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 هل أنت مهتم بمجال العدد االلكترونية ???? 
 هل تعمل بمجال صيانة االلكترونيات 

أو الموبايالت ?????
ومهتم أن يصلك كل جديد في هذا المجال
إرسل كلمة الكترون عبر الواتس على 

الرقم التالي  0936002008

<للبيع او املقاي�ضة منزل ب�رشقي 
اجتارة طابو ديلوك�س 3 غرف و 

�ضوفا ت�ضليم فوري كراج �ضيارة 

ـــاطـــور ب 90 مــلــيــون هــــ :  ن  –
 0951553163

<للبيع منزل باملهاجرين باشكاتب 
العام نزلة فروج الزين  على الشارع 
إطاللة مميزة  ط4  املالكي  باجتاه 
ملحق مساحة 80م 2مع بلكون بسعر 
80 مليون هـ : 0943302879 

من 5:30 – 8 مساء 
للبيع بيت عربي يف منطقة القنوات 

جانب جمعية الرجاء بحالة جيدة 

ال�ضعر جيد هـ : 2230123  من 

 12-10
<للبيع منزل بابو رمانة فر�ضاي 
160م2  �ضمال غرب  ط2 جنوب 

اك�ضاء ممتاز ال�ضعر 75 مليون هـ 

 0961162162 :

عــقــار جتـــاري م�ضاحة  <لــلــبــيــع 
اخ�رش  طــابــو  مــع حديقة  70م2 
بدون  فــوري  ت�ضليم  ك�ضوة جيدة 

و�ضيط بركن الدين موقف املدر�ضة 

هـ : 0944425189 

رمانة  ابــو  مبنطقة  �ضقة  <للبيع 
نـــورا ط1  جــانــب �ضوبر مــاركــت 

م�ضاحة 130م2 ك�ضوة قدمية ب 

 : هـــــ  بــــــــازار  و  ـــون  ـــي مـــل  157
 0966184190

<للبيع �ضقة مبنطقة املالكي �ضارع 
عبد املنعم ريا�س قبو 5 درجات 

باب م�ضتقل على ال�ضارع م�ضاحة 

الــفــكــريــة  لــلــمــهــن  يــ�ــضــلــح  75م2 
 : هــــــ  ـــون  ـــي ـــل م  125 الـــ�ـــضـــعـــر 

 0966184190
<للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي 
اطـــالـــة جــمــيــلــة غــرفــتــن نــــوم و 

�ــضــالــون كــ�ــضــوة ديــلــوكــ�ــس طابو 

 : هــــــ  مـــلـــيـــون   75 لـــلـــجـــاديـــن 

 0933709044

<للبيع منزل في كورنيش امليدان 
173م2  مساحة  ط9  األنوار  بناء 
شرقي شمالي جنوبي بدون وسيط هـ 

 0988063972 :
<للبيع منزل يف ال�رشيبي�ضات قرب 
بلدية القنوات ط2 فني بناء حجر 

�ضالون  و  غــرف   3 جيدة  ك�ضوة 

م�ضاحة 90م2 طابو اخ�رش مطلوب 

65 مليون هـ : 0996067044 
<للبيع منزل على العظم منطقة الدويلعة 
مقابل امل�ضتو�ضف بناء خمدم حجر و 

 23 ب  100م2  م�ضاحة  ط4  م�ضعد 

مليون هـ : 0994894816 

بالبرامكة فحامة سوق  للبيع  <شقة 
غربي  شرقي   2 100م املواسم 
غرفتني نوم + حمام /2/ + مطبخ 
واسع + برندة + شوفاج  مكيفات بناء 
مخدم وو خزانات مازوت و مياه و طاقة 

شمسية هـ : 09320225511 
<للبيع منزل مب�ضاكن برزة مقابل 
مول قا�ضيون قبلي �رشقي ط1 فني 

�ضوبر  كــ�ــضــوة  105م2  م�ضاحة 

ــوكــ�ــس طـــاقـــة �ــضــمــ�ــضــيــة هــــ :  ــل دي

 0955808809
<مـــنـــزل يف عـــن تـــرمـــا ار�ــضــي 
غــرفــتــن و �ــضــالــون و مــنــافــع مع 

ف�ضحة �ضماوية مغلقة طابو ي�ضلح 

 : هــــــــ  جتــــــــــــاري  او  �ــــضــــكــــنــــي 

 0947307351
<منـــزل للبيع في القابون جتمع 
ابـــراج جمعيـــة وزارة االوقـــاف / 
ابراج نظامية / كتلة ثالثة /ط2/ 
مســـاحة 112م2 زاويـــة جنوبيـــة 
تســـليم   / العظـــم  علـــى  غربيـــة 

جمعية / هـ : 0937390530 
الرو�ضة  مبنطقة  �ضطح  <للبيع 
جاهز  ال�ضطح  الـــزهـــراوي  جـــادة 

للعمار مع رخ�ضة نظامية ب 110 

 : هــــــــــ  ـــــــــــــــــازار  ب و  ــــــون  ــــــي مــــــل

 0966184190
حمي  ال�ضيخ  يف  مــنــزل  <للبيع 
الدين تغالبة ط4 مع �ضطح اإطالة 

 : هـ  جيدة  ك�ضوة  60م2  م�ضاحة 

 0955107185 – 3314471

ديلوك�س مع الفر�س اطالة رائعة 

كــراج +  قبلي �رشقي م�ضعد + 

مـــولـــدة لــلــبــنــاء الــتــ�ــضــلــيــم فـــوري 

للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع �ضقة مب�رشوع دمر ج 16 
على  جزئية  اإطــالــة  الــوالء  جمعية 

جامع البوطي ط1 م�ضاحة 170م2 

�ضوكه ك�ضوة %60 قبلي ب�ضعر 75 

مليون هـ : 0988029029 

نزلة  البلد  دمر  قبو يف  <لاجار 
امل�ضتو�ضف جانب حمم�ضة بدران 

منافع  و  غرفتن  50م2  م�ضاحة 

ي�ضلح مكتب او عيادة او �ضالون 

حاقة هـ : 0988757206

<للبيع منزل مبشروع دمر ج 16 
مساحة 180م2 + كراج سيارات 3 
غرف نوم و صالة  و صالون بداعي 

السفر هـ :0966965777
ــبــيــع �ــضــقــة مبـــ�ـــرشوع دمــر  ــل <ل
املغرتبن الن�ضق االأول ط7 جنوب 

�رشق 140م2 /3 نوم / اك�ضاء 

فــوري  ت�ضليم  العف�س  مــع  جيد 

 150 ال�ضعر  مــولــدة   + م�ضعد 

مليون هـ : 0961162162 

مشروع دمر 
<لــلــبــيــع تـــرا�ـــس دوبــلــكــ�ــس  يف 
م�ضاحة  طــابــقــن  دمـــر  مــ�ــرشوع 

يــوجــد  رائـــعـــة  اطـــالـــة  500م2 
فــوري  الت�ضليم  +كـــراج  م�ضعد 

للجادين  هـ : 0945801619 

ب�ضاحية  �ضبابي  �ضقة  <للبيع 
بــاب  اأر�ـــضـــيـــة  قــد�ــضــيــا  ج 11 

مثمر  �ضجر  و  خــا�ــس  خــارجــي 

 + 120م2  حــديــقــة   + 90م2 
و  جيدة  داخلية  ك�ضوة  ترا�ضن 

كاملة  حماية   ( اأمــريــكــي  مطبخ 

حديد (  برئ الذمة فراغ مبا�رش 

العاقة دون و�ضيط  من �ضاحب 

ب�ضعر 33 مليون  للجادين هـ : 

 0988266149
<للبيع منزل يف اجلبة ط3 فني 
جــانــب جــامــعــة اجلـــزيـــرة باطة 

 : هـــ  180م2  مــ�ــضــاحــة  واحــــدة 

 0944222516 – 3331264
دوار  املــزرعــة  يف  �ضقة  <للبيع 
عمار  250م2  م�ضاحة  ال�ضال 

قدمية  ك�ضوة  تــرا�ــس   + 115م2 
ــــم فـــــــــــــوري هـــــــــ :  ــــي ــــل ــــض ــــ� ــــت ال

 4472374 – 0951418823
<للبيع غرفة حتت الدرج / داكونة 
بغداد  شارع  في   2 8م طابو   /
موقف القزازين خلف مدرسة عائشة 
الباعونية مزودة باملاء و الكهرباء 
 : هـ  5 مليون  تصلح جتاري يسعر 

 0940043598

< لاجار �ضقة يف م�رشوع دمر 
�ضارع املغرتبن بناء حجر م�ضاحة 

150م2 /3 غرف نوم و �ضالون 
كــ�ــضــوة جـــيـــدة بـــــدون فـــر�ـــس او 

مفرو�ضة – م�ضعد + كراج للبناء 

للجادين هـ : 0945801619 

<لالجار غرفة و منتفعاتها 
مستقلة مفروشة مع راوتر 
/ لعائلـــة او للنســـاء / باملزة 
86 مدرسة بدون وسيط هـ 

 0936047187 :
ال�ضبينة  يف  مــنــزل  ـــاجـــار  <ل
ال�ضغرى جانب العيادات ال�ضاملة 

م�ضاحة  فني  ط2  ال�ضوام  حــارة 

70م2 بدون فر�س مببلغ 30 األف 
 0945350335  : هـ  للجادين 

بعد 4 ع�رشا 

مفرو�ضة  �ضقة  اليومي  <لاجار 
يف منطقة عرنو�س / ال�ضعان / 

املزرعة / ركن الدين ديلوك�س هـ 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  :

 4472374

<للبيع �ضقة مب�رشوع دمر ج 16 
160م2  م�ضاحة  اإيــاف  امتداد 

اأخري  �ضوكة  قبلي  ط4  ديلوك�س 

ت�ضليم فوري ب�ضعر 130 مليون 

طابو هـ : 0988029029 

<للبيع �ضقة بدمر البلد 5 غرف 
م�ضم�س  ال�ضيل  بــوادي  منافع  و 

مهوي موقع مميز هـ : 3136126 

 0931805301 –

مزة 
�ضاحة   86 باملزة  منزل  <للبيع 
ال�ضباط ط3 م�ضاحة 150م2 /3 

نوم / اك�ضاء جيد فراغ مالية + 

و  مليون   30 ال�ضعر  عدل  كاتب 

بازار هـ : 0961162162 

على  جبل  باملزة  ملحق  <للبيع 
ال�ضارع العام غرفتن و منتفعات 

م�ضاحة 50م2 ك�ضوة جيدة جدا 

لا�ضتعام هـ : 0944246054 

 6662196 –
املــزة  اتــو�ــضــرتاد  مــنــزل  <للبيع 
غربي  قبلي  اجتــاهــات   3 �ضوكة 

�رشقي 200م2 بناء خمدم مولدة 

+ كراج �ضوبر ديلوك�س الت�ضليم 

 : هـ  و�ضيط  للجادين دون  فوري 

 6127552 – 0944757061

<للبيع �ضقة يف م�رشوع دمر ج 
16 بناء حجر ن�ضق اول م�ضاحة 
 4  + ــــوم  ن غــــرف   4/ 320م2 
يوجد  �ضالونات   3  + حمامات 

للبناء  مــولــدة   + كـــراج  م�ضعد  

 : هـــ  لــلــجــاديــن  فــــوري  الت�ضليم 

 0945801619
دمر  مــ�ــرشوع  يف  �ضقة  <للبيع 
�ضاترع املغرتبن بناء حجر ن�ضق 

ك�ضوة  150م2  مــ�ــضــاحــة  اول 

غربية  فيات  باملزة  �ضقة  <للبيع 
م�ضاحة  اأر�ــضــيــة  جتـــاري  ي�ضلح 

240م2 داخلي + حديقة 300م2 
مدخل خارجي طابو الت�ضليم فوري 

هـ : 0961162162 

<للبيع منزل باملزة �ضاحة الهدى 
طلعة �ضيدلية ال�ضهلي 3 غرف نوم 

امل�ضاحة  /50م2/  �ــضــالــون   +

135م2 ك�ضوة جيدة يوجد حديقة 
خارجية هـ : 0994700664 

<لــلــبــيــع مــنــزل اتــو�ــضــتــارد املــزة 
115م2 ك�ضوة ممتازة اطالة رائعة 
قبلي �ضمايل ب�ضعر مغري للجادين 

 : هـ  فــوري  الت�ضليم  و�ضيط  دون 

 6133267 – 0944757061
على  جــبــل  بــاملــزة  مــنــزل  <للبيع 
ال�ضارع العام ط4 م�ضاحة 110م2 

/2 نوم / جنوب �رشق غرب اك�ضاء 

اإطالة  كاما  العف�س  مــع  ممتاز 

طـــــابـــــو تـــ�ـــضـــلـــيـــم فـــــــــوري هـــــــ : 

 0961162162
باملزة فيات غربية  <للبيع منزل 
160م2 �ضوكة 3 اجتاهات اطالة 
رائعة بناء خمدم + كراج للجادين 

دون و�ضيط هـ : -0944757061 

 6127552

شقق متفرقة 
على  رمانة  ابــو  �ضقة يف  <للبيع 
داخلية  م�ضاحة  الــعــام  الــ�ــضــارع 

140م2 + ترا�س 200م2 اطالة 
ال�ضارع  على  مميز  موقع  رائــعــة 

جتــاري    او  �ضكني  ي�ضلح  طــابــو 

تــ�ــضــلــيــم فـــــوري لــلــجــاديــن هــــ : 

 0945801619
<للبيع �ضقة يف بلودان بناء حجر بناء 
ترا�س  مع  حديقة  مع  ار�ضي  ط  جــدر 

حديقة   + 150م2  داخــلــيــة  مــ�ــضــاحــة 

250م2 يوجد بئر ماء + �ضوفاج خا�س 
ك�ضوة جيدة مدخل م�ضتقل على ال�ضارع 

طابو اخ�رش الت�ضليم فوري ب�ضعر 50 

مليون للجادين هـ : 0945801619 
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مطلوب مدير ) ـة( 
وموظفين ذوي خبرة عالية إلدارة 

وتسيير أعمال مكتب استيراد 
حصرًا خبرة سابقة بنفس المجال 

0936002008

<للبيع مزرعة 11 دومن تت�ضمن 
الــعــاب و ملعب  5 ابنية و �ضالة 
لــلــ�ــضــكــن او جــامــعــة او  تــ�ــضــلــح 

مدر�ضة هـ : 0934915556 

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

 0952492440
<لــلــبــيــع ار�ــــس زراعـــيـــة منظمة 
ريــف  تــقــريــبــا  دومن   2 مــ�ــضــاحــة 

دم�ضق / كناكر / طابو اخ�رش 

ميــــكــــن الــــبــــيــــع جمــــــــــزاأة هــــــ : 

0934475899 وات�س 
<للبيع فيال  و ارض بيعفور من دومن 
– 7 دومن فيها فيال و مسبح جديدة 
جاهزة  كسوة ممتازة موقع رائع و إطاللة 

خالبة هـ : 0966965777 

ريـــف  فـــي  للبيـــع  <ارض 
دمشـــق الشـــرقي / دومـــا تل 
كـــردي / املنطقة الصناعية 
معمـــل  بـــن  لتنظيميـــة  ا
شـــموط ووتـــار لهـــا مدخلن 
مـــن تـــل كـــردي و تـــل صـــوان 
مساحة 40 دومن / بيع كاملة 

/ هـ : 0937390530 
يا  مبضا عية  ا ر ز ض  ر ا <للبيع 
طابو  السكة  جانب  دومن   1 مساحة 
اخضر حتوي على  بئر ماء عربي هـ : 

 0994440341

�ضبابي  �ضكن  دفــاتــر  <مطلوب 
جميع الفئات ) اأ – ب – ج ( او 

دفاتر جمعيات اخرى خم�ض�س 

 –  0951418823  : هــــــ 

 4472374

<لاجار مكاتب يف ريف دم�ضق 
و  �ضجل جتــاري  على  للح�ضول 

ـــــــا هــــــــــــ :  ـــــــي ـــــــال ـــــــج م ـــــــال ـــــــع م

0933312807
<للبيع مكتب جتاري ب�ضارع 29 
ايار ك�ضوة �ضوبر ديلوك�س ي�ضلح 

جلميع االأعمال التجارية م�ضاحة 

200م2 تــقــريــبــا لــلــجــاديــن هـــ : 
 4430203 – 098000123

و  برو�ضتد  فــروج  <للبيع حمــل 
�ضاورما م�ضاحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزه ال�ضعر مغر/ 

 : املعاينة /للجادين فقط هـ  بعد 

 0933568282
منزل  على  املقاي�ضة  او  <للبيع 
حمــل جتــاري بابو رمــانــة موقع 

مميز �ضاحة ق�رش ال�ضيافة جانب 

بنك االردن 30م2 يوجد بوفيه و 

 125 فــوري  الت�ضليم  منتفعات 

مليون  هـ : 0951553163 

ــاملــزة  ــلــبــيــع عـــقـــار جتـــــاري ب <ل
اتو�ضرتاد م�ضاحة 70م2 داخلي 

 : هـــ  100م2  خا�ضة  وجيبة   +

 0961162162

مبنطقة  �ضقة  ال�ضنوي  <لاجار 
الرو�ضة خلف املحاربن القدماء 

مطلة على حديقة ال�ضبكي م�ضاحة 

ديلوك�س  ك�ضوة  150م2 /ط3/ 
مفرو�س بالكامل االت�ضال بعد 4 

م�ضاء هـ : 0933496564 

<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
<لــاجــار مــنــزل مبــ�ــرشوع دمــر 
 3 الوليد  بن  خالد  جامع  جانب 

غرف و�ضالون دون فر�س ك�ضوة 

ديلوك�س قبلي ط1 ال�ضعر 2 مليون 

و �ضبعمائة الف �ضنويا دون و�ضيط 

هـ : 0988029029 

<لاجار ال�ضنوي �ضقة باتو�ضرتاد 
و  غرفتن  و  كبري  �ضالون  املــزة 

�ــرشفــة تطل على االتــو�ــضــرتاد و 

مطبخ و حمام عربي و م�ضعدين 

�ضوفاج م�ضتقل و حمول للبناء هـ 

 0932232233 :

< جناح  يف و�ضط مدينة دم�ضق 
غرفتن نوم  و �ضالون مع حمام 

مفرو�س / نظام فندقي / لاجار 

اليومي اأو االأ�ضبوعي ب�ضعر6000  

ــيــلــة الـــــواحـــــدة هـــــ :  ــل ــل ل �ــــس ل

0955560319

موظفون
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظف 
مبيعات جملة خربة بعمل الكهربائيات 

او قطع الكمبيوتر و يتقن ا�ضتخدام 

ال�ضفر اىل  اإمــكــانــيــة  مــع  احلــا�ــضــب 

املحافظات هـ : 2254647 

<مطلوب ان�ضة للعمل يف مكتبة طباعة 
�ضاحة  يف  للعمل  متفرغة  ت�ضوير  و 

عرنو�س مقابل املالية هـ : 0934820208 

 0944353107 –

<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
ابو  21م2  حمل  ملكية  <للبيع 
رمانة �ضارع الرو�ضة اجار مقدم 

هـ : 0934475899 وات�س 

<للبيع حمل يف جرمانا �ضاحة 
مقابل  22م2  م�ضاحة  الرئي�س 

ال�ضريياتيل �ضمن عبارة الت�ضليم 

ــة هـــــ :  ــكــي فــــــوري فــــــروغ + مــل

 0951418823 – 5621230

لاجار   جتــاري  حمل  <مطلوب 
غري  بناية  خلف  30م2  م�ضاحة 

ـــعـــدوي جتـــارة  مــوجــه مــنــطــقــة ال

ق�ضور ق�ضاع  هـ : 4430203 

 0933303036 –

<لـــاجـــار الــ�ــضــكــنــي غــرفــتــن و 
اجلاء  �ضارع  مفرو�ضن  منافع 

ـــــــــدة عـــــــــرطـــــــــوز هــــــــــ :  جـــــــــدي

 0932289885
<لاجار منزل 5 غرف و �ضالون 
مكيفات  و  �ضوفاج  فر�س  بــدون 

طــابــق ثـــاين يف املــزرعــة �ــضــارع 

ال�ضال هـ : 0933624293 

بركن  ال�ضنوي  لــاجــار  <مــنــزل 
خالد  ال�ضيخ  ميكرو  خط  الدين 

غرفتن و منافع بدون فر�س هـ : 

 0993132352 – 2754409
<لاجار �ضقة بجرمانا 3 غرف 
كورني�س  برندا ط1   و  منافع  و 

مكتب  او  عيادة  ت�ضلح  اجلناين 

هند�ضي فقط هـ : 0988320953 

 5688794 –
<�ضقة لاجار يف م�رشوع دمر 
ج 4 ط ار�ضي م�ضاحة 150م2 

مع حديقة 400م2 ي�ضلح عيادات 

هـ : 0933667878 

<لاجار �ضقة مفرو�ضة ديلوك�س 
مب�ضاكن برزة قرب الهاتف االآيل 

3 غرف و �ضالون كبري ط ار�ضي 
تكييف و   – مع حديقة و �ضال 

 : هــــــــ  �ــــــضــــــوفــــــاج  و  ــــــد  ــــــربي ت

 0955397330

�ضبابي  اكتتاب  اأرقــام  <مطلوب 
�ضاحية قد�ضيا و دميا�س للبيع و 

م�ضتلمة  و  خمــ�ــضــ�ــضــة  �ــضــقــق 

للجادين  الدميا�س  و  بال�ضاحية 

فقط هـ : 0988266149 

<لالجـــار محـــل فـــي شـــارع 
 2 4م 4 حة  مســـا لنصـــر  ا
جلميـــع  يصلـــح  بقـــن  طا
املهـــن هــــ : 0933515180 – 

 2211004
<حمل لا�ضتثمار ال�ضنوي باملزة 
ــة هــــ :  مــقــابــل املــديــنــة اجلــامــعــي

 0932001319

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

 0933594898
للراغبن للبيع ار�س مع مزارع يف 

طابو  دومن   11 الع�ضافري  ديـــر 

حتيتة  ــكــارات يف  هــن  + اخــ�ــرش 

ـــــــاجـــــــار هــــــــ :  الــــــرتكــــــمــــــان ل

 0935650244



9336 2019 العــــدد 736  -  2    شــــباط       4



2019 العــــدد 736  - 9336 25    شــــباط      



9336 2019 العــــدد 736  -  2    شــــباط       6

<�رشكة جتميل تطلب موظفة لبيع 
براتب  التجميل  ملراكز  منتجاتها 

70 الــف + بــدل موا�ضات هـــ : 
 0932965820 – 2237474
<ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل 
تعمل  اأو اخلربة �رشكة  ال�ضهادة 

تعلن عن  اال�ــضــتــرياد  يف جمــال 

حاجتها اإىل اآن�ضات للعمل يف عدة 

اخت�ضا�ضات بدوام كامل و راتب 

75 األف العمر دون 35 �ضنة هـ : 
 2274341 – 0966226640
<مطلوب للعمل حصرا بدوام 
في مكتب دعاية مصمم /ة/ 
ممـــن تتوفـــر لديهـــم خبـــرة 
الفوتوشـــوب  عاليـــة ببرامج 
و االلســـتريتر و االنديزايـــن 
 –  0944355358  : هــــ  معـــا 

 2332611

سكرتاريا
ال�ضن بحاجة  <م�ضتوردين من 
 – �ضكرترية   – حما�ضبة   / اإىل 

�ضالتها  لدى  للعمل   / ا�ضتقبال 

مب�ضاكن برزة بدوام 8 �ضاعات و 

راتب 60 األف ال�ضهادة بكالوريا 

كــحــد اأدنــــى و الــعــمــر حــتــى 30 

املــــــوا�ــــــضــــــات مـــــوؤمـــــنـــــة هـــــــ : 

2274342 – 0944886370
العاملية  املاركات  الأ�ضهر  <وكالة 
باحلمرا  اجلديدة  �ضالتها  تفتتح 

ري�ضب�ضن   / موظفة  اىل  بحاجة 

 / �ضكرتارية   – زبــائــن  خدمة   –
بدوام 8 �ضاعات العمر حتى 35 

�ضنة اخلربة غري �رشورية ال�ضهادة 

ثانوية اأو جامعية براتب 75 األف 

 : هــــــ   6-11 مـــــن  ــــ�ــــضــــال  االت

 2274342 – 0955553922

عمال
للعمل  م�ضتودع  عمال  <مطلوب 
ب�رشكة اأدوات كهربائية و منزلية 

هـ : 0993374826 

 – /بنات  بوفيه  عمال  <مطلوب 
�ضباب / هـ : 0988837018 

<بحاجة اىل عامل /ة/ عادي او 
و  بــدوام  انتاج  على خطوط  فني 

راتب جيد هـ : 0930147448 

5643460 -

<يلزمنا عامل للخدمة للعمل لدى 
مكتب عقاري ن�ضيط و امن و ذو 

 –  5418334  : هــــــ  خــــــربة 

 0955241189

<مطلوب عامات و عمال نظافة و  
بوفيه مبنطقة ال�ضبع بحرات براتب 

جيد هـ : 0950010183 

مهن
�ضيانة  فني  اىل  بحاجة  <�رشكة 
�ضناعية  ثانوي  �ضهادة  الكرتونية 

مهارة  اإلكرتون  متو�ضط  معهد  او 

العنا�رش  تــركــيــب  و  بــفــك  يــدويــة 

الكرتونية بدوام كامل او جزئي هـ 

 2254649 :

<مــطــلــوب مــعــلــم بـــاط ذو خــربة 
للعمل بور�ضة باط باجر يومي او 

اأ�ضبوعي هـ : 0933296116 

<�ــرشكــة جتــاريــة كــربى بدم�ضق 
تعمل مبجال االأدوات الكهربائية و 

�ضيانة  فني  اىل  بحاجة  املنزلية 

مربدات ما و غ�ضاالت و مراوح /

معهد مــتــو�ــضــط �ــضــنــاعــي / هـــ : 

0993374826
<مطلوب بار مان / كابنت �ضالة 

هـ : 0988837018 

<فندق بحاجة اىل م�رشفة عامة و 
موظف �ضيانة هـ : 2246546 – 

 0969099929
<مطلوب معلم �ضندوي�س / كوميك 
 : هـــــــــ  ذكـــــــــــــور  و  انـــــــــــــاث   /

 0932001319

رعاية وتنظيف
او  مقيمة  منزل  مدبرة  <مطلوب 
طالبة جامعة ال يوجد أوالد بشارع خالد 
بن الوليد دوام 5 ساعات براتب مغري 
العمر وسط هـ : 0988414385 

 2216866 –
<مطلوب مدبرة منزل مقيمة �ضهادة 
 : هـ  �ضنة   40 فــوق  العمر  ثانوية 

 0991333387
<مطلوب مدبرة منزل مقيمة لرعاية 
م�ضنة مقعدة و امل�ضاعدة يف اعمال 

 –  0932480005  : هـــ  املــنــزل 

 5643866
<مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة 
 : هـــ  امل�ضنن  و  ــال  االطــف لــرعــايــة 

 0992722275 – 2165666
و  للمنازل  تعزيل  ور�ضات  <لدينا 
املكاتب و ال�رشكات / مدبرات منزل 

لاأعمال املنزلية و رعاية امل�ضنن و 

االأطفال مقيمات و غري مقيمات هـ 

 8113025 – 0993152120 :

 8113020 –

<مطلوب موظفة تســـويق 
ميدانيـــة لشـــركة جتاريـــة 
في منطقة قدســـيا براتب 
الـــف شـــهريا اخلبـــرة   100
غير ضرورية هـ : 3221935 

 0931306999 –
<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذات مظهر الئق بدوام 8 �ضاعات 

و  الثانوية  ال�ضهادة  حملة  من  يف�ضل 

ــتــجــاوز 35 �ــضــنــة مبــجــال  الــعــمــر ال ي

اال�ضتقبال االت�ضال من -11 6 م�ضاء 

هـ : 0933606081 – 2274341

<مطلوب كا�ضيرية ذات خربة و 
مطعم  للعمل يف  بالدوام  ملتزمة 

باملزة او الربامكة بدوام �ضباحي 

هـ : 0932001319 

موظفون
<جمموعة جتارية ترغب بتعين 
اآن�ضة للعمل فورا بدوام 8 �ضاعات 

 – ـــة  املـــحـــا�ـــضـــب  / جمــــــال  يف 

 / الزبائن  خدمة   – ال�ضكرتارية 

<يلزمنا عاملة تنظيف ملنزل يف 
ركن الدين يومان يف اال�ضبوع هـ 

 0931609718 :

في  صة  خا تعليمية  سسة  <مؤ
مستخدم  إلى  بحاجة  املزة  منطقة 

/ة/ هـ : 6664075 
<نادي ريا�ضي بحاجة اىل عاملة 
تنظيف العمر من 20-30 دوام 

كامل هـ : 0955402154 

<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرتمة  عائلة 

 –  0992722275  : هـــ  دوام 

 2165666
<مطلوب مدبرات منزل لاعمال 
املنزلية و رعاية امل�ضنن و االطفال 

مــقــيــمــات و غـــري مــقــيــمــات هــــ : 

 0933439985 – 4455572
�ضغرية  لعائلة  مقيمة  <مطلوب 
 : هـــ  �ضنة   45-18 مــن  الــعــمــر 

 5653309 – 0932480005
<مطلوب م�ضاعدة العمال املنزل 
دوام 8 �ضاعات يوميا غري مدخنة 

للعمل يف م�رشوع دمر او �ضاحية 

قد�ضيا او املالكي او كفر�ضو�ضة 

 –  5 6 5 3 3 0 9  : هـــــــــــ 

 0932480005
منزلية  خدمة  عامات  <مطلوب 
تنظيف  عمال  امل�ضنن/  لرعاية 

 –  3325978: هــــ  ور�ــــضــــات 

  0992337260
<مطلوب مدبرات منزل لاأعمال 
املنزلية و رعاية امل�ضنن و االأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر بن 

18-45 �ضنة هـ : 0993152120 
 8113020 – 8113025 –

حالقة وجتميل
<مـــركـــز جتــمــيــل بــحــاجــة اىل 
كــوافــرية اأخــ�ــضــائــيــة عــرائــ�ــس و 

�ضبغة و هاي اليت و �ضنيون و 

 5 عن  تقل  ال  بخربة  ت�رشيحات 

�ضنوات  هـ : 0955402154 

سائقون 
بحاجة  دمشق  في  جتارية  <شركة 
من  كامل  بدوام  للعمل  سائق  الى 
 –  0993319995 9-5  هـ : 
 4-9 من  االتصال   6119310

�ضهادة  يحمل  موظف  <مطلوب 
للعمل  عــامــة  او  خا�ضة  �ضواقة 

ك�ضائق او موزع براتب ثابت + 

 0930147448  : هــــ  نــ�ــضــبــة 

 -5643460

أزياء
تطريز  عاملة  او  عامل  <يلزمنا 
 : هـ  جيدة  برواتب  لكتروني  ا

 0955954433
ــ�ــضــة بــحــاجــة اىل  ــب <مــعــمــل ال
عامات درزة + حبكة + امباج 

 –  6804822  : هـ  عرطوز  يف 

 0966939953

للعمل  م�ضتودع  امن  <مطلوب 
ب�رشكة جتارية بدوام كامل يف�ضل 

خدمة �ضابقة بالعمل بامل�ضتودعات 

مـــع انـــهـــاء خـــدمـــة الــعــلــم هــــ : 

 2254648
<�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد 
بالربامكة بحاجة اإىل موظفة للقيام 

و  بــدوام �ضباحي  اإداريـــة  باأعمال 

ال�ضهادة و  األف مبدئيا   50 راتب 

اخلــربة غري �ــرشوريــة يف�ضل من 

الــعــمــر دون 35  �ــضــكــان املــنــطــقــة 

 : هـــ  11-6 م�ضاء  االتــ�ــضــال مــن 

 2144401 – 2144402

العمر دون 35 �ضنة و ال�ضهادة 

ثانوية كحد اأدنى الراتب 2 األف 

اأ�ضبوعيا االت�ضال من 11-6 هـ 

 –  0 9 3 3 6 0 6 0 1 9  :

2274340
ق�ضم  رئي�س  <فندق بحاجة اىل 
ا�ضتقبال / موظفات ا�ضتقبال هـ 

 –  2 2 4 6 5 4 6  :

 0969099929

<مؤسسة تعليمية خاصة في منطقة 
املزة بحاجة غالى موظف /ة/ يجيد 
برنامج  و  احلاسوب  على  الطباعة 

الوورد  هـ : 6664075 
<�ــرشكــة جتــاريــة كــربى بدم�ضق 
تعمل مبجال االأدوات الكهربائية و 

�ــضــائــقــن  بــحــاجــة اىل  املــنــزلــيــة 

لات�ضال هـ : 0993374826 

<�رشكة �ضحن دويل تطلب موظفة 
و  االنكليزية  اللغة  جتيد  ـــة  اداري

ـــال هــــــ :  ـــ�ـــض ـــات الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر ل

 0955379333
مبيعـــات  مندوبـــات  <مطلـــوب 
مجـــال  فـــي  مختصـــة  لشـــركة 
التجميل و العناية بالبشرة في 
منطقة قدســـيا براتب 75 الف 
شـــهريا اخلبرة غير ضرورية هـ 

 096718788 – 3239040 :
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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 معدات مطعم و كافيه كاملة / فرن و 
خمارة – مكنة كابت�ضينو – طاوالت – كرا�ضي 

ـــاين ايطايل  اأمل فــريــزرات - /  بــــرادات –   -

ا�ضتعمال 3 اأ�ضهر  هـ:  0966965777 

طبي 
بحاجة  الطبية  للتحاليل  طبي  <خمرب 
اىل ا�رشاف طبيب او طبية خمرب هـ : 

 0959033682 – 0936708315

خدمات 
<خبير بعالج الشعر و تسبيله 
بالكيراتـــن للنســـاء و الرجال 
بأســـعار منافسة جدا مبشروع 

دمر هـ : 0932351144 
دم�ضق  مقيم يف  لبناين  <�ضاب 
ميلك �ضيارة خا�ضة لبنانية م�ضتعد 

ال�ضتقبال طلبات خا�ضة اإىل لبنان 

و تاأمن حجز فندقي م�ضمون هـ 

 –  0 9 5 5 3 4 1 7 9 1  :

 0096171226747

ته  ر سيا مع  ف  محتر ئق  <سا
عائلة محترمة  لدى  بالعمل  يرغب 
 : هـ  ساعة   24 للعمل  مستعد  و 

 0933137248

 
فيزياء   – رياضيات  <مدرس 
خاصة  و  املراحل  لكافة  – كيمياء 
– تقوية  الشهادتني ) تأسيس 
 : هـ  ت  جا ر لد ا على  أ لنيل   )

 0936046825
<مدر�ضة م�ضتعدة الإعطاء درو�س 
الفيزياء  يف مادة الريا�ضيات – 

– الكيمياء جلميع املراحل  هـ : 
 0944593278

<للراغبن بتعلم اللغة الروسية 
لـــدى مدرس روســـي اجلنســـية 
/ قـــراءة – كتابـــة – محادثـــة / 
لكافة املراحل  و املستويات / هـ 

 09335368752 :
<اأ�ضتاذ اأملاين اجلن�ضية مدر�س 
يقدم  دم�ضق  جامعة  يف  �ضابق 

درو�س خ�ضو�ضية و ترجمة املاين 

 : هـــــــ  بــــالــــعــــكــــ�ــــس  و  عـــــربـــــي 

 0996013444
<مـــدرس فيزياء و كيمياء 
البكالوريـــا فقـــط  لطـــالب 
علـــى  حاصـــل  و  خبـــرة  ذو 
تأهيـــل  و  دبلـــوم  إجـــازة 
 : هــــ  لالســـتعالم  تربـــوي 

0988344094
<مدر�ضة لغة انكليزية اخت�ضا�س 
عام  مناهج  و  متابعة  و  تاأ�ضي�س 

خا�س القرية ال�ضغرية �ضويفات 

اخت�ضا�س  احلديثة  ال�ضورية   –
  british council من

إلصـــالح  مســـتعد  <فنـــي 
ن  ا فـــر أ و  يـــف  و و يكر ملا ا
عهـــا  ا نو أ بجميـــع  ز  لغـــا ا
الغطـــس  البوتوغـــازات  و 
احلديثة فـــي املنازل خبرة 
أكثـــر مـــن 15 عـــام ســـرعة 
 : هــــ  العمـــل  فـــي  إتقـــان  و 

 0932210265
انــواع  جميع  ل�ضيانة  <ور�ــضــة 
ــل نــ�ــضــل /  ــ�ــض ــــدات / ات ــــول امل

الت�ضليح مبكان تواجد املولدة هـ 

 –  0 9 4 1 5 1 3 5 4 3  :

 0996684346

فاكن  فولك�س  �ــضــيــارة  <للبيع 
زحلفة موديل 68 جاهزية عالية 

دوزان + ميكانيك + كهرباء ب�ضعر 

نهائي 900 الف لون ا�ضود هـ : 

0956860142 – 4443870

للمرحلة  املواد  <مدر�ضة جلميع 
االبتدائية مع االنكليزي و املواد 

االدبية لاعدادي و الثانوي هـ : 

 –  0 9 5 9 4 3 7 6 7 4
 0988533510

<مهند�س له كفاءة على تدري�س 
كــافــة مــــواد الــ�ــضــف الــتــا�ــضــع و 

ـــــرشاف عــلــى تــدريــ�ــس طــاب  االإ�

الــ�ــضــهــادتــن الــعــلــمــي و االدبـــي 

للجادين هـ : 0999636157 

ة  خبر و  ذ و  ز  مجا س  ر <مد
خصوصية  دروس  إلعطاء  مستعد 
و  ء  يا لفيز ا و  ت  ضيا يا لر ا في 
و  التاسع  و  للبكالوريا  الكيمياء 
 : هـ  الطالب  منزل  في  االنتقالي 

 0951702439
متابعة  عــلــى  يــ�ــرشف  <مـــدر�ـــس 
طاب التا�ضع و البكالوريا حتفيظ 

و مناذج و اخت�ضاراملادة باالأ�ضئلة 

الهامة و اعادتها للطاب ال�ضعفاء 

خــــال هــــذا الــ�ــضــهــر فــقــط هــــ : 

0934922700




