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<للبيع منزل بقد�شيا �شارع الثورة 
على ال�شارع العام م�شاحة 140م2 

من�شوب  ديلوك�س  �شوبر  ك�شوة 

للجادين فقط هـ : 4427714 – 

 0933615677

<لالجار ال�شنوي ح�رصا  �شقة يف 
م�رصوع دمر ار�شي مع حديقة + 

مفرو�شة  او  فــر�ــس  بـــدون  م�شبح 

م�شاحة داخلية 150م2 + حديقة 

250م2 /3 غرف نوم + �شالون / 
للجادين هـ : 0945801619 

<لالجـــار غرفة باملهاجرين 
جادة ثانية كسوة ديلوكس 
مـــع شـــرفة اطاللـــة جميلـــة 
نظام ســـتديو لالناث حصرا 

هـ : 0962250609 
<لـــالجـــار مــنــزل يف املـــيـــدان حقلة 
م�شاحة 240م2 / 6 غرف و 4 غرف 

ال�شارع  على  جيدة  بحالة   / علوي 

او  مدر�شة  ي�شلح  للرتبة  الرئي�شي 

�ـــرصكـــة اأدويـــــــة او مــ�ــشــتــودع هــــ : 

0933211712 - 3342035
<لالجار اليومي األسبوعي  
غـــرف  بدمشـــق  الشـــهري 
ل.س   1000    ( مفروشـــة 
للســـرير احلمام املشـــترك ( 
2000 ل.س للسرير احلمام 
مكيفـــة   + بـــراد  اخلـــاص(  
 ) الشـــامي  البيـــت   ( ضمـــن 
شـــارع  بغـــداد خلـــف جامـــع 
اجلوزة هــــ :   0112320771 

 0936855455 –

<للبيع �شقة يف م�رصوع دمر بناء 
حجر م�شاحة 160م2 /3 غرف 

نوم + �شالون / ك�شوة ديلوك�س 

اطاللة  �رصقي  قبلي  الفر�س  مع 

مولدة  كـــراج+   + م�شعد  رائــعــة 

للبناء ب�شعر 130 مليون  الت�شليم 

فـــــــــــــوري لــــــلــــــجــــــاديــــــن هـــــــــ : 

 0945801619
<للبيع منزل مب�رصوع دمر ج 16 
م�شاحة 180م2 + كراج �شيارات 

3 غرف نوم و �شالة  و �شالون 
ـــــــــــداعـــــــــــي الـــــــ�ـــــــشـــــــفـــــــر هـــــ  ب

0966965777:

<للبيـــع فـــي مشـــروع دمـــر 
تراس نظـــام فيال 3 طوابق 
مـــع كـــراج كســـوة ديلوكس 
رائعـــة   و  مباشـــرة  إطاللـــة 
عاملشـــروع و جبل قاســـيون 
للجادين بدون وســـيط هـ : 

 0965006547
<للبيع �شقة بدمر البلد 5 غرف 
م�شم�س  ال�شيل  بــوادي  منافع  و 

مهوي موقع مميز هـ : 3136126 

 0931805301 –

شقق متفرقة 
�شارع  املالكي  يف  �شقة  <للبيع 
عبد املنعم ريا�س م�شاحة 350م2 

/4 غرف نوم + 4 حمامات + 3 

�شالونات / ك�شوة ديلوك�س بالطة 

كاملة يوجد م�شعد الت�شليم فوري 

للجادين هـ: 0945801619 

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

 3/ 250م2  حــديــقــة  140م+2 
ــوم + �ــشــالــون / ك�شوة  غــرف ن

جــيــدة يــوجــد �ــشــوفــاج خــا�ــس و 

طابو  مــاء  بئر  و  م�شتقل  مدخل 

اخ�رص الت�شليم فوري للجادين هـ 

 0945801619 :

مزة 
<للبيع �شقة باملزة فيالت غربية 
م�شبح   + حــديــقــة  مـــع  ار�ـــشـــي 

م�شاحة داخلية 300م2 + حديقة 

بالطة  ديلوك�س  ك�شوة  250م2 
كاملة الت�شليم فوري للجادين هـ 

 0945801619 :

<لــلــبــيــع بـــداعـــي الــ�ــشــفــر مــنــزل 
اتو�شرتاد املزة م�شاحة 140م2 

�شوكة �شمايل غربي اطاللة خالبة 

/3 غرف نوم + �شالون / ك�شوة 

قدمية ت�شليم فوري ب�شعر مغري 

 : هــــــــــــــ  �ـــــــــشـــــــــيـــــــــط  و دون 

 0944757061
على  جبل  بــاملــزة  مــنــزل  <للبيع 
ط4   مميز  موقع  الــعــام  ال�شارع 

م�شاحة 110م2 /2 نوم جنوب 

�ـــرصق غـــرب اكــ�ــشــاء ممــتــاز مع 

العف�س كامال اإطاللة طابو ت�شليم 

فوري هـ : 0961162162 

<للبيع  بداعي ال�شفر منزل باملزة 
فيالت غربية نظام فيال طابق 3 

جيدة  ك�شوة  غربي  قبلي  �رصقي 

مغر  بــ�ــشــعــر  220م2  مــ�ــشــاحــة 

 : هـــ  و�شيط  دون  فقط  للجادين 

 0944757061

م�شاحة  جتارية  �شقة  <لالجار 
150م2 / 4 غرف و �شالون و 
عيادات  ت�شلح  ار�شي  منافع ط 

طبية مكاتب حمامني او اأي عمل 

 : هــــــــ  فــــــكــــــري  او  جتــــــــــــاري 

 0944554660
<لالجار �شقة يف �شارع العابد 
ك�شوة و فر�س و�شط طابق ثاين 

 –  3 3 1 3 2 7 8  : هـــــــــــ 

 0955378056
اتو�شرتاد  باملزة  <لالجار منزل 
غرفتني نوم و جلو�س + �شالون 

بناء  مفرو�س  جــدا  جيدة  ك�شوة 

خمدم مولدة + كراج اطاللة خالبة 

 : هـــ  و�شيط  دون  فقط  للجادين 

 0944757061
ــالجــار مــنــزل يف ابـــو رمــانــة  <ل
الرئي�شي على ال�شارع العام ط1 

فني م�شاحة 260م2 تقريبا حالة 

لالألب�شة  اآ�شيا  و�شط مقابل حما 

 –  3342035  : هـــ  الـــرجـــايل 

 0933211712
مفـــروش  منـــزل  <لالجـــار 
350م2  املـــزة  باتوســـتراد 
لـــة  طال ا لي  شـــما قبلـــي 
 4 عاالتوســـتراد   مباشـــرة 
نوم و صالونـــن 3+ حمام + 
2 بلكون تكييف – شـــوفاج 
– جاكوزي بدون وسيط هـ 

 0965006547 :
ال�شاحلية  يف  �شقة  ــالجــار  <ل
�شهدا طابق اول فني /3 غرف و 

و�شط  فر�س  و  ك�شوة   / �شالون 

اجار �شنوي هـ : 0951418823 

 4472374 –
نظام  مــنــزل  ال�شنوي  <لــالجــار 
 + جلو�س   + ــوم  ن غــرفــة  �شتديو 

منافع + ترا�س ك�شوة و فر�س جيد 

جدا للجادين فقط دون و�شيط هـ 

 0944757061 :

ال�شعالن  يف  مــنــزل  <لـــالجـــار 
مقابل بنك ال�رصق عربي افرجني 

110م2(   (  2× 25م2  م�شاحة 

طابقني حالة و�شط ي�شلح مكتب  

او م�شتودع هـ : 3342035 – 

 0933211712

<للبيع �شقة يف امليدان  جزماتية 
ط2 م�شاحة 100م2 طابو اخ�رص 

ك�شوة   / �شالون  و  غــرف   3  /

جيدة هـ : 0967155769 

مكة  ا لبر ا في  شقة  للبيع  >
/ اجلميلة  الفنون  كلية  مقابل 
ط4/ 3 غرف و صالون + تراس 
 : هـ  اخضر  طابو  رائعة  إطاللة 

ظهرا   2 بعد   2141463
<للبيع �شقة مع �شطح 4 غرف و 
بــالــزاهــرة  �ــشــالــون قبلي غــربــي 

اجلـــديـــدة طــابــق اأول فــنــي هـــ : 

 0936462895
امللك  �ــشــارع  يف  مــنــزل  <للبيع 
ار�شي  70م2  م�شاحة  في�شل 

كــ�ــشــوة عـــاديـــة  /عـــربـــي /هــــ : 

 0957565964 – 2323451
<للبيع منزل يف اجل�رص االبي�س 
جانب الركن الفرن�شي ط3 فني / 

4 غرف و �شوفا / ك�شوة قدمية 
/ هـ : 0994831737 

ار�شي  بالرو�شة  منزل  <للبيع 
مع  120م2  حديقة  و  180م2 
م�شبح و �شوفاج و كراج �شيارات 

مطبخ  و  حمام  و  غرفتني  قبو  و 

ممكن  ديلوك�س  ك�شوة  اأمريكي 

املقاي�شة على منزلني بالرو�شة و 

ما حولها هـ : 0932907779 

 3335846 –
<للبيع منزل يف عني الكر�س ط 
ار�شي م�شاحة 180م2 + حديقة 

متفرع من �شارع 29 ايار ي�شلح 

 : هـــــ  الــــ�ــــرصكــــات  او  لـــلـــبـــنـــوك 

 0967155769
بالربامكة  �شكنية  �شقة  <للبيع 
زاويـــة  الــفــنــون ط4  كلية  مــقــابــل 

جنوبي غربي م�شاحة 120م2 + 

غرفة  مــع  35م2  بجانبه  �شطح 

قـــــــــابـــــــــل لــــــلــــــعــــــمــــــار هــــــــــــ : 

 0944554660

اتو�شرتاد  بــاملــزة  منزل  <للبيع 
ممتازة  ك�شوة  115م2  م�شاحة 

اطاللة خالبة بناء خمدم مولدة + 

كراج غرفتني نوم و �شالون قبلي 

�شمايل للجادين فقط دون و�شيط 

هـ : 0944757061 

<للبيع بداعي ال�شفر منزل باملزة 
فـــيـــالت �ــرصقــيــة �ــشــوكــة �ــرصقــي 

نــوم و �شالون  غــرف   3 �شمايل 

اطاللة  ديلوك�س  �شوبر  ك�شوة 

خالبة بناء خمدم كراج + مولدة 

ـــــوري بــ�ــشــعــر مــغــري  تــ�ــشــلــيــم ف

 : هـــ  و�شيط  دون  فقط  للجادين 

 0944757061

مشروع دمر 
دمر  مــ�ــرصوع  يف  �شقة  <للبيع 
حجر  بناء  الكني�شة  دوار  جانب 

م�شاحة 150م2 / 3 غرف نوم 

+ �شالون / ك�شوة جيدة م�شعد 

+ مراب + مولدة للبناء الت�شليم 

فـــــــــــــوري لــــــلــــــجــــــاديــــــن هـــــــــ : 

 0945801619
دمر  مــ�ــرصوع  يف  منزل  <للبيع 
اجلزيرة 10 ج بناء حجر م�شاحة 

 3  + نــــوم  غــــرف   3  / 200م2 
قبلي   / �ــشــالــونــني  حــمــامــات + 

رائــعــة م�شعد +  اطــاللــة  �رصقي 

كراج + مولدة للبناء طابو اخ�رص  

 : هـــ  لــلــجــاديــن  فــــوري  الت�شليم 

 0945801619

<للبيع �شقة م�شاحة 80م2 طريق 
الورد  جبل  مفرق  القدمي  بــروت 

�شوكه  الرئي�شي  الــ�ــشــارع  على 

مليون   6 ال�شعر  عــيــادة  ت�شلح 

لـــــــلـــــــجـــــــاديـــــــن فـــــــقـــــــط هـــــــــــ : 

 0999558961
<للبيع �شقة اأر�شية يف اأبو رمانة 
جانب الفور�شيزون ك�شوة قدمية 

هـ : 0949877158 

خلف  ببيال  في  منزل  <للبيع 
البلدية ط2 فني غرفتني و موزع 
مع السطح طابو اخضر 65م2 هـ : 

 0941776660
باملهاجرين  جتــاريــة  �شقة  <للبيع 
3 غــرف و  100م2 قبو /  م�شاحة 

�شالون و منافع / مهاجرين م�شطبة 

/ ت�شلح عيادات او م�شتودع طبي 

/ مكتب حمامني ) فروغ ( الت�شليم 

فوري هـ : 0944554660 

دوار  املــزرعــة  يف  �شقة  <للبيع 
بال�شالل م�شاحة 250م2 + عمار 

قدمية  ك�شوة  تــرا�ــس   + 115م2 
الت�شليم فوري هـ : 0951418823 

 4472374 –
<للبيع �شطح يف الرو�شة جادة 
جاهز  الرخ�شة  مــع  الـــزهـــراوي 

ال�شعر  170م2  م�شاحة  للعمار 

 : هــــــ  بــــــــــازار  و  مــــلــــيــــون   90
 0966184190

<منـــزل للبيـــع فـــي القابون 
جتمـــع أبـــراج جمعيـــة وزارة 
نظاميـــة  أبـــراج   / األوقـــاف 
/ كتلـــة ثالثـــة ط8 مســـاحة 
112م2 زاوية جنوبية غربية 
على العظم / تسليم جمعية 

/ هـ : 0937390530 

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

ك�شوة دلوك�س طابو للجادين 75 

مليون هـ : 0933709044 

<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي 
اطـــاللـــة جــمــيــلــة 3 غــــرف نــــوم و 

�شالون كبر طابو 115 مليون هـ 

 0951553163 :

<للبيع شقة بالتجارة شارع 
الكزبري ط ارضي مســـاحة 
 3 جيـــدة  كســـوة   2 189م
غرف نـــوم و غرفة معيشـــة 
و صالـــون مع تـــراس و برندا 
عـــدد 2 هــــ : 0944700324 

 0933813290 –
<للبيع منزل يف الزاهرة القدمية خلف 
فالفل اجل�رص ط6 / 4 غرف و �شالون 

/ امل�شاحة 140م2 ك�شوة جيدة غربي 

من   /0933046996  : هـــ  �شمايل 

11-2 �شباحا / - 8831468 / من 
7-10 م�شاء / 

<للبيع او املقاي�شة منزل ب�رصقي 
التجارة طابو ديلوك�س 3 غرف و 

�شوفا ت�شليم فوري كراج �شيارة 

 : هــــ  مــلــيــون   90 ب  نـــاطـــور  و 

 0951553163
<للبيع منزل يف �شاحة العبا�شيني 
اجتاه �شارع فار�س خوري 5 غرف 

و �شالون ط5 ك�شوة و�شط �رصقي 

قبلي غربي هـ : 0957565964 

 2323451 –
<للبيع �شقة يف ابو رمانة جانب 
ـــورا طــابــق اأول  �ــشــوبــر مــاركــت ن

قدمية  كــ�ــشــوة  125م2  م�شاحة 

ال�شعر 146 مليون و بــازار هـ : 

 0966184190
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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 

<�رصكة جتارية تفتح فرعها اجلديد 
بالربامكة بحاجة اإىل موظفة للقيام 

بــدوام �شباحي و  اإداريــة  باأعمال 

األف مبدئيا ال�شهادة و  راتب 50 

اخلــربة غر �ــرصوريــة يف�شل من 

�ــشــكــان املــنــطــقــة الــعــمــر دون 35 

 : االتــ�ــشــال مــن 11-6 م�شاء هـــ 

2274342 – 2274340
<�رصكة جتارية باحلريقة  ترغب 
بتعيني موظفة حتمل �شهادة معهد 

جتاري لديها خربة بربنامج االأمني 

اإجـــادة  بــ�ــرصط  ـــى  اأدن �شنة  كحد 

ا�شتخدام الكمبيوتر و اللغة الدوام 

 : هـــــــ   4،30  –  9،30 مــــــن 

 0933775194
بتعيني  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 

الراتب 2 األف اأ�شبوعيا االت�شال 

 0933606019  : 11-6 هـ  من 

2274340 –
<مطلوب مندوبن مبيعات 
خبـــرة 2 ســـنة علـــى األقـــل 
شـــهادة  أســـواق دمشـــق  فـــي 
عامـــة  او  خاصـــة  ســـواقة 
حوافـــز   + عمولـــة   + راتـــب 

<للبيع حمل يف ال�شعالن م�شاحة 
القدمو�س  10م2 خلف �شفريات 
 : هـــ  بـــازار  و  مليون   75 ب�شعر 

 0966184190
بال�شيخ  جتـــاري  حمــل  <للبيع 
�شعد على ال�شارع العام م�شاحة 

22م2 يوجد فيه �شقيفة و حمام 
هـ : 0958612140 

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

ال�شرياتيل �شمن عبارة الت�شليم 

ــة هـــــ :  ــكــي فــــــوري فــــــروغ + مــل

 5621230 – 0951418823
 0937165177 –

<للبيع ) فروغ و ملك (  ح�شة  
حمـــل جتــــاري 700 �ــشــهــم يف 

منطقة الفحامة على ال�شارع العام 

الكلية  املــ�ــشــاحــة  اخــ�ــرص  طــابــو 

28م2 هـ : 0967155769 
منزل  على  املقاي�شة  او  <للبيع 
حمــل جتــاري بابو رمــانــة موقع 

مميز �شاحة ق�رص ال�شيافة جانب 

بنك االردن 30م2 يوجد بوفيه و 

 125 فــــوري  ت�شليم  مــنــتــفــعــات 

مليون هـ : 0951553163 

<لالجار �شقة مفرو�شة يف املزة 
3 نوم و �شالون ك�شوة جيدة نزلة 
جــامــع االكـــرم ط5 اطــاللــة على 

قا�شيون ب�شعر 310 �شهري بدل 

�شنوي بدون و�شيط عائلة ح�رصا 

هـ : 0933241214 

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

م�شتلمة  و  خمــ�ــشــ�ــشــة  �ــشــقــق 

للجادين  الدميا�س  و  بال�شاحية 

فقط هـ : 0988266149 

<مطلوب دفاتر �شكن �شبابي جميع 
او دفاتر  ب- ج /   – اأ  الفئات / 

 : هـــ  جــمــعــيــات اخـــرى خم�ش�س 

 4472374 – 0951418823

لبرامكة  با كافيتيريا  للبيع  >
جلميلة  ا ن  لفنو ا كلية  بل  مقا
 2 3م 0 حة  مسا مميز  قع  مو
 : هـ  فوري  تسليم  اخضر  طابو 
االتصال   0991494701

بعد 2 ظهرا 

 –  3164048  : هــــ  عاليـــة 
 0988877169

ال�شعالن  يف  اأدويــة  <م�شتودع 
بحاجة اىل موظف / ة/ له خربة 

و حت�شر  الفواتر  اإ�شدار  يف 

الطلبيات و يف�شل ال�شكن القريب 

اإىل العمل هـ : 0933566880 

بتعيني  ترغب  ت�شدير  �رصكة   >
من  كامل  بــدوام  للعمل  مرا�شل 

دمــ�ــشــق  يف   5،30 ـــل  ل  8،30
احلريقة هـ : 0933775194 

<يلزمنا اآن�شات للعمل يف معمل 
حقائب جلد ن�شواين بركن الدين 

هـ : 2743722 

<م�شتودع طبي بالربامكة بحاجة 
اىل موظفة للعمل لديه براتب 50 

 / التالية  باالخت�شا�شات  األــف 

�شكرتاريا تنفيذية / خدمة زبائن 

دون  العمر   / مبا�رص  ت�شويق   /

35 �شنة و اخلربة غر �رصورية 
هـ : 0966030877 

جمال  يف  متخ�ش�شة  <�ــرصكــة 
العناية بالب�رصة و التجميل بحاجة 

 / �شكرتاريا   / حمجبة  ملوظفة 

األف   20 براتب   / زبائن  خدمة 

�رصورية  غر  اخلــربة  اأ�شبوعيا 

 : هـــــــــ   35 دون  لــــــعــــــمــــــر  ا

 2225099 – 0997208809

لكـــي  ملا ا فـــي  ر  جـــا لال >
ألصحاب شركات العقارات 
200م2 تصلـــح مهن فكرية 
تيجبة   ا ســـتر ا قـــع  ا مبو
للجاديـــن دون وســـيط هــــ : 

 0965006547
<لالجـــار محل في تنظيم 
كفرسوسة السوق التجاري 
مقابل مدرسة سعاد العبد 
الله مســـاحة 12م2 مكسي 
 –  0941962428  : هــــ 

 0944465173

جتـــاري  مكتـــب  <لالجـــار 
الشـــارع  الطليانـــي  نزلـــة 
جلميـــع  يصلـــح  الرئيســـي 
املهن الطبي مساحة 140م2 
كسوة جيدة طابق ارضي هـ 

 0954331335 :
<لالجار مكتب جتاري يف منطقة 
م�شاحات   / ال�شهدا  و  عرنو�س 

 –  3313278  : هـــ   / خمتلفة 

 0955378056

<للبيع او اال�شتثمار مبنى جتاري 
 – بنك  ي�شلح  خــدمــي  �شناعي 

مرخ�س  طبي  جممع   – �ــرصكــة 

بــالــربامــكــة  او جتـــــاري  مــعــمــل 

م�شاحة 600م2 مكاتب و �شالة 

و  ممتازة  ك�شوة  م�شتودعات  و 

مواقف   / الفوري  للعمل  جاهز 

متوفرة / هـ : 0966965777 

<للتسليم محل في شارع بغداد 
حة  مسا بكية  ز ال ا ية  ز كا خلف 
 30 بسعر  منافع  مع   2 33م

مليون هـ : 0955362917 
و  برو�شتد  فــروج  <للبيع حمــل 
�شاورما م�شاحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزه ال�شعر مغر/ 

 : املعاينة /للجادين فقط هـ  بعد 

 0933568282
السفراء  شارع  بيعفور  <للبيع 
 6 مبنى جتاري و سكني  و اداري 
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

ريـــف  فـــي  للبيـــع  <ارض 
دمشـــق الشـــرقي / دوما تل 
كردي / املنطقة الصناعية 
معمـــل  بـــن  لتنظيميـــة  ا
شـــموط ووتار لهـــا مدخلن 
مـــن تـــل كـــردي و تـــل صوان 
بيعـــة   / دومن   40 مســـاحة 
كاملة / هـ : 0937390530 

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

هـ : 0966965777 
<ار�س للراغبني للبيع يف حتيتة 
الرتكمان هـ : 0935650244 

موظفون
مكتب  يف  اآن�شة  فــورا  للعمل  <مطلوب 
ت�شوير و طباعة جانب مالية دم�شق هـ : 

 0944353107 – 0934820208
<مطلوب موظفة للعمل يف جمال ترتيب 
و تنظيم الب�شائع �شمن م�شتودع يف 

املجتهد الدوام من 9-5 حمجبة و العمر 

-35 45 �شنة بــراتــب 60 األـــف هـــ : 

 2249512 – 0933249512

دمشق  في  جتاري  مكتب  <للبيع 
باشا  مدحت  سوق  آخر  القدمية 
مساحة 50م2 إطاللة على الشارع 
العام كسوة ديلوكس مع الفرش هـ 

 0951958061 :
جتاري  مكتب  فقط  <لال�شتثمار 
م�شاحة 28م2 طابق اول فني يف 

ي�شلح  ا�شيا  فندق  بناء  فكتوريا 

 0954681785  : هـ  مهن  لعدة 

– 2223901 بعد �شاعة 12 

<للبيع مزرعة يف منطقة درو�شا 
البوي�شة 4،5 دومن م�شورة مع بئر 

ماء عدد 2 و م�شبح و منزل ريفي 

طابو هـ : 0944646867 
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الهامة هـ : 0934922700
<مدر�س ريا�شيات خربة 20 عام 
م�شتعد الإعطاء درو�س تقوية لطالب 

و  االإعــداديــة  ال�شهادة  و  املرحلة 

باأ�شعار رمزية يف منزل الطالب هـ 

 0981478026 :

متفرقات
مليون   5 قــدره  و  مبلغ  <يلزمنا 
ل.�س مقابل �شيكات او �شندات هـ 

 0937793257 :

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

– طاوالت – كرا�شي - برادات – 
ــطــايل  اي اأملــــــاين  ــــزرات - /  فــــري

اأ�ـــــشـــــهـــــر  هـــــ:   ا�ـــشـــتـــعـــمـــال 3 

 0966965777

طبية  لعيادة  �شكرترة  <مطلوب 
ــغــداد الــراجــع مقابل  بــ�ــشــارع ب

�شباحي  بــدوام  القزازين  موقف 

براتب   4 – 9 �شباحا  فقط من 

20000 هـ : 4410555 
<مــ�ــشــتــودع طــبــي يف الــربامــكــة 
بحاجة اإىل موظفني باالخت�شا�شات 

 – �شكرتاريا   – مق�شم   / التالية 

ا�شتقبال / براتب �شهري 70 األف 

و املـــــوا�ـــــشـــــالت مــــوؤمــــنــــة هــــــ : 

 2253712 – 0932412883

عمال
<بحاجة اىل عامل /ة/ فني او 
على  �ــرصكــة  لـــدى  للعمل  عـــادي 

خطوط انتاج تعبئة و تغليف بدوام 

و راتب جيد هـ : -0930147448 

 5643460

مهن
ليال  للعمل  حــار�ــس  <مــطــلــوب 
�شمن مدينة دم�شق العمر حوايل 

 : هـــــ  خــــــربة  ذو  و  �ـــشـــنـــة   50
2230123 من 5-7 م�شاء 

رعاية وتوظيف
<سيدة مسنة بصحة جيدة بحاجة 
جرمانا  السكن  مقيمة  امرأة  الى 
 : هـ  اثناء املقابلة  الراتب  يحدد 

 0933384848
<مطلـــوب مقيمـــة لعائلـــة 
صغيـــرة العمـــر مـــن 45-18 
ســـنة هـ : 0932480005 – 

 5653309
منزلية  خدمة  عامالت  <مطلوب 
تنظيف  عمال  امل�شنني/  لرعاية 

 –  3325978: هــــ  ور�ــــشــــات 

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

 5643866

موظفون
< مطلوب للعمل فورا لدى �رصكة 
الئق  مظهر  ذات  موظفة  دعائية 

بدوام 8 �شاعات يف�شل من حملة 

الــ�ــشــهــادة الــثــانــويــة و الــعــمــر ال 

يتجاوز 35 �شنة مبجال اال�شتقبال 

االت�شال من -11 6 م�شاء هـ : 

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 االنديزاين 
 –  0944355358 معـــا هــــ : 

 2332611
<مطلوب موظفة للعمل يف مكتب 
كامل  بــدوام  عرنو�س  منطقة  يف 

8،30 4- م�شاء ال�شكن قريب هـ: 
 3318691 – 0951418823
<�رصكة جتارية تطلب مندوبة لبيع 
و ترويج امليك اأب براتب 85 األف 

بــراتــب + مــكــافــاآت الـــــدوام من 

10-6 هـ : 0937156362 
<�ـــرصكـــة جتـــاريـــة بــحــاجــة اإىل 
التالية  باالخت�شا�شات  موظفة 

�شكرتاريا   / ا�شتقبال   / مق�شم 

ل.�ــس   60000 �ــشــهــري  بــراتــب 

املوا�شالت موؤمنة و اخلربة غر 

 0932412883  : هـ  �رصورية 

 2253712 –
احلمرا  شارع  في  محاماة  <شركة 
يها  لد للعمل  ت  ظفا مو تطلب 
خارج املكتب الشهادة و اخلبرة غير 
مهمني هـ: 0933631477 

<ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل 
ال�شهادة اأو اخلربة �رصكة تعمل 

يف جمــال اال�ــشــتــراد تعلن عن 

يف  للعمل  اآن�شات  اإىل  حاجتها 

عدة اخت�شا�شات بدوام كامل و 

راتب 75 األف العمر دون 35 �شنة 

 –  0966226640  : هــــــ 

 2274341

 

يرغب  بدم�شق  ترجمة  <مكتب 

بالتعاون مع مرتجمني حمرتفني 

عربي –  يف اللغة / انكليزي – 

فرن�شي / ار�شال ال�شرة الذاتية 

ito.ghazzi@gmail.  : اىل 

com  هـ : 2211578 

احلمرا  شارع  في  محاماة  <شركة 

يها  لد للعمل  ت  ظفا مو تطلب 

خارج املكتب الشهادة و اخلبرة غير 

مهمني هـ: 0933631477 

منزلية  خــدمــة  عاملة  <مــطــلــوب 
مقيمة لرعاية االطفال و امل�شنني 

 –  2 1 6 5 6 6 6  : هـــــــــــ 

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

 2165666 – 0992722275
<مطلـــوب 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 لالعمال 
املنزلية و رعاية امل�شنني و االطفال 

مــقــيــمــات و غـــر مــقــيــمــات هــــ : 

 0933439985 – 4455572
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�شنني و االأطفال 

مقيمات و غر مقيمات العمر بني 

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

�شهادة  يحمل  موظف  <مطلوب 
�شواقة / خا�شة اة عامة / للعمل 

لدى �رصكة براتب ثابت او ن�شبة 

 –  5 6 4 3 4 6 0  : هـــــــــــ 

 0930147448
ببيع  ذو خربة  <مطلوب موظف 
ـــة هــــــ :  ـــي ـــ�ـــشـــائ ـــن ــــب ال ــــائ احلــــق

 0954208066

سكرتاريا.
< م�شتوردين من ال�شني بحاجة اإىل 
/ حما�شبة – �شكرترة – ا�شتقبال / 

بــرزة  مب�شاكن  �شالتها  لــدى  للعمل 

األــف   60 8 �شاعات و راتــب  بـــدوام 

ال�شهادة بكالوريا كحد اأدنى و العمر 

ــوا�ــشــالت مــوؤمــنــة هـــ :  حــتــى 30 امل

2274342 –  0994488637
< مطلوب سكرتيرة للعمل  مبكتب 
جت������������اري  ل�����اس�����ت�����ع�����ام  ه���ات���ف  

0933600004/ 2165666
<�رصكة جتارية بالربامكة بحاجة 
اىل رفد كوادرها / �شكرتاريا / 

حما�شبة / خدمة زبائن / براتب 

�شنة   35 دون  الــعــمــر  األـــف   65
املــــــوا�ــــــشــــــالت مــــوؤمــــنــــة هـــــــ : 

 2225099 – 0993882780
بـــحـــاجـــة اإىل  <�ــــرصكــــة طـــبـــيـــة 
�شكرترة و موظفة اإدارية للعمل 

 65000 �شهري  بــراتــب  لديها 

ل.�ـــس اخلـــربة غــر �ـــرصوريـــة و 

املــــــوا�ــــــشــــــالت مــــوؤمــــنــــة هـــــــ : 

 2253712 – 0932412883
< وكالة الأ�شهر املاركات العاملية تفتتح 
اىل  بحاجة  باحلمرا  اجلديدة  �شالتها 

خدمة زبائن –  موظفة / ري�شب�شن – 

العمر  �شاعات   8 بــدوام   / �شكرتارية 

�رصورية  غــر  اخلــربة  �شنة   35 حتى 

ال�شهادة ثانوية اأو جامعية براتب 75 

 : هـــــ   6-11 مــــن  االتــــ�ــــشــــال  األــــــف 

 2274342 – 0955553922

م�شتعد  رو�شيا  خريج  <مدر�س 
باللغة  خــا�ــشــة  درو�ــــس  الإعـــطـــاء 

 – حمادثة   – كتابة   / الرو�شية 

قراءة / لكافة املراحل  ترجمة – 

و امل�شتويات خربة ممتازة باأ�شعار 

منا�شبة هـ : 0967919569 

<مدر�س لغة عربية لكافة املراحل 
 : هـــــــ  مـــعـــتـــدلـــة  ــــعــــار  ــــش ــــاأ� ب و 

 0959983565
<مدرس خصوصي ملتابعة 
و حتفيـــظ طـــالب التاســـع 
و  الضعفـــاء  البكالوريـــا  و 
املتأخريـــن إعادة املـــادة من 
الصفر عـــدة مرات مركزة و 
التدريب على حل النماذج 

<لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و 
مــدبــرات   / الــ�ــرصكــات  و  املكاتب 

رعاية  و  املنزلية  لــالأعــمــال  مــنــزل 

امل�شنني و

<مطلوب مدبرة منزل لعائلة مقيمة 
او غر مقيمة براتب مغري العمر 

30 �شنة هـ : 0988413385 – 
 2216866

حالقة وجتميل
يف  للعمل  حالقة  معلم  <يلزمنا 
 : هـ  ممتاز  براتب  املرجة  منطقة 

 0992121110
<يلزمنا ان�شة للعمل يف �شالون 
اخلــربة غر  براتب ممتاز  حالقة 

�رصورية هـ : 0992121110 




