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 ڤان �سوزوكي �سياحي
 7 ركاب مع �سائقه

 يطلب عماًل 

 ميكنه �لإلتز�م مع �سركة �أو عائلة 

�أو جمموعة �أو �سركة �أدوية �أو 
طالب �أو تو�سيل طلبات 

هـ : 0988242203

 للبيع معمل 
خبز �إفرجني  للمعجنات و�حللويات و�لكعك 

+  �لإ�سم �لتجاري  مع موجود�ت  حمل جتاري  

هـ 0944570581 

رمانة  اب��و  مبنطقة  �شقة  <للبيع 
ن���ورا ط1  م��ارك��ت  ج��ان��ب �شوبر 

م�شاحة 140م2 ك�شوة قدمية ب 

 : ه�����  ب��������ازار  و  م���ل���ي���ون   157
 0966184190

<للبيع او االجار منزل في شرقي 
البانوراما  على  اطاللة  التجارة 
 3 /ط10/  180م2  مساحة 
مصاعد + كراج سيارات / من صاحب 

العالقة هـ : 0932465550 
الرو�شة  مبنطقة  �شطح  <للبيع 
جاهز  ال�شطح  ال��زه��راوي  ج��ادة 

 110 نظامية  رخ�شة  مع  للعمار 

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

0966184190
طابق  85م2  باملليحة  <م��ن��زل 
ار�����ش����ي ن�����ش��ف ك�������ش���وة ه����� : 

 0944487525
<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي 
اط���ال���ة ج��م��ي��ل��ة غ��رف��ت��ن ن����وم و 

���ش��ال��ون ك�����ش��وة دي��ل��وك�����س طابو 

 : ه������  م���ل���ي���ون   75 ل���ل���ج���ادي���ن 

 0933709044
<بيت على العظم منطقة الدويلعة 
و  بناء خمدم  امل�شتو�شف  مقابل 

ب  100م2  م�شاحة  ط4  م�شعد 

23 مليون ه� : 0994894816 
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف م��ن��ط��ق��ة عن 
الكر�س قرب �شارع 29 ايار ط1 

فني 5 غرف و �شالون و حمامن 

م�شاحة 170م2 باطة واحدة على 

 : ه�  �شمايل  قبلي  اجت��اه  تقاطع 

 2312422 – 0941435113
�شارع  ار�شي يف  طابق  <للبيع 
مر�شد خاطر خلف مدر�شة الاييك 

و  غ���رف   5  / 200م2  م�شاحة 

ان  ي�شلح   / حمامن  و  �شالون 

ي��ك��ون ع��ي��ادة او م��ن��زل او مركز 

 –  4441664  : ه�����  جت������اري 

 0988302502
حميط  رمانة  بابو  منزل  <للبيع 
الفر�شاي ط1 /160م2/ جنوب 

غرب �شمال 3 نوم اك�شاء ممتاز 

 : ه���  مليون   275 ال�شعر  ط��اب��و 

 0961162162

دوار  امل���زرع���ة  يف  �شقة  <ل��ل��ب��ي��ع 
عمار   250م2  م�شاحة  ال�����ش��ال 

ق��دمي��ة  ك�����ش��وة  ت��ر���س   + 115م2 
الت�شليم فوري ه� : 0951418823 

 4472374 –
للبيع  �شقة  الرو�شة  منطقة  <يف 
طابق ثالث ه� : 0949877158 

<للبيع منزل يف ال�رشيبي�شات قرب 
بلدية القنوات ط2 فني بناء حجر 

�شالون  و  غ��رف   3 جيدة  ك�شوة 

م�شاحة 90م2 طابو اخ�رش مطلوب 

65 مليون ه� : 0996067044 
<للبيع �شقة مبنطقة املالكي �شارع 
ع��ب��د امل��ن��ع��م ري���ا����س ق��ب��و خم�س 

درجات باب م�شتقل على ال�شارع 

للمهن  ي�����ش��ل��ح  75م2  م�����ش��اح��ة 

الفكرية ال�شعر 125 مليون و بازار 

ه� : 0966184190 

دوار  سحم  بيت  في  شقة  <للبيع 
مكسية   2 100م مساحة  اجلمل 
مغري  بسعر  اخضر  طابو  ديلوكس 

هـ : 0954721768 
�شحنايا  اأ�رشفية  يف  �شقة  <للبيع 
– دخلة الفافجي يبعد عن ال�شارع 
300م /ط3 فني / 110م2 ك�شوة 
ممتازة يوجد م�شعد – طاقة �شم�شية 

 35 –ب�شعر  ���ش��وف��اج  مت��دي��دات   –
 –  09337722517  : ه���  مليون 

 0993338588
�شارع  قد�شيا  يف  منزل  <للبيع 
140م2  م�شاحة  من�شوب  الثورة 

ك�������ش���وة ����ش���وب���ر دي���ل���وك�������س ه����� : 

 0933615677 – 4427714

<لالجـــار اليومي األســـبوعي  
ف  غـــر مشـــق  بد ي  لشـــهر ا
مفروشة )   1000 ل.س للسرير 
احلمام املشترك ( 2000 ل.س 
للسرير احلمام اخلاص(  براد 
+ مكيفة ضمن ) البيت الشامي 
( شـــارع  بغـــداد خلـــف جامـــع 
اجلـــوزة هــــ :   0112320771 – 

 0936855455
<لاجار ال�شنوي يف م�رشوع دمر  
ج 16 بناء حجر ار�شي مع حديقة 

جيدة  ك�شوة  م��ف��رو���س  م�شبح   +

م�شاحة 160م2 + حديقة 200م2 

/3 غرف نوم و �شالون / ب�شعر 

ال��ف �شهريا  للجادين ه� :   300
 0945801619

مزة 
<للبيع �شقة يف املزة فيات غربية 
طابق ار�شي مع حديقة + م�شبح 

م�شاحة داخلية 250م2 + حديقة 

م��دخ��ل  ج��ي��دة  ك�����ش��وة  300م2 
ي�شلح  ال�����ش��ارع  ع��ل��ى  م�شتقل 

اخ�رش  طابو  جت��اري  او  �شكني 

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

 0945801619
ة  ملـــز با ل  منـــز <للبيـــع 
اتوستراد مقابل دار البعث  
ط7 مساحة 161 م2 شمالي 
شـــرقي كســـوة جيـــدة مـــع 
العفش او بدون بسعر 185 
مليون و بازار دون وسيط هـ 

 0933442268 :
<للبيع منزل باملزة جبل ال�شارع 
 2/ 110م2  م�شاحة  ط4  العام 

نوم / جنوب �رشق غرب اك�شاء 

اطالة  كاما  العف�س  مع  ممتاز 

طابو ت�شليم فوري ال�شعر 100 

مليون ه� : 0961162162 

مشروع دمر 
دمر  م�رشوع  يف  �شقة   <للبيع 
�شارع املغرتبن بناء حجر ار�شي 

مع حديقة م�شاحة داخلية 130م2 

�رشقي  قبلي  500م2  حديقة   +

مدخل م�شتقل اطالة رائعة يوجد 

كراج + مولدة للبناء للجادين ه� 

 0945801619 :

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16 
بناء حجر ن�شق اول قبلي اطالة رائعة 

على م�رشوع دمر م�شاحة 160م2 /3 

غرف نوم + �شالون / ك�شوة  ديلوك�س 

الت�شليم فوري ب�شعر 125 مليون ه� 

 0945801619 :

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر �شارع 
املغرتبن ن�شق اول بناء حجر م�شاحة 

150م2 ك�شوة ديلوك�س مع الفر �س 
قبلي �رشقي اطالة رائعة م�شعد + 

مراب + مولدة للبناء الت�شليم فوري 

للجادين  ه� :0945801619 

<ل���اج���ار ال�����ش��ن��وي ���ش��ق��ة يف 
م�����رشوع دم���ر ج 4 ار���ش��ي مع 

حديقة م�شاحة داخلية 150م2 + 

حديقة 400م2 موقع مميز على 

ال�����ش��ارع ي�شلح م��رك��ز ع��ي��ادات 

او مركز  ���رشك��ة  م��ق��ر  او  اأط��ب��اء 

جت�����م�����ي�����ل ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ه��������� : 

 0945801619
ال�شبينة  يف  م��ن��زل  <ل���اج���ار 
ال�شغرى جانب العيادات ال�شاملة 

م�شاحة  فني  ط2  ال�شوام  ح��ارة 

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

بعد 4 ع�رشا 

<لاجار ال�شنوي او البيع منزل 
ال�شيخ  ميكرو  خط  الدين  بركن 

خالد غرفتن و منافع بدون فر�س 

 –  2 7 5 4 4 0 9  : ه����������� 

 0993132352
< جناح  يف و�شط مدينة دم�شق 
غرفتن نوم  و �شالون مع حمام 

مفرو�س / نظام فندقي / لاجار 

اليومي اأو الأ�شبوعي ب�شعر6000  

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

0955560319
<لاجار منزل قبو ب�شارع بغداد 
الرجعة خلف مدر�شة الاييك 3 

غرف و �شالون و منافع و حديقة 

 0932420524  : ه���  مفرو�س 

 0944210450 –
<لاجار �شقة مفرو�شة ديلوك�س 
مب�شاكن برزة قرب الهاتف الآيل 

3 غرف و �شالون كبري ط ار�شي 
تكييف –  مع حديقة و �شال – 

 : ه��������  �������ش������وف������اج   – ت������ري������د 

 0955397330
مفرو�شة  �شقة  اليومي  <لاجار 
يف منطقة / عرنو�س – ال�شعان 

– املزرعة – ركن الدين / ديلوك�س 
 –  0951418823  : ه������ 

 4472374
منافـــع  غرفـــة   <لالجـــار 
مشتركة ضمن شقق سكنية 
فارغة من غير عفش لبنت 
او بنتني شـــارع الثورة سوق 
النحاســـني مناخليـــة حارة 
 –  2326854  : هــــ  غنـــم 

 0944574456

<للبيع منزل باملزة فيات غربية 
�شوكة  ن���وم   2 /100م2/  ط2 

�شمال ���رشق اك�����ش��اء  و���ش��ط – 

م��ول��دة ه��� :  ك��راج –  م�شعد – 

 0961162162
�شعد  �شيخ  باملزة  منزل  <للبيع 
ب��ن��اء حجر  ال��ف��رن اليل  ج��ان��ب 

�شوكة  100م2  م�شاحة  مل�شعد 

�شوبر  ك�شوة  ط3  ���رشق��ي  قبلي 

ت�شليم فوري ب�شعر مغر للجادين 

فقط دون و�شيط ه� : 6127552 

 0944757061 –

شقق متفرقة 
جانب  املالكي  يف  �شقة  <للبيع 
ما�شة مول م�شاحة 250م2 /4 

ن�����وم + 3 ح���م���ام���ات +  غ�����رف 

على  رائ��ع��ة  اط��ال��ة   / �شالونن 

حديقة ت�رشين ك�شوة جيدة  يوجد 

الت�شليم  للبناء  م��ول��دة   + ك���راج 

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

 0945801619
<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف اب���و رم���ان���ة على 
ال�شارع العام م�شاحة داخلية 140م2 

+ ترا�س 200م2 اطالة رائعة موقع 

مميز على ال�شارع طابو ي�شلح �شكني 

او جتاري   ت�شليم فوري للجادين ه� 

 0945801619 :

الغربية  دم��ر  يف  م��ن��زل  <للبيع 
م�شاحة  ط4  اجل���دي���دة  احل����ارة 

75م2 ك�شوة ديلوك�س بناء حجر 
مع م�شعد ال�شعر 23 مليون طابو 

ه� : 0933263012 

<لاجار قبو يف دمر البلد نزلة 
حمم�شة  ج��ان��ب  امل�����ش��ت��و���ش��ف 

و  50م2 غرفتن  بدران م�شاحة 

منافع ي�شلح مكتب او عيادة او 

��������ش�������ال�������ون ح��������اق��������ة ه���������� : 

 0988757206
<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 13 
– ترا�س دوبلك�س 350م2 داخلي 
+ 200م2 ترا�س عدد 2 اك�شاء 

ممتاز اطالة كراج خا�س ال�شعر 

 : ه�������������  ن  م��������ل��������ي��������و  350
 0961162162

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 10 
فيا / ب��رج��ي ال���دور الخ���ري / 

290م2 �شوكة جنوب غرب �شمال 
اك�شاء جيد ال�شعر 250 مليون 

و بازار ه� : 0961162162 

<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 

<منـــزل للبيـــع فـــي القابـــون 
وزارة  جمعيـــة  ابـــراج  جتمـــع 
االوقـــاف / ابـــراج نظاميـــة / 
كتلـــة ثالثـــة /ط8/ مســـاحة 
112م2 زاوية جنوبية غربية 
على العظم / تسليم جمعية 

/ هـ : 0937390530 
م�شاحة  �شكنية  �شقة    <للبيع 
70م2 م��ع ح��دي��ق��ة ط��اب��و اخ�رش 
بركن  ف��وري  ت�شليم  جيدة  ك�شوة 

الدين موقف املدر�شة ت�شلح �شكني 

 : ه�  طبيب  لعيادة  او  او جت��اري 

 0944425189
<�شقة للبيع بالرامكة فحامة �شوق 
املوا�شم 100م2 �رشقي غربي غرفتن 
ن��وم + ���ش��ال��ون + غ��رف��ة جلو�س + 

حمامن + مطبخ وا�شع بناء خمدم 

ه� : 0932022551 

<للبيع �شقة �شكنية م�شاحة 70م2 
ك�شوة  اخ�����رش  ط��اب��و  حديقة  م��ع 

جيدة ت�شلح �شكني – جتاري – 

بدون  ف��وري  ت�شليم  طبيب  عيادة 

و�شيط بركن الدين موقف املدر�شة 

ه� : 0944425189 

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�رش من �شاحب العاقة 

مليون    33 ب�شعر  و���ش��ي��ط  دون 

للجادين ه� : 0988266149 
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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 

شـــقة للبيع 
 بالبرامكة فحامة سوق المواسم 100م2 شرقي غربي 
غرفتين نوم + صالون + غرفة جلوس + حمام عدد /2/ 

+ مطبخ واسع + برندا + شوفاج+ مكيفات -  بناء مخدم  
وخزانات مازوت ومياه وتمديدات للطاقة الشمسية 

هـ 0932022551

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

�شهري 65000 ل.�س اخلرة غري 

�رشورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

 2253712 – 0932412883

سكرتاريا..
العاملية  املاركات  لأ�شهر  <وكالة 
باحلمرا  اجلديدة  �شالتها  تفتتح 

ري�شب�شن   / موظفة  اىل  بحاجة 

 / �شكرتارية   – زب��ائ��ن  خدمة   –
بدوام 8 �شاعات العمر حتى 35 

�شنة اخلرة غري �رشورية ال�شهادة 

ثانوية اأو جامعية براتب 75 األف 

 : ه������   6-11 م�����ن  الت���������ش����ال 

 2274342 – 0955553922
العمل  �شكرترية جتيد  <مطلوب 
لدى �رشكة  للعمل  على احلا�شب 

 : ه���  �شحنايا  با�رشفية  جت��اري��ة 

 0995933370
<م�����ش��ت��ودع ط��ب��ي يف ال��رام��ك��ة 
بحاجة اىل موظفن بالخت�شا�شات 

 – �شكرتاريا   – التالية / مق�شم 

ا�شتقبال / براتب �شهري 70 األف 

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

 2253712 – 0932412883
ال�شن بحاجة  <م�شتوردين من 
 – �شكرترية   – حما�شبة   / اإىل 

�شالتها  لدى  للعمل   / ا�شتقبال 

مب�شاكن برزة بدوام 8 �شاعات و 

بكالوريا  ال�شهادة  األف   60 راتب 

ك��ح��د اأدن�����ى و ال��ع��م��ر ح��ت��ى 30 

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

2274342 –  0994488637
بدوام  لطبيب  �شكرترية  <مطلوب 
�شباحي �شارع احلمرا بناء 13 /

ط3/ املقابلة �شباحا من 12-11 

ه� : 0933210672 

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

ا�شتقبال / �شكرتاريا براتب �شهري 

60000 ل.�س املوا�شات موؤمنة و 
اخل��������رة غ�����ري �������رشوري������ة ه������ : 

 2253712 – 0932412883
العاب  حم��ل  يف  �رشيك  <يلزمنا 
ب�������������اي ������ش�����ت�����ي�����������ش�����ن ه����������� : 

 0997118413

عمال
بحاجة اىل عامل /ة/ عادي او فني 

اإنتاج تعبئة و تغليف  على خطوط 

بدوام م�شائي او �شباحي و راتب 

 –  5643460  : ه�������  ج����ي����د 

 0930147448

<للبيع مزرعة مبنطقة البويضة 
قرب دروشا 4 دومن و نصف مسورة 
فيها بئر ماء عدد /2/ + بيت 
ريفي + مسبح + شجر زيتون هـ : 

 0944646867
م�شاحة  زب���دي���ن  يف  <م���زرع���ة 
850م2 م�شونة م�شبح + بئر ماء 
 : ه���������  ء  ب�������ن�������ا  2 140م و 

 0944487525
ريـــف  فـــي  للبيـــع  <ارض 
دمشـــق الشـــرقي / دوما تل 
كردي / املنطقة الصناعية 
معمـــل  بـــني  لتنظيميـــة  ا
شـــموط ووتار لها مدخلني 
مـــن تل كـــردي و تـــل صوان 
بيـــع   / دومن   40 مســـاحة 
كاملة / هـ : 0937390530 
مبضايا  زراعية  ارض  <للبيع 
مساحة 1 دومن جانب السكة طابو 
اخضر حتوي على  بئر ماء عربي هـ 

 0994440341 :

موظفون
ت��ف��ت��ح فرعها  <���رشك��ة جت��اري��ة 
اإىل  بحاجة  ب��ال��رام��ك��ة  اجل��دي��د 

موظفة للقيام باأعمال اإدارية بدوام 

�شباحي و راتب 50 األف مبدئيا 

ال�شهادة و اخلرة غري �رشورية 

العمر  املنطقة  �شكان  من  يف�شل 

 6-11 م��ن  الت�����ش��ال   35 دون 

 –  2274340  : ه�����  م�������ش���اء 

2274342

<ل���اج���ار ���ش��ق��ة م��ف��رو���ش��ة يف 
امل��ه��اج��ري��ن ج���ادة ع��اط��ف ج��ادة  

ثانية غرفتن و �شالون ط1 فني 

/ لعائلة موؤلفة من �شخ�شن / ه� 

 0944324195 :

�شبابي  �شكن  دف��ات��ر  <مطلوب 
جميع الفئات / اأ- ب – ج / او 

دفاتر جمعيات اخرى خم�ش�س 

 –  0951418823  : ه������ 

 4472374
�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 

<مطلوب لل�رشاء او الجار منزل  
 : ه�  مبا�رشة  املالك  من  ابينة  او 

 6127552  0944757061-

الت�شال بعد 1 ظهرا 

<مطلوب لل�رشاء منزل ار�شي او 
طابق اول فني ب�شاحية ال�شد او 

منزل جمعيات متخ�ش�س بنف�س 

امل��ن��ط��ق��ة ب�����ش��ع��ر م���ع���ق���ول ه����� : 

 0932854524

و  برو�شتد  ف��روج  <للبيع حم��ل 
�شاورما م�شاحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزه ال�شعر مغر/ 

 : املعاينة /للجادين فقط ه�  بعد 

 0933568282
<بر�شم الت�شليم حمل يف �شوق 
الهال يف الزبلطاين مقابل ال�شوق 

امل���غ���ط���ى حم����ل رق�����م 37 ه����� : 

 0944215838
منطقة  طابقن يف  <للبيع حمل 
ال�شعان ه� : 0949877158 

منزل  على  املقاي�شة  او  <للبيع 
حم��ل جت��اري بابو رم��ان��ة موقع 

مميز �شاحة ق�رش ال�شيافة جانب 

بنك الردن 30م2 يوجد بوفيه و 

 125 ف��وري  الت�شليم  منتفعات 

مليون  ه� : 0951553163 

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

ال�شريياتيل �شمن عبارة الت�شليم 

ف������وري ف������روغ + م��ل��ك��ي��ة ه����� : 

 5621230 – 0951418823

بور�شة  للعمل  ع��ام��ل  <مطلوب 
او  بخرة  بلك�شي  و  ليزر  ق�س 

 : ه�  الثورة  ب�شارع  ب��دون خرة 

 2332722 – 0988481219

مهن
الكرتونية  �شيانة  فني  <مطلوب 
ثانوية �شناعية او معهد  �شهادة 

يدوية  مهارة  و  الكرتون  متو�شط 

بفك و تركيب العنا�رش اللكرتونية 

 : ه�����  ج���زئ���ي  او  ك���ام���ل  دوام 

 2254648
<�رشكة جتارية بدم�شق بحاجة 
�شنة   45-25 العمر  �شائق  اىل 

ب�����������رات�����������ب مم���������ت���������از ه������������ : 

 0993335055

رعاية وتنظيف
<مطلوب مدبرة منزل جتيد كافة 
العمال املنزلية ه� : 6614043 

<مطلـــوب مقيمـــة لعائلـــة 
صغيـــرة العمـــر مـــن 45-18 
ســـنة هـ : 0932480005 – 

 5653309

حمجبة  للعمل  م��وظ��ف��ة  <م��ط��ل��وب 
العمر 35-45 �شنة يف جمال تنظيم 

ب�����ش��ائ��ع م��ت��ن��وع��ة �شمن  ت��رت��ي��ب  و 

م�شتودع يف املجتهد دوام من 5-9 

ب����رات����ب 60 ال�����ف ����ش���ه���ري ه����� : 

 0933249512 – 2249512
<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اىل 
موظف مبيعات جملة خرة �شابقة 

قطع  او  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ات  ب��ع��م��ل 

مع  احلا�شب  اتقان  و  الكمبيوتر 

 : ه�  للمحافظات  ال�شفر  امكانية 

 2254647
للعمل  /ة/  موظف  <مطلوب 
باملالكي  سفر  و  سياحة  مبكتب 
العمل  و  االنكليزية  اللغة  يجيد 
 3354143  : على احلاسوب هـ 

 0933758811 –
بتعين  ترغب  جتارية  <جمموعة 
اآن�شة للعمل فورا بدوام 8 �شاعات 

يف جمال / املحا�شبة – ال�شكرتارية 

– خدمة الزبائن / العمر دون 35 
�شنة و ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى 

اأ�شبوعيا الت�شال  األف  الراتب 2 

 0933606019  : ه�   6-11 من 

2274340 –
احلقائب  ببيع  موظف  <يلزمنا 
ال����ن���������ش����ائ����ي����ة ب�����ج�����رم�����ان�����ا ه���� 

 0954208066:

للعمل  حمجبة  موظفة  <مطلوب 
براتب 60 الف �شهري بدوام من 

9-5 يف املجتهد ترتيب و تنظيم 
 – الب�شة  جت��اري  م�شتودع  يف 

 : ه�������  م����ك����ي����اج����ات   – حت������ف 

 2249512 – 0933249512

<ل��ل��ب��ي��ع م��ع��م��ل خ��ب��ز اف��رجن��ي 
للمعجنات و احللويات و الكعك + 

ال���ش��م ال��ت��ج��اري م��ع م��وج��ودات 

املحل ه� : 0944570581 

<حمل لاجار ال�شنوي مبنطقة خالد بن 
الوليد مبوقع مميز جانب كازية الوليد له 

مدخنة و جمهز برادات و فريزة جاهز 

ه�  فافل  او  �شاورما  ملهنة  ي�شلح  ف��ورا 

 0957766000 – 0940551111:

ل��اج��ار يف منطقة  <م�����ش��ت��ودع 
ق��ب��و / 45م2 ه��� :  احل��ري��ق��ة / 

 0933591177

محالت للشراء
م�شاحة  <مطلوب حمل جت��اري 
غري  بناية  خلف  30م2  ح���وايل 

جتارة –  موجه منطقة عدوي – 

ق�شور – ق�شاع ه� : 4430203 

 33303036 –

<للبيع مكتب جتاري ب�شارع 29 
ايار ك�شوة �شوبر ديلوك�س ي�شلح 

جلميع العمال التجارية م�شاحة 

200م2 ت��ق��ري��ب��ا ل��ل��ج��ادي��ن ه��� : 
 4430203 – 098000123

<لاجار مكاتب يف ريف دم�شق 
و  �شجل حت��اري  على  للح�شول 

م�������ع�������ال�������ج م�������ال�������ي�������ا ه������������ : 

 0933312807
<لا�شتثمار فقط مكتب جتاري 
م�شاحة 28م2 طابق اول فني يف 

ي�شلح  ا�شيا  فندق  بناء  فكتوريا 

لعدة مهن ه� : 0954681785 

– 2223901 بعد ال�شاعة 12 

حصـــرا  للعمـــل  <مطلـــوب 
دعايـــة  مكتـــب  فـــي  بـــدوام 
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 للعمل فورا لدى �رشكة 
لئق  مظهر  ذات  موظفة  دع��ائ��ي��ة 

بدوام 8 �شاعات يف�شل من حملة 

ال�����ش��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة و ال��ع��م��ر ل 

يتجاوز 35 �شنة مبجال ال�شتقبال 

 : 6 م�شاء ه�  الت�شال من -11 

2274341 – 0933606081
<مطلوب م�شمم يجيد العمل على 
الكورل درو للعمل يف ور�شة ق�س 

���ش��ارع  دم�����ش��ق  بلك�شي  و  ل��ي��زر 

 –  0988481219  : ه�  ال��ث��ورة 

  2332722
<مطلوب اأمن م�شتودع للعمل يف 
�رشكة جتارية دوام كامل و انهاء 

خدمة العلم  و يف�شل خرة �شابقة 

ب���ال���ع���م���ل ب���امل�������ش���ت���ودع���ات ه����� : 

 2254647
<�رشكة جتارية با�رشفية �شحنايا 
ب��ح��اج��ة اىل حم��ا���ش��ب��ة جت��اري��ة 

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

 0995933370
<ملن لي�س لديها عمل و ل حتمل 
تعمل  �رشكة  اخل��رة  اأو  ال�شهادة 

عن  تعلن  ال���ش��ت��رياد  يف جم���ال 

حاجتها اإىل اآن�شات للعمل يف عدة 

اخت�شا�شات بدوام كامل و راتب 

75 األف العمر دون 35 �شنة ه� : 
 2274341 – 0966226640
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دم�شق  يف  مقيم  لبناين  <�شاب 
ميلك �شيارة خا�شة لبنانية م�شتعد 

ل�شتقبال طلبات خا�شة اإىل لبنان 

و تاأمن حجز فندقي م�شمون ه� 

 –  0 9 5 5 3 4 1 7 9 1  :

 0096171226747
<معلم دهان م�شتعد لتنفيذ كافة 
اأعمال الدهان و الديكورات خرية 

مم��ي��زة  اأ���ش��ع��ار م��درو���ش��ة ه��� : 

 0933243530

إلصـــالح  مســـتعد  <فنـــي 
ن  ا فـــر أ و  يـــف  و و يكر ملا ا
و  أنواعهـــا  بجميـــع  الغـــاز 
لغطـــس  ا ت  ا ز غـــا تو لبو ا
احلديثـــة في املنـــازل خبرة 
ســـرعة  عـــام   15 مـــن  أكثـــر 
 : هــــ  العمـــل  فـــي  إتقـــان  و 

 0932210265

<فني �شيانة بخرة طويلة م�شتعدة 

ل�شيانة الأدوات املنزلية و اإ�شاح 

الأعطال الأخرى يف املنازل باإتقان 

ه� : 0944795733 

<مدرس خصوصي ملتابعة 
و حتفيـــظ طـــالب التاســـع 
و  الضعفـــاء  البكالوريـــا  و 
املتأخريـــن إعـــادة املادة من 
الصفـــر عدة مرات مركزة و 
التدريب على حل النماذج 

الهامة هـ : 0934922700
خمت�س  انكليزية  لغة  <م��در���س 
ال�شهادة  و  الإعدادية  بال�شهادة 

حل  م��ع  فروعها  بكافة  الثانوية 

مناذج امتحانيه و اأوراق العمل ه� 

 0988624308 :

<مهند�س له القدرة على تدري�س 
ك��اف��ة م����واد ال�����ش��ف ال��ت��ا���ش��ع و 

الإ�����رشاف ع��ل��ى  ت��دري�����س طاب 

ال�����ش��ه��ادت��ن ال��ع��ل��م��ي و الأدب����ي 

ل����ل����ج����ادي����ن الت�����������ش�����ال ه������� : 

 0999636157
 – كيمياء   – ف��ي��زي��اء  <م��در���س 
ريا�شيات لكافة املراحل م�شتعد 

لإعطاء درو���س يف منزل الطالب 

 : ه�������  الأ�������ش������ت������اذ  م�����ن�����زل  او 

 0938873182
<مدر�شة م�شتعدة لإعطاء درو�س 
باأ�شعار معقولة جلميع ال�شفوف 

 : ه����������  امل�����������������واد  ج�����م�����ي�����ع  و 

 0935833180

رعاية وتنظيف
<مطلوب مقيمة الرعاية م�شنة و 
تدبري منزل العمر فوف الثاثن 

ه� : 0955968067 

لى  ا جة  بحا ت  ما خد كة  <شر
براتب  بوفيه  و  تنظيف  عمال 
 : هـ  دمشق  مدينة  ضمن  جيد 

 0932723572
موظفن  تطلب  دوائية  �رشكة   >
م�شتخدمن / عمال م�شتودع / 

ه� : 0996364393 

منزلية  خدمة  عامات  <مطلوب 
تنظيف  عمال  امل�شنن/  لرعاية 

 –  3325978: ه����  ور�����ش����ات 

  0992337260
منـــزل  مدبـــرة  <مطلـــوب 
مســـنة  يـــة  عا لر مقيمـــة 
مقعدة و املساعدة في اعمال 
املنزل هـ : 0932480005 – 

 5643866
منزلية  خ��دم��ة  عاملة  <م��ط��ل��وب 
مقيمة لرعاية الطفال و امل�شنن 

 –  2 1 6 5 6 6 6  : ه����������� 

 0992722275
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرتمة  عائلة 

 –  0992722275  : ه���  دوام 

 2165666
<مطلوب مســـاعدة العمال 
املنـــزل دوام 8 ســـاعات يوميا 
فـــي  للعمـــل  مدخنـــة  غيـــر 
مشروع دمر او ضاحية قدسيا 
او املالكـــي او كفرسوســـة هــــ : 
 0932480005 –  5653309

<مطلوب مدبرات منزل لاعمال 
املنزلية و رعاية امل�شنن و الطفال 

م��ق��ي��م��ات و غ���ري م��ق��ي��م��ات ه���� : 

 0933439985 – 4455572

حالقة وجتميل
و  الشـــعر  بعـــالج  <خبيـــر 
تسبيله بالكيراتني للنساء 
و الرجال بأســـعار منافســـة 
 : هــــ  دمـــر  مبشـــروع  جـــدا 

 0932351144
<مطلوب كوافرية واحدة كامل / 
�شعر و ق�س و �شنيون و �شبغة و 

�شي�شوار / من املهاجرين او ما 

ح���ول���ه���ا امل���ع���ا����س ن�����ش��ب��ة ه����� : 

 0958438861
<مركز جتميل بحاجة اىل �رشيبة 
و  �شنيون  اأخ�شائية  و  �شي�شوار 

ت�������رشي���ح���ات ل���ات�������ش���ال ه����� : 

 0955402154

أزياء
داخلية  ألبسة  خياطة  <ورشة 
يلزمها عامالت خياطة في منطقة 
  0964603233  : هـ  العدوي 

 4413387 –
<م��ع��م��ل لجن����وري ب��ح��اج��ة اىل 
عاملة امباج براتب ممتاز مع بدل 

موا�شات ه� : 0949292981 

رشة   – حبكة  عاملة  <مطلوب 
شة  ر و في  للعمل  ة  خبر ت  ا ذ
خياطة في منطقة كفرسوسة هـ : 

 2120947

 2002 فلوريدا  �شيارة  <للبيع 
مكيفة  احمر  ل��ون  ال��ع��ام  خالية 

بلور كهرباء ه� : 0944275374 

 0945694404 –
<للبيع كيا ريو 2011/ 2018 
لون ابي�س عداد 8650 كم �شبيهة 

ال�����ش��ح��م خ��ال��ي��ة اخل��د���س ن��واف��ذ 

مكيف  و  مركزي  قفل  و  كهرباء 

هيدروليك و غيار عادي  مفتاح 

خريطة ه� : 0991185134 – 

 4413300

<م����در�����س ب����امل����زة / م���������رشوع دم���ر 
ريا�شيات – فيزياء – كيمياء للتا�شع و 

���ش��ن��اع��ة –  ال��ب��ك��ال��وري��ا ال��ع��ل��م��ي – 

و  ال�شفوف  كافة  و  فنية   – معلوماتية 

متابعة و حتفيظ ه� : 0932669269 

<مدر�س جاهز لإعطاء درو�س ريا�شيات 
+ فيزياء + كيمياء للمرحلة ال�شا�شية و 

الثانوية ه� : 0956844963 

الطبية  للتحاليل  طبي  <خم��ر 
بحاجة اىل اإ�رشاف طبيب او طبية 

 –  0936708315  : ه�  خمر 

 0959033682

درزة   / خياطة  عامل  <يلزمنا 
احلريقة  في  للعمل   / حبكة   –
الالجنوري  باجور جيدة في مجال 

هـ : 0959399381 

مرا�شل  بالعمل  يرغب  <���ش��اب 
اأي جمعية  او  ىل���رشك��ة جت��اري��ة 

كمرا�شل جللب و تو�شيل الريد 

ه� : 0931478386 

شهادة  يحمل  محترف  <سائق 
قيادة عامة فئة د /2/ معفى من 
خدمة العلم و متفرغ يرغب بالعمل 
لدى شركة – مؤسسة براتب مناسب 
و دوام مناسب / قيادة فقط / هـ : 

 0958603823
<فان �شوزوكي �شياحي 7 ركاب 
م��ع ���ش��ائ��ق��ه ي��ط��ل��ب ع��م��ا ميكنه 

او  عائلة  او  �رشكة  م��ع  الل��ت��زام 

�رشكة اأدوية او تو�شيل طلبات ه� 

0988242203 :

او  سيارته  مع  محترف  <سائق 
لدى  بالعمل  بدون سيارة يرغب 
عائلة و مستعد للعمل 24 ساعة 

هـ : 0995595031 

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

قراءة / لكافة املراحل و  -  ترجمة – 

باأ�شعار  و  مم��ت��ازة  خ��رة  امل�شتويات 

منا�شبة ه� : 0967919569 

<مدر�شة لغة انكليزية اخت�شا�س 
عام  مناهج  و  متابعة  و  تاأ�شي�س 

خا�س القرية ال�شغرية �شويفات 

اخت�شا�س  احلديثة  ال�شورية   –
 : british council   ه�  من 

 0932471098
  E اإجازة اأدب  E مدر�س لغة>
+ دبلوم تاأهيل تربوي اإعطاء كل 

املراحل الدرا�شية و اجلامعية ه� 

 0954210779 :

ر  ستثما ال ني  ال صيد ب  <مطلو
 : هـ  دمشق  ريف  في  صيدلية 

 0934651494
<لاجار عيادة يف �شاحة عرنو�س 
ط���اب���ق ث����اين ب���ن���اء ال���زع���ي���م ه���� : 

 0945045051
طبيب  إلى  بحاجة  طبي  <مخبر 
 : هـ  مشق  د يف  ر في   / ة /

 0938884246
في  للعمل  صيدالني  <مطلوب 
 : هـ  دمشق  ريف  في  صيدلية 

 0934651494
الطبية بحاجة  للتحاليل  <خمر طبي 
اىل ا�رشاف طبيب او طبية خمر ه� : 

 0959033682 – 0936708315




