� : 2150903 

مبنطقة  غذائية  مواد  <مستودع 
كفرسوسة بحاجة الى موظفي مستودع 
 : هـ  عصرا   4 – صباحا   7 من  بدوام 

 0967171554
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سكرتاريا
<شـــركة جتاريـــة بالفحامة 
بحاجـــة الى موظفـــة للعمل 
الســـكرتارية  بقســـم  لديهـــا 
و االســـتقبال العمـــر دون 30 
ســـنة الشـــهادة و اخلبرة غير 
ضروريـــة براتـــب 75 ألف هـ : 
 0993882780 –  2225099

<جمموعة جتارية ترغب بتعين اآن�شة 
للعمل فورا بدوام 8 �شاعات يف جمال 

خدمة   – ال�شكرتارية   – املحا�شبة   /

و  �شنة   35 دون  ال��ع��م��ر   / ال��زب��ائ��ن 

اأدنى الراتب 2  ال�شهادة ثانوية كحد 

األف اأ�شبوعيا االت�شال من 11-6 ه� 

2274340 – 0933606019 :

<�رشكة طبية بحاجة اإىل �شكرترية 
و موظفة اإدارية للعمل لديها براتب 

�شهري 65000 ل.�س اخلربة غري 

�رشورية و املوا�شالت موؤمنة ه� : 

 2253712 – 0932412883
<مطلوب �شكرترية ملكتب جتاري يف 
الق�شاع برج الرو�س جتيد العمل على 

الكمبيوتر و القيام باالعمال املكتبية 

32ر�شنة  دون  العمر  للعمل  متفرغة 

ذات مظهر الئق ه� : 5427524 – 

 0945235375

عمال
للعمل يف حمل  ع��ام��ل  <ي��ل��زم��ن��ا 
ب�����ش��وق ال��ك��ه��رب��ا ال��ع��م��ر م��ن -15 

40�شنة ال��دوام من 9 �شباحا 7- 
م�شاء / اخلربة غري �رشورية ه� : 

 0944308507 – 2211915
ع��ر���س ح��دي��ث��ة باحلمرا  <���ش��ال��ة 
ال�شهادة غري  عامالت  اىل  بحاجة 

�رشورية و دوام �شباحي و راتب 

 : ه�  �شنة   35 لغاية  العمر  ممتاز 

 2157903

ن��ظ��اف��ة مبنطقة  ع���ام���ل  <م���ط���ل���وب 
الرو�شة بادارة ال�شينما براتب مغري 

ه� : 0960999803 

<مطلوب عامل /ة/ للعمل على خطوط 
انتاج تعبئة و تغليف بدوام و راتب جيد 

ال���ع���م���ل ف������وري و ب������دون خ�����ربة ه����� : 

 0930147448 – 5643460

 مهن
<يلزمنا �شيف �شناك معلم ب�شطة / 
منطقة  معلم غريل / يف مطعم يف 

التجارة ه� : 0944594947 

<ي��ل��زم��ن��ا ع���ام���ل جم��ل��ى / ع��ام��ل 
تو�شيل طلبات / يف مطعم يف منطقة 

التجارة ه� : 0944594947 

<مطلوب مدرب /ة دبكة �شاحلية ه� 
 0995647868 :

و  دجاج  مندي  �شيف  للعمل  <مطلوب 
حلم خم�رشم ب�شنوات خدمة طويلة ملطعم 

قيد االفتتاح بريف دم�شق ي�شرط الدوام 

و التفرغ الكامل براتب و ن�شبة ممتازة 

ه� : 0999316240 

رعاية وتنظيف
<م��ط��ل��وب م�����ش��اع��دة الع��م��ال امل��ن��زل دوام 8 
�شاعات يوميا غري مدخنة للعمل يف م�رشوع 

دمر او �شاحية قد�شيا او املالكي او كفر�شو�شة 

ه� : 5653309 – 0932480005 

<مطلوب مقيمة لعائلة �شغرية العمر 
من 18-45 �شنة ه� : 0932480005 

 5653309 –
لرعاية  منزلية  خدمة  ع��ام��الت  <مطلوب 
امل�����ش��ن��ن/ ع���م���ال ت��ن��ظ��ي��ف ور�����ش����ات ه� 

  0992337260 – 3325978:

ل  منـــز ة  بـــر مد ب  <مطلـــو
مقيمة لرعاية مســـنة مقعدة 
و املساعدة في اعمال املنزل هـ : 

 5643866 –  0932480005
لدى  منزل  مدبرة  عاملة  <مطلوب 
عائلة حمرمة للعمل مقيمة او دوام 

 –  0 9 9 2 7 2 2 2 7 5  : ه�������� 

 2165666

يف  للعمل  م�شتخدمة  <م��ط��ل��وب 
مكتب ب�شاحة عرنو�س بدوام كامل 

م��ن 8  ون�����ش��ف 4- م�����ش��اء ه��� : 

 4472374 – 0951418823
<مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة 
 : ه���  امل�شنن  و  االط��ف��ال  ل��رع��اي��ة 

 0992722275 – 2165666

حالقة وجتميل
معلم  اىل  بحاجة  باملرجة  <حمل 
 : ه����������  خ������������ربة  ذو  ح��������الق��������ة 

 0995973291

أزياء
الى  بحاجة  <معمل خياطة الجنوري 
– حبكة  ذو خبرة  عامل /ة/ درزة 
في مجال الالجنوري باجور ممتازة في 

احلريقة هـ : 0944496265 

يطلب عماًل
لدى  ك�شائق  العمل  يريد  <�شاب 
عائلة او �رشكة �شمن دم�شق ه� : 

0935542221
يرغب  معروفة  عائلة  م��ن  <رج��ل 
بالعمل ب�شفة �شائق لدى عائلة او 

�شيدة اعمال خربة 30 عاما ه� : 

 0997200376

دروس 
<مدرس رياضيات – فيزياء – 
كيمياء لكافة املراحل و خاصة 
الشهادتن ) تاسيس – تقوية 
( لنيـــل اعلـــى الدرجـــات هــــ : 

 0936046825

درو�س  العطاء  رو�شيا  خريج  <مدر�س 
خا�شة باللغة الرو�شية / كتابة – حمادثة 

ق��راءة / لكافة املراحل و  -  ترجمة – 

باأ�شعار  و  مم��ت��ازة  خ���ربة  امل�����ش��ت��وي��ات 

منا�شبة ه� : 0967919569 

 + E اإج���ازة اأدب   E م��در���س لغة>
دبلوم تاأهيل تربوي اإعطاء كل املراحل 

الدرا�شية و اجلامعية و طالب االأدب 

االنكليزي ه� : 0954210779 

م��در���س  اجلن�شية  امل���اين  <ا���ش��ت��اذ 
�شابق يف جامعة دم�شق يقدم درو�س 

خ�شو�شية و ترجمة املاين عربي و 

بالعك�س ه� : 0996013444 

درو���س  العطاء  م�شتعد  <م��در���س 
بالريا�شيات و العربي و الفيزياء و 

الكيمياء لطالب ال�شهادة االعدادية 

و ال���ت���ع���ل���ي���م اال�����ش����ا�����ش����ي ه������ : 

 5133871 – 0933258622

متفرقات
<للبيـــع عـــدة و معـــدات مطعم و 
ســـناك كاملـــة او مـــن لديه محل 
لالســـتثمار او املشـــاركة شـــريطة 
ان يكون  احملل ضمن دمشق و على 

الشارع العام هـ : 0944807678 

خدمات 
ح  صـــال إل مســـتعد  <فنـــي 
الغـــاز  أفـــران  و  املايكروويـــف 
بجميع أنواعها و البوتوغازات 
الغطس احلديثـــة في املنازل 
عـــام   15 مـــن  أكثـــر  خبـــرة 
ســـرعة و إتقـــان فـــي العمل هـ 

 0932210265 :

 مطعم عبق الشام  ساروجة 
يعلن عن حاجته �إىل 

  كابنت - كوميك -  �شيف 
 بارمان -  عمال �أر�كيل- تنظيف 

 لال�شتعالم  هاتف : 2330220 / 0938191114




