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بنظام  م��ن��زل  ال�سنوي  <ل��اج��ار 
و  ك�سوة  �سالون  و  غرفة  �ستديو 

غربية  فيات  باملزة  �سوبر   عف�ش 

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

 0944757061
�سطة  باملهاجرين  منزل  <لاجار 
جادة ثانية ط2 / 3 غرف و موزع 

/ ك�سوة ممتازة بدون فر�ش  بدون 

و�سيط ه� : 0968735852 

طريق  على  باملزة  منزل  <لاجار 
اجلاء غرفتني نوم و �سالون بدون 

فر�ش ك�سو جيدة مطلوب 3 مليون 

�سنويا ه� : 0949599996 

/لاجار منزل على اتو�سرتاد املزة 

البعث  دار  م��ق��اب��ل  ف��ر���ش  ب����دون 

جلو�ش  و  �سالون  و  ن��وم  غرفتني 

3،5 مليون  ك�سوة جيدة  مطلوب 

�سنويا ه� : 0949599996 

<لاجار �سقة 3 غرف و �سالون 
 : ه�  فني  اال�سد ط1  مكتبة  خلف 

 0964604709
<لاجار طابق فيا باملزة فيات 
ن��وم و �سالون و  �رشقية 3 غ��رف 

جلو�ش و حمامني مفرو�ش  ك�سوة 

م��ل��ي��ون قابل  ف��ر���ش ج��ي��د ب 6  و 

للتفاو�ش ه� : 0949599996 

باملزة  منزل  ال�سنوي  ل��اج��ار   >
و  ن��وم  غرفتني  ط1  غربية  ف��ي��ات 

���س��ف��رة ك�����س��وة �سوبر  ���س��ال��ون و 

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

 0944757061
خط  على  باملزة  منزل  لاجار   >
اجل��م��ال  ج��ان��ب �سيدلية  اجل��ب��ل  

ي�سلح لعر�سان او طالب او طالبة 

غرفة نوم و �سالون مفرو�ش ك�سوة 

و فر�ش ممتاز مطلوب �سنويا 2،7 

مليون ه� : 0949599996 

< جناح  يف و�سط مدينة دم�سق غرفتني 
نوم  و �سالون مع حمام مفرو�ش / نظام 

فندقي / لاجار اليومي اأو االأ�سبوعي 

ب�سعر6000  ل �ش للليلة الواحدة ه� : 

0955560319

رمانة  اأب��و  مبنطقة  �سقة  <للبيع 
ن���ورا ط1  ج��ان��ب �سوبر م��ارك��ت 

م�ساحة 140م2 ك�سوة قدمية ب 

 : ه������  وب�����������ازار  م���ل���ي���ون   145
 0966184190

<منزل يف �سارع العابد م�ساحة 
145م2 ط1 فني مدخل م�ستقل 
ي�سلح جتاري او �سكني االت�سال 

 : ه����������������   2 -1 1 م���������������ن 

 0999213625
دخلة  ب��ال��رو���س��ة  م��ن��زل  <للبيع 
مطعم اللوت�ش ار�سي مع وجيبة 

�سغرية م�ساحة كاملة 1000م2 

منف�سل  م��دخ��ل  ق��دمي��ة  ك�����س��وة 

ي�سلح �سكني او جتاري او مهنة 

مغر  ب�سعر  ف��وري  ت�سليم  فكرية 

 : ه�����  و����س���ي���ط  دون  ل���ل���ج���ادي���ن 

 0944757061
رمانة حميط  بابو  منزل  <للبيع 
ال�سفارة االمارتية/ الدور الثاين 

باطة كاملة   – االأخ���ري  / حت��ت 

135م2 – ترا�ش 200م2 اإطالة 
ت�سليم   – طابو   – ق��دمي  اأك�ساء 

ف��وري  ال�سعر 200 مليون ه� : 

 0961162162
<للبيع بداعي ال�سفر منزل طابق 
ار�سي يف منطقة الت�سامن اخر 

�سارع ن�رشين غرفتني و �سالون 

 : ه���  م��ل��ي��ون   7 م��ن��اف��ع ب�سعر  و 

 5127153 – 0932923589

مزة ..
على  جبل  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
فيا  مميز  موقع  العام  ال�سارع 

قبو  مع   90+90 طابقني  تواأمية 

60م2 + حديقة 900م2 اك�ساء 
اإطالة  كاما  العف�ش  مع  ممتاز 

ط����اب����و ت�������س���ل���ي���م ف��������وري ه������ : 

 0961162162
<للبيع منزل باملزة فيات �رشقية 
�سوكة �رشقي �سمايل 3 غرف نوم 

اطالة  �سوبر  ك�سوة  �سالون  و 

رائعة للجادين فقط دون و�سيط ه� 

 0944757061 :

<للبيع منزل باملزة فيات غربية 
اأر�سية �سوكة جنوب غرب  �سقة 

داخلي 140م2 / 3 نوم ) واحدة 

ما�سرت ( + حديقة 350م2 – مع 

م�سبح قيد االك�ساء ال�سعر 200 

مليون ه� : 0961162162 

�سبابي  اكتتاب  اأرق��ام  <مطلوب 
�ساحية قد�سيا و دميا�ش للبيع و 

م�ستلمة  و  خم�����س�����س��ة  ���س��ق��ق 

للجادين  الدميا�ش  و  بال�ساحية 

فقط ه� : 0988266149 

�سبابي  �سكن  دف��ات��ر  <مطلوب 
جميع الفئات / اأ – ب – ج / او 

دفاتر جمعيات اأخرى خم�س�ش 

 –  0951418823  : ه������ 

 4472374

مطلوب لالجار 
م�ساحة  �سقة  ل��اج��ار  <م��ط��ل��وب 
100-120م2 / 3 غرف تق�سيم 
اإداري ت�سطيب ديلوك�ش  اتو�سرتاد 

املزة او الفيات او تنظيم كفر�سو�سة 

ه� : 0944646154 

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

مميز �ساحة ق�رش ال�سيافة جانب 

بنك االردن 30م2 يوجد بوفيه و 

 125 ف����وري  ت�سليم  م��ن��ت��ف��ع��ات 

مليون ه� : 0951553163 

و  برو�ستد  ف��روج  <للبيع حم��ل 
�ساورما م�ساحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر/ 

 : املعاينة /للجادين فقط ه�  بعد 

 0933568282
السفراء  شارع  بيعفور  <للبيع 
 6 اداري  و  سكني   و  جتاري  مبنى 
اداري  طابق   + جتارية  محالت 
كسوة  للزبائن  مضافة  ة  غرف   8
و  بنك  مصمم  ديلوكس  سوبر 
يصلح شركة استثمارية او عقارية 
 : هـ  للجادين  600م2  مساحة 

 0966965777

<للبيع �سقة تخطيط كفر�سو�سة 
ب���������ل���������ك���������ون ث�����������������اين ه�������������� : 

 0949877158
<للبيع او املقاي�سة منزل بالعدوي 
و  ن���وم  غ���رف   3 اط��ال��ة جميلة 

�سالون كبري طابو 115 مليون ه� 

 0951553163 :

���س��ارع  بقد�سيا  م��ن��زل  <للبيع 
الثورة على ال�سارع العام م�ساحة 

ديلوك�ش  �سوبر  ك�سوة  140م2 
م��ن�����س��وب ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط ه���� : 

 0933615677 – 4427714
ب�ساحية  �سبابي  �سقة  <للبيع 
ب��اب  اأر����س���ي���ة  ق��د���س��ي��ا  ج 11 

مثمر  �سجر  و  خ��ا���ش  خ��ارج��ي 

 + 120م2  ح��دي��ق��ة   + 90م2 
و  جيدة  داخلية  ك�سوة  ترا�سني 

كاملة  حماية   ( اأم��ري��ك��ي  مطبخ 

حديد (  برئ الذمة فراغ مبا�رش 

العاقة دون و�سيط  من �ساحب 

ب�سعر 33 مليون  للجادين ه� : 

 0988266149
القابون جتمع  للبيع يف  <منزل 
اب��راج جمعية وزارة االوق��اف / 

ط8  ثالثة  كتلة   / نظامية  اب��راج 

جنوبية  زاوي��ة  112م2  م�ساحة 

غربية على العظم / ت�سليم جمعية 

/ ه� : 0937390530 

<بيت على العظم منطقة الدويلعة 
خمدم  بناء  امل�ستو�سف  مقابل 

م�ساحة  ط4  م�����س��ع��د  و  ح��ج��ر 

100م2 ه� : 0994894816 

مشروع دمر 
<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 16 
م�ساحة 180م2 + كراج �سيارات 

3 غرف نوم و �سالة  و �سالون 
ب�����������داع�����������ي ال���������������س�������ف�������ر ه����� 

0966965777:

الغربية  دم��ر  يف  م��ن��زل  <للبيع 
بناء حجر مع  احل���ارة اجل��دي��دة 

م�سعد طابق رابع ك�سوة ديلوك�ش 

طابو اخ�رش ب�سعر 23 مليون ه� 

 0933263012 :

<للبيع �سقة بدمر البلد 5 غرف 
م�سم�ش  ال�سيل  ب��وادي  منافع  و 

مهوي موقع مميز ه� : 3136126 

 0931805301 –

شقق متفرقة 
قد�سيا  ب�ساحية  للبيع  <�سقة 
�سوبر  ك�سوة  خمتلفة  م�ساحات 

ديلوك�ش للجادين فقط دون و�سيط 

ه� : 0988266149 

<للبيع منزل يف ركن الدين �سارع اأ�سد 
الدين ن�سق ثاين م�ساحة 100م2 ك�سوة 

اخ�رش  طابو  �سالون  و  غرفتني  ممتازة 

ب�سعر 65 مليون ه� : 0933235884 

األســـبوعي   اليومـــي  <لالجـــار 
الشـــهري بدمشـــق غرف مفروشة 
للســـرير احلمـــام  1000 ل.س     (
للســـرير  2000 ل.س   ) املشـــترك 
احلمـــام اخلـــاص(  بـــراد + مكيفة 
ضمـــن ) البيـــت الشـــامي ( شـــارع  
بغـــداد خلـــف جامـــع اجلـــوزة هــــ :   
 0936855455 –  0112320771

< يوجد غرفة �سمن �سقة �سكنية 
فارغة من غري عف�ش منافع م�سرتكة 

لبنت اأو بنتني �سارع الثورة �سوق 

النحا�سني مناخلية حارة غنم هاتف  

 2326854 / 0944574456
<لاجار �سقة مفرو�سة باملزة 3 
نزلة  ك�سوة جيدة  و �سالون  نوم 

ج��ام��ع االك����رم ط5 اإط��ال��ة على 

قا�سيون ب�سعر 310 �سهري بدل 

�سنوي بدون و�سيط عائلة ح�رشا 

ه� : 0933241214 

<لاجار منزل باملزة فيات غربية 
جانب جامع اال�سدي غرفة نوم و 

فر�ش  و  ك�سوة  �سفرة  و  �سالون 

عادي مطلوب 2،4 مليون �سنويا 

ال����������دف����������ع ��������س�������ن�������وي ه����������� : 

 0949599996
مفرو�سة  �سقة  اليومي  <لاجار 
ال�سعان   – عرنو�ش  منطقة  يف 

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

 4472374
<لاجار طابق فيا باملزة فيات 
�رشقية م�ساحة 250م2  ط2 فني 

بدون فر�ش ك�سوة جيدة مطلوب 5 

مليون ه� : 0949599996 

املزة  اتو�سرتاد  منزل  <ل��اج��ار 
�سفرة  و  �سالون  و  ن��وم  غرفتني 

دار  بعد  مم��ت��از  ف��ر���ش  و  ك�سوة 

مليون   4،5 مطلوب  ط8  البعث 

�سنويا ه� : 0949599996 

<للبيع �سقة 70م2 يف احلم�سي 
قابل  م��ل��ي��ون   10 ب�سعر  ���رشق��ي 

ل��ل��ت��ف��او���ش ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط ه���� : 

0930871252
<للبيع منزل بقرى االأ�سد ال�سارع 
 2  / 110م2  م�ساحة  العام ط4 

اك�ساء  غرب  �رشق  جنوب   / نوم 

اإطالة  كاما  العف�ش  م��ع  ممتاز 

ط�����اب�����و ت�������س���ل���ي���م ف���������وري ه������� : 

 0961162162
  f5 قد�سيا  ب�ساحية  منزل  للبيع 

بناء حجر /ط2/ - م�سعد م�ساحة 

120م2 ح�سوه – اك�ساء ممتاز مع 
ال��ع��ف�����ش اإط���ال���ة م��ف��ت��وح��ة ه���� : 

 0961162162
�ساحة  ب�سحنايا  م��ن��زل  <للبيع 
�سنابل  مدر�سة  جانب  ال�سهداء 

النور ط3 م�ساحة 135م2 اك�ساء 

ب��ن��اء حجر  %80 ج��ن��وب غ���رب 
ف��وري  ت�سليم  ط��اب��و   – م�سعد 

 : ه�������  م����ل����ي����ون   22 ال���������س����ع����ر 

 0961162162
<للبيع �سقة يف جرمانا النه�سة 
اجلديدة  م�ساحة 110م2 ك�سوة 

�سوبر ديلوك�ش ط5 + م�سعد بناء 

بعد  ال�����س��ع��ر  رخ����ام  درج  ح��ج��ر 

املعاينة ه� : 0955499669 

<للبيع او املقاي�سة منزل بالعدوي 
اطالة جميلة غرفتني نوم و �سالون 

ك�سوة دلوك�ش طابو للجادين 75 

مليون ه� : 0933709044 

<للبيع او املقاي�سة منزل ب�رشقي 
التجارة طابو ديلوك�ش 3 غرف و 

�سوفا ت�سليم فوري كراج �سيارة 

 : ه����  م��ل��ي��ون   90 ب  ن���اط���ور  و 

 0951553163



دم�شــــــــــــــق 9336
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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 

< مطلوب موظف /ة/ خدمة عماء 
 –  6 6 6 7 7 9 2  : ه������������ 

 0946553650
<مطلوب ل�رشكة �سناعية مهند�سة 
برنامج  على  بالر�سم  خ��رة  ذات 

االتوكاد ار�سال ال�سرية الذاتية اىل 

 0991117892  : ه�  �ساب  وات 

 8811178 –
�سهادة  يحمل  م��وظ��ف  <مطلوب 
ك�سائق  لدى �رشكة  للعمل  �سواقة 

او موزع براتب ثابت + ن�سبة ه� : 

 0930147448 – 5643460
<م��ط��ل��وب ان�����س��ة ل��ل��ع��م��ل مبحل 
ن������ظ������ارات ب�����رات�����ب ج����ي����د ه������ : 

 4430203 – 0933303036
<�رشكة جتارية بحاجة اإىل موظفة 
 / مق�سم  التالية  باالخت�سا�سات 

ا�ستقبال / �سكرتاريا براتب �سهري 

60000 ل.�ش املوا�سات موؤمنة و 
اخل��������رة غ�����ري �������رشوري������ة ه������ : 

 2253712 – 0932412883
<مطلوب مندوبة دعاية ل�رشكة طبية 
تتمتع ب�سخ�سية قوية مقنعة قيادية 

راتب + موا�سات االت�سال او وات 

�ساب ه� : 0998000123

حمل  يف  للعمل  �ساب  <مطلوب 
الب�سة ن�سائية يف منطقة الطلياين 

ه� : 3324720 

موظفون
<�رشكة �سناعية بدم�سق بحاجة 
اىل حما�سبة مع خرة بح�ساب 

اإر���س��ال  ال�����س��ن��اع��ي��ة   التكاليف 

 : ه�  وات�ش  اىل  الذاتية  ال�سرية 

 8811178 – 0991117892
ب�رشكة  للعمل  موظف  <مطلوب 
جتارية يجيد العمل على الكمبيوتر 

و ل��دي��ه ���س��ه��ادة ���س��واق��ة و مني 

اخلدمة االلزامية براتب يبداأ من 

60 األف ه� : 2244290 
<مركز تنحيف لل�سيدات مبنطقة 
للعمل  اآن�سة  اإىل  بحاجة  املالكي 

لديها اخلرة غري �رشورية ه� : 

 –  0 9 4 4 8 6 6 0 3 0
 0933630696

موظفة  تطلب  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
جتيد العمل على الكمبيوتر براتب 

يبداأ من 50 األف قابل للزيادة ه� 

 2244290 :

جمال  يف  متخ�س�سة  <���رشك��ة 
العناية بالب�رشة و التجميل بحاجة 

 / �سكرتاريا   / حمجبة  ملوظفة 

األف   20 براتب   / زبائن  خدمة 

�رشورية  غري  اخل��رة  اأ�سبوعيا 

 : ه���������   35 دون  ل������ع������م������ر  ا

 2225099 – 0997208809
<مطلوب موظف يجيد العمل على 
من  �سباحي  ب���دوام  الكمبيوتر 

7،30 �سباحا حتى 4،30 م�ساء 
ه� : 0932480498 

<مطلوب موظفة للعمل يف مكتب 
كامل  ب��دوام  عرنو�ش  منطقة  يف 

8،30 – 4 م�ساء براتب �سهري 
 0951418823  : ه�  األ��ف   30

 3318691 –

<للبيع حمل يف ال�سعان م�ساحة 
القدمو�ش  10م2 خلف �سفريات 
 : ه���  ب���ازار  و  مليون   80 ب�سعر 

 0966184190
<بر�سم الت�سليم / بيع و فروغ 
/ حمل جتاري يف نزلة الطلياين 

يبعد عن ال�سارع العام 4م  مع 

16م2  م�ساحة  ديكوراته  كامل 

ال�������س���ع���ر ب���ع���د امل���ع���اي���ن���ة ه����� : 

 0955169696
<للبيع او اال�ستثمار مبنى جتاري 
 – بنك  ي�سلح  خ��دم��ي  �سناعي 

مرخ�ش  طبي  جممع   – ���رشك��ة 

ب��ال��رام��ك��ة  او جت�����اري  م��ع��م��ل 

م�ساحة 600م2 مكاتب و �سالة 

و  ممتازة  ك�سوة  م�ستودعات  و 

مواقف   / الفوري  للعمل  جاهز 

متوفرة / ه� : 0966965777 

<ل�����اج�����ار حم����ل جت�������اري يف 
امل��ج��ت��ه��د ح��ي امل��وازي��ن��ي جاهز 

لكافة  ي�سلح  و  حاقة  ل�سالون 

االع�����م�����ال ب�������ريء ال����ذم����ة ه����� : 

 0933470225
<لاجار قبو ي�سلح معمل خياطة 
حي  ج��رم��ان��ا  160م2  م�ساحة 

ال���وح���دة ���س��اح��ة ال��رئ��ي�����ش ه���� : 

  -  0 9 6 6 0 6 3 9 2 0
 0944395926

< بر�سم الت�سليم / بيع و فروغ 
/ مكتب جتاري يف �سارع الن�رش 

غرفتني و منتفعات ك�سوة ديلوك�ش 

مع كامل الفر�ش + خطني هاتف 

55م2 /ط4/ مع م�سعد / ال�سعر 
ب�������ع�������د امل�������ع�������اي�������ن�������ة ه������������ : 

 0955169696

<�رشكة ب�سارع بغداد بحاجة اىل 
 / حما�سبة  اخت�سا�ش  موظفة 

من  يف�سل   / االداري  ب��رن��ام��ج 

�������س������ك������ان امل�����ن�����ط�����ق�����ة ه���������� : 

 0936053309
<م��ط��ل��وب م��وظ��ف م�����س��ت��ودع / 
�سالة للعمل بالرامكة لدى �سوبر 

م��ارك��ت ب���دوام م��ن 10-4 ه��� : 

 0950002131

سكرتاريا
<م�ستوردين من ال�سني بحاجة 
 – �سكرترية   – / حما�سبة  اإىل 

�سالتها  لدى  للعمل   / ا�ستقبال 

مب�ساكن برزة بدوام 8 �ساعات و 

راتب 60 األف ال�سهادة بكالوريا 

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

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

 –   0 9 9 4 4 8 8 6 3 7
2274342

للعمل  تنفيذية  �سكرترية  مطلوب 

ل�����دى م��وؤ���س�����س��ة جت����اري����ة ه����� : 

 0946553650 – 6667792
<�رشكة جتارية بالرامكة بحاجة 
اىل رفد كوادرها / �سكرتاريا / 

حما�سبة / خدمة زبائن / براتب 

�سنة   35 دون  ال��ع��م��ر  ال���ف   65
امل������وا�������س������ات م����وؤم����ن����ة ه������� : 

 2225099 – 0993882780

<مطلوب حما�سب ل�رشكة جتارية 
االأمني  برنامج  العمل على  جتيد 

ه� : 2244290 

<�رشكة جتارية تطلب مندوبة لبيع 
و ترويج امليك اأب براتب 85 الف 

ب��رات��ب + م��ك��اف��اآت ال�����دوام من 

10-6 ه� : 0937156362 
<م�ستودع طبي بالرامكة بحاجة 
اىل موظفة للعمل لديه براتب 50 

 / التالية  باالخت�سا�سات  األ��ف 

�سكرتاريا تنفيذية / خدمة زبائن 

دون  العمر   / مبا�رش  ت�سويق   /

35 �سنة و اخلرة غري �رشورية 
ه� : 0966030877 

<ملن لي�ش لديها عمل و ال حتمل 
ال�سهادة اأو اخلرة �رشكة تعمل يف 

جمال اال�سترياد تعلن عن حاجتها 

ع���دة  يف  ل��ل��ع��م��ل  اآن�������س���ات  اإىل 

اخت�سا�سات بدوام كامل و راتب 

75 األف العمر دون 35 �سنة ه� : 
 2274341 – 0966226640

<لا�ستثمار فقط مكتب جتاري 
يف  فني  ط1  م2   28 م�ساحة  

ي�سلح  ا�سيا  فندق  بناء  فكتوريا 

لعدة مهن ه� : 0954681785 

– 2223901 بعد 12 

ريـــف  فـــي  للبيـــع  <ارض 
دمشـــق الشـــرقي / دوما تل 
كردي / املنطقة الصناعية 
معمـــل  بـــن  لتنظيميـــة  ا
شـــموط ووتار لها مدخلن 
مـــن تل كـــردي و تـــل صوان 
40 دومن / بيعـــة  مســـاحة 
كاملة / هـ : 0937390530 
 ( ق�سبة   20 م�ساحة  <ار����ش 
ال��ع��ق��ار  دال  ي��وج��د   ) 500م2 
م�ستودع �ساج م�ساحة 30م2 يف 

ك��ف��ر���س��و���س��ة امل��ت��ح��ل��ق اجل��ن��وب��ي 

مقابل خدمات كفر�سو�سة �سابقا 

 0932806891  : ه�  للجادين 

– 6126686 بعد 4 م�ساء 
مفرزة  اخضر  طابو  ارض  <للبيع 
ذات إطاللة خالبة جنوب قطنا غرب 
اتوستراد  على  الشيح مطلة  خان 
 –  6823448  : هـ  السالم 

 0933594898
<للبيع مزرعة يف منطقة درو�ش 
مع  م�سورة  دومن   4،5 البوي�سة 

بئر ماء عدد /2/ و م�سبح و منزل 

ري�����������ف�����������ي ط�����������اب�����������و ه�������������� : 

 0944646867
بيعفور  ارض  و  فيال   <للبيع 
فيال  فيها  دومن   7 – دومن  من 
كسوة  جاهزة   جديدة  مسبح  و 
ممتازة موقع رائع و إطاللة خالبة 

هـ : 0966965777 

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

بدوام 8 �ساعات يف�سل من حملة 

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

يتجاوز 35 �سنة مبجال اال�ستقبال 

االت�سال من -11 6 م�ساء ه� : 

2274341 – 0933606081
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 موظف /ة صالة و امني 
سوبر  لدى  للعمل  صندوق  /ة/ 
ماركت  بدوار كفرسوسة بدوام من 

 0950002131  : هـ   4-7
م���ط���ل���وب م���وظ���ف���ة جت���ي���د ال��ل��غ��ة 

املكتبية  االع���م���ال  و  االن��ك��ل��ي��زي��ة 

ل�������رشك���ة ب�������س���ارع ب����غ����داد ه����� : 

 0936053309
اىل  ب��ح��اج��ة  �سناعية  <���رشك��ة 
 –  6713070  : ه����  حم��ا���س��ب��ة 

 0988966611
ت��ف��ت��ح فرعها  <����رشك���ة جت���اري���ة 
اجل��دي��د ب��ال��رام��ك��ة ب��ح��اج��ة اإىل 

موظفة للقيام باأعمال اإدارية بدوام 

�سباحي و راتب 50 األف مبدئيا 

ال�سهادة و اخلرة غري �رشورية 

العمر  املنطقة  �سكان  من  يف�سل 

 6-11 م��ن  االت�����س��ال   35 دون 

 –  2274340  : ه�����  م�������س���اء 

2274342

<����رشك���ة ���س��ن��اع��ي��ة ب��ح��اج��ة اىل 
 6713090  : ه�  مبيعات  موظف 

 0988966611 –
<شـــركة صناعيـــة جتارية 
ذو  محاســـب  الـــى  بحاجـــة 
خبرة و يتحمل عبئ العمل 
 2 -9 مـــن   4427129  : هــــ 

ظهرا 
ملوزعني  بحاجة  منظفات  <�رشكة 
�������س������م������ن دم���������������س�������ق ه������������ : 

 0938154646
<جمموعة جتارية ترغب بتعيني اآن�سة 
للعمل فورا بدوام 8 �ساعات يف جمال 

خدمة  ال�سكرتارية –  / املحا�سبة – 

و  �سنة   35 دون  العمر   / ال��زب��ائ��ن 

ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى الراتب 2 

األف اأ�سبوعيا االت�سال من 11-6 ه� 

2274340 – 0933606019 :

<م�����س��ت��ودع ط��ب��ي يف ال��رام��ك��ة 
بحاجة اإىل موظفني باالخت�سا�سات 

 – �سكرتاريا   – مق�سم   / التالية 

ا�ستقبال / براتب �سهري 70 األف 

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

 2253712 – 0932412883
موؤ�س�سة جتارية بحاجة اىل موظف 

/ة/ للعمل بق�سم املوارد الب�رشية 

 -4  11 من   6667792  : ه�   /

ظهرا 

<مطلوب �ساب للعمل ح�رشا من 
17-25 ف��ق��ط ب��رات��ب ج��ي��د ه��� : 
 4430203 – 0933303036

خ��رة  م���دين  مهند�ش  <م��ط��ل��وب 
بت�سميم الهياكل املعدين / العمل 

امل�ساريع  على  اإ���رشاف  و  مكتبي 

باملوقع /  اإر�سال ال�سرية الذاتية 

 0991117892  : اىل وات�ش ه� 

 8811178 –
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أزياء
رشة  <يلزمنا عامالت خياطة / 
– كوروليت / في منطقة العدوي 
للتواصل هـ : 0964603233 

 4413387 –
للعمل  امباج  عامات  <يلزمنا 
يف معمل تريكو براتب جيد ه� : 

 0933083576
<يلزمنا آنسة للخياطة / الجنوري 
خبرة  ذات    / بيه   – درزة   /
 –  2215561  : هـ  باحلريقة 

 0933245625
<معمل خياطة يف جرمانا بحاجة 
اىل معلم �سحب قوالب و مق�سدار 

ه� : 0938462032 

ب��رام��ج  ع��ل��ى  يعمل  <حم��ا���س��ب 
ب��دوام  للعمل  م�ستعد  املحا�سبة 

جزئي ه� : 0932383265 

<�ساب طال جامعي بحاجة ما�سة 
اىل عمل كحار�ش ليلي يف احدى 

االبنية  او  امل��ع��ام��ل  او  ال��ف��ي��ات 

انه  علما  احلكومية  او  اخلا�سة 

يتيم و مهجر ه� : 0981049878 

 2264315 –

<مـــدرس مجـــاز و ذو خبرة 
دروس  إلعطـــاء  مســـتعد 
الرياضيات  خصوصية في 
الكيميـــاء   – الفيزيـــاء   –
و  التاســـع  و  للبكالوريـــا 
االنتقالي في منزل  الطالب 

هـ : 0951702439 

سكرتاريا
<م���ط���ل���وب ����س���ك���رت���رية ب�����دوام 
بركن  عيادة  للعمل يف  �سباحي 

الدين ه� : 0944458080 

العاملية  <وكالة الأ�سهر املاركات 
تفتتح �سالتها اجلديدة باحلمرا 

ري�سب�سن   / موظفة  اىل  بحاجة 

 / �سكرتارية   – زبائن  خدمة   –
بدوام 8 �ساعات العمر حتى 35 

���س��ن��ة اخل������رة غ����ري ����رشوري���ة 

ال�سهادة ثانوية اأو جامعية براتب 

75 األف االت�سال من 11-6 ه� : 
 2274342 – 0955553922
يف  للعمل  �سكرترية  <م��ط��ل��وب 
مكتب يف تنظيم كفر�سو�سة ه� : 

 0992722275 – 2165666
ب���ح���اج���ة اإىل  <�����رشك����ة ط���ب���ي���ة 
�سكرترية و موظفة اإدارية للعمل 

 65000 �سهري  ب��رات��ب  لديها 

ل.����ش اخل���رة غ��ري ����رشوري���ة و 

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

 2253712 – 0932412883

عمال
طلبات  تو�سيل  عامل  <مطلوب 
ب��دوام  امل���زة  م��ارك��ت يف  ل�سوبر 

�سباحي ه� : 0988354572 

<بحاجة اىل عامل /ة/ عادي او 
فني للعمل لدى �رشكة على خطوط 

انتاج بدوام �سباحي او م�سائي 

و اخل�����رة غ���ري ����رشوري���ة ه���� : 

 0930147448 – 5643460
<مطلوب عمال نظافة و عامات 
 : ه���  جيد  ب��رات��ب  ل�رشكة  بوفيه 

 0950010183

مهن
<مطلوب طباخ �رشقي ذو خرة 
جيدة ه� : 0048730318727 

وات�ش اب 

ل��غ��ة ع��رب��ي��ة خمت�ش  <م���در����ش 
اأ����س���ل���وب م��ت��ط��ور و ح��دي��ث يف 

ال���ت���دري�������ش جل��م��ي��ع امل����راح����ل و 

امل�����������س�����ت�����وي�����ات ك������اف������ة ه�������� : 

 4457838 – 0932002624
<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
<مدر�ش لغة انكليزية خرة طويلة 
بطريقة  درو����ش  الإع��ط��اء  م�ستعد 

 : ه��������  م���ب�������س���ط���ة  و  �����س����ه����ل����ة 

 0946714139
<مهند�ش له القدرة على تدري�ش 
ك��اف��ة م����واد ال�����س��ف ال��ت��ا���س��ع و 

االإ������رشاف ع��ل��ى ت��دري�����ش ط��اب 

ال�����س��ه��ادت��ني ال��ع��ل��م��ي و االدب���ي 

للجادين االت�سال على الرقم ه� : 

 0999636157
<مدر�ش باملزة و م�رشوع دمر / 
كيمياء /  فيزياء –  ريا�سيات – 

  – العلمي  البكالوريا  و  للتا�سع 

و  فنية   – معلوماتية   – �سناعة 

كافة ال�سفوف متابعة و حتفيظ و 

م���������������واد ال��������ت��������ج��������ارة ه���������� : 

 0932669269
<مدر�ش لغة انكليزية اخت�سا�ش 
و  عام  مناهج  متابعة  و  تاأ�سي�ش 

خا�ش القرية ال�سغرية �سويفات 

اخت�سا�ش  احلديثة  ال�سورية   –
 : ه���    british council م��ن 

 0932471098

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

 5653309
منزلية  خدمة  عامات  <مطلوب 
تنظيف  عمال  امل�سنني/  لرعاية 

 –  3325978: ه����  ور�����س����ات 

  0992337260
يف  للعمل  م�ستخدمة  <مطلوب 
 3-9 من  ال���دوام  جتارية  �رشكة 

 : ه�  �سنة   40 يتجاوز  ال  العمر 

 2244290
منـــزل  مدبـــرة  <مطلـــوب 
مســـنة  يـــة  عا لر مقيمـــة 
مقعدة و املساعدة في أعمال 
املنزل هـ : 0932480005 – 

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

 –  2 1 6 5 6 6 6  : ه����������� 

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

 –  0992722275  : ه���  دوام 

 2165666
<مطلوب مساعدة العمال 
املنزل دوام 8 ساعات يوميا 
غيـــر مدخنـــة للعمـــل فـــي 
ضاحيـــة  او  دمـــر  مشـــروع 
و  ا لكـــي  ملا ا و  ا ســـيا  قد
كفرسوســـة هــــ : 5653309 

 0932480005 –
<مطلوب مدبرات منزل لاعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنني و االطفال 

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

 0933439985 – 4455572

حالقة وجتميل
<مركز جتميل بحاجة اىل �رشيبة 
�سي�سوار العمر بني 20-25 ه� : 

 0955402154

<للبيع عدة و معدات مطعم وجبات 
�رشيعة و بيتزا كاملة او مطلوب �رشيك 

ذو خرة ه� : 0944807678 

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

– ط��اوالت – كرا�سي - ب��رادات – 

<مطلوب م�ساعدة ممر�سة لعيادة طبيب 
ا�سنان بدوام كامل يف�سل ان تكون من 

�سكان ركن الدين اخلرة غري �رشورية 

ه� : 2726478 – 0938223155 

سيارات للبيع
<للبيع �سيارة فلوريدا �رشكة فيات 
خالية العام موديل 2004 ه� : 

 0944275374

طالب  لتدري�ش  ن�سة  اآ <مطلوب 
 – ريا�سيات   – انكليزي  تا�سع 

فرن�سي ه� : 0999745871 

درو�ش  الإعطاء  م�ستعد  <مدر�ش 
بالريا�سيات و الفيزياء و الكيمياء 

و العربي لطاب ال�سهادة االإعدادية 

و مرحلة التعليم االأ�سا�سي باأ�سعار 

 –  5133871  : ه����  م��ن��ا���س��ب��ة 

 0933258622

فريزرات - / اأملاين ايطايل ا�ستعمال 

3 اأ�سهر  ه�:  0966965777 

<عيادة �سنية يف ال�سعان بحاجة 
ب��دوام �سباحي من  اىل م�ساعدة 

9-1 يف�سل ال�سكن القريب ه� : 
 0935942669




