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و  ب��رو���س��ت��د  ف���روج  <للبيع حم��ل 
�ساورما م�ساحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر/ 

 : ه�  فقط  /للجادين  املعاينة  بعد 

 0933568282
ال�سعالن  مبنطقة  حم��ل  <للبيع 
10م2  م�ساحة  القدمو�س  خلف 

 : ه���  ب���ازار  و  مليون   75 مطلوب 

 0966184190
<ل��ل��ب��ي��ع حم��ل يف احل��ري��ق��ة ه��� : 
 0988571337 – 2218869

جت��اري  مبنى  اال�ستثمار  او  <للبيع 
�رشكة   – بنك  ي�سلح  خدمي  �سناعي 

– جممع طبي مرخ�س معمل او جتاري 
و  مكاتب  600م2  م�ساحة  بالربامكة 

و  ك�سوة ممتازة  م�ستودعات  و  �سالة 

جاهز للعمل الفوري / مواقف متوفرة 

/ ه� : 0966965777 

منزل  على  املقاي�سة  او  <للبيع 
حمل جتاري بابو رمانة موقع مميز 

بنك  جانب  ال�سيافة  ق�رش  �ساحة 

و  ب��وف��ي��ه  ي���وج���د  30م2  االردن 

منتفعات ت�سليم فوري 125 مليون 

ه� : 0951553163 

<للبيع حمل يف �سارع ا�سد  الدين 
طابو  �سقيفة   + 18م2  م�ساحة 

جاهز للعمل بدون و�سيط املطلوب 

28 مليون ه� : 0933331056 

الزبلطاين  لال�ستثمار يف  <حمل 
دخلة �سوق الهال اجلديد م�ساحة 

20م2 ي�سلح ملهن كهرباء و ت�سليح 
 : ه�����   ... ك���وجم���ي  ال�������س���ي���ارات 

 0948593706

<للبيع او االجار منزل ب�ساحية 
قد�سيا 120م2 /4 غرف و �سوفا 

/ ط8 مقابل �سوق املعت�سم 75 

مليون للبيع /125 الف لالجار 

/ ه� : 0930695199 

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

�سالون كبري طابو 115 مليون ه� 

 0951553163 :

<للبيع �سقة يف جرمانا القريات 
و  غرفة  85م2  م�ساحة  اال�سية  

�سالون و برندا على ال�سارع ط3 

فني ه� : 0955588341 

<للبيع �سقة يف جرمانا كورني�س 
اجلناين طابو اخ�رش م�سعد بناء 

حجر على ال�سارع  20م ب�سعر 

مغر ه� : 0994363607 

<للبيع في أبو رمانة عقار 
الفكريـــة  املهـــن  ألصحـــاب 
مســـتقل  مدخـــل   150م2 
+ حديقـــة طابـــو و تســـليم 

فوري هـ : 0965006547 
<للبيع �سقة م�ساحة 80م2 طريق 
الورد  جبل  مفرق  القدمي  بريوت 

�سوكه  الرئي�سي  ال�����س��ارع  على 

مليون   6 ال�سعر  ع��ي��ادة  ت�سلح 

ل�������ل�������ج�������ادي�������ن ف�������ق�������ط ه����������� : 

 0999558961
قد�سيا  يف  م��ن��زل  <للمقاي�سة 
م�ساحة 115م2 على منزل ا�سغر 

 : ه���  بقد�سيا  ا���س��غ��ر  مب�ساحة 

0964853902
<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 �سطح يف الرو�سة جادة 
جاهزة  الرخ�سة  مع  ال��زه��راوي 

ال�سعر  170م2  م�ساحة  للعمار 

90 مليون ه� : 0966184190 

مشروع دمر 
 16 ج  دم��ر  مب�رشوع  منزل  <للبيع 
الن�سق االول م�ساحة 120م2 جنوب 

�رشق غرب على الهيكل بدون اك�ساء 

ط4 / اأخري / اإطاللة بناء حجر ماأهول 

/ امل�سعد قيد التنفيذ / ال�سعر 75 

مليون ه� : 0961162162

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 13 
ترا�س فالت 270م2 / 3 نوم / 

اك�ساء �سوبر – كراج عدد 2 – 

 350 ال�سعر   – ف���وري  ت�سليم 

مليون ه�  : 0961162162 

<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:

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

مهوي موقع مميز ه� : 3136126 

 0931805301 –
<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 13 
م�ساحة   – دوب��ل��ك�����س  ت��را���س   –
500م2 – اك�ساء و�سط – كراج 
ال�سعر  مفتوحة  اإط��الل��ة   1 ع��دد 

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

<للبيع منزل مب�رشوع دم��ر  ج 
15 – ترا�س دوبلك�س – م�ساحة 
500م2 – اك�ساء  قدمي – كراج 
ال�سعر  مفتوحة  اطاللة   1- عدد 

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

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 3 
– بناء برجي – ط1  جنوب �رشق 
اك�ساء   – 115م2  م�ساحة   –
ممتاز جديد ال�سعر 100 مليون 

ه� : 0961162162 

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 
3  جانب جامع خالد بن الوليد 2 
نوم و �سالون ط3 خلفي ك�سوة 

ال�سعر  الفر�س  لوك�س مع  �سوبر 

100 مليون الت�سليم فوري ه� : 
 0961162162

<ل�����الج�����ار حم����ل جت�������اري يف 
م�رشوع دمر اجلزيرة 7 �سوق 26 

ي�سلح عيادات او مكاتب جتارية 

 –  3456092  : ه�  �رشكات  او 

0948348924
سوق  في  صغير  محل  <لالستثمار 
الشهداء  جامع  مقابل  الصاحلية 
في  ديباج  مفروشات  بناء  داخل 
مزود  5م2  مساحة  املدخل  صدر 
مبنتفعات هـ : 0966829472 
<حم����ل ل��ال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ن��وي  
ب�سوق احلرير / وكالة كحالة / 

م�ساحة 12م2 مببلغ 150 الف 

�سهريا ه� : 0938625677 

<للبيع مكتب جتاري طابو اخ�رش 
ب���رج دم�����س��ق م�����س��اح��ة 35م2  يف 

مليون   80 ال�سعر  ق��دمي��ة  ك�سوة 

ج��������ن��������وب��������ي غ����������رب����������ي ه������������� : 

 0933241214

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

 0966965777
<للبيع 1 دومن ار�س مع بئر ماء 
م�����س��ور ب��ال��غ��وط��ة ال�����رشق��ي��ة ه��� : 

 0932392710
<للبيـــع ارض فـــي منطقـــة 
العـــام  الشـــارع  علـــى  التـــل 
مســـاحة 4 دومن بسعر مغر 

جدا هـ: 0940395768 
للبيع ارا�سي 10 مقا�سم م�ستقلة مفرزة 

طابو يف القلمون �سعر املرت 500 ل.�س 

لعدة  15 دومن ت�سلح  م�ساحة اجمالية 

م�ساريع ه� : 2219842 

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

�ساحة  ب�سحنايا  منزل  <للبيع 
ال�سهداء – جانب مدر�سة �سنابل 

 – 135م2  �سقة   – ال��ن��ور  ط3 

 – %80 - جنوب غرب  اك�ساء 

طابو –  م�سعد –  بناء حجر – 

ت�سليم فوري – ال�سعر 22 مليون 

ه� : 0961162162 

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

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

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

مثمر  �سجر  و  خ��ا���س  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 

العالقة دون و�سيط  من �ساحب 

ب�سعر 33 مليون  للجادين ه� : 

 0988266149
<للبيع منزل يف �ساحية قد�سيا 
جنوبي  قبلي  ال�سبابي  ال�سكن 

/ط2/  85م2  م�����س��اح��ة  غ��رب��ي 

ك�������س���وة ج��م��ع��ي��ة اط����الل����ة ع��ل��ى 

�سحارى ب�سعر 25 مليون بدون 

و�سيط ه� : 0944652678 

<للبيع منزل يف درو�سا م�ساكن 
ط   / 135م2  م�ساحة  اجل��ب��ان 

اخري / ن�سف ك�سوة  ب�سعر 15 

مليون ه� : 0938625677 

<للبيع او املقاي�سة منزل بالعدوي 
اط���الل���ة ج��م��ي��ل��ة غ��رف��ت��ني ن���وم و 

���س��ال��ون ك�����س��وة دل��وك�����س طابو 

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

 0933709044
خم�س�س  اكتتاب  رق��م  <للبيع 
ب��ج��م��ع��ي��ة / ���س��دى ال�����س��ع��ب / 

 – 120م2  مب�ساحة   / الفيحاء 

 0951418823  : ه���  160م2 
 4472374 –

مزة 
<ل��ل��ب��ي��ع ب���داع���ي ال�����س��ف��ر م��ن��زل 
باتو�سرتاد املزة م�ساحة 140م2 

�سوكة �سمايل غربي اطاللة خالبة 

3 غ��رف ن��وم + ���س��ال��ون ك�سوة 
مغر  ب�سعر  ف��وري  ت�سليم  قدمية 

 : ه��������������  ����������س���������ي���������ط  و دون 

0944757061
امل��زة  باتو�سرتاد  منزل  <للبيع 
ممتازة  ك�سوة  115م2  م�ساحة 

اطاللة خالبة بناء خمدم مولدة + 

كراج غرفتني نوم و �سالون قبلي 

�سمايل للجادين فقط دون و�سيط 

ه� : 0944757061 

شقق متفرقة 
<للبيـــع بنـــاء فـــي منطقة 
مديـــرة مســـاحة 2300 م2 
نظاميـــة 93 قصبة مع بئر 
مـــاء بســـعر مغـــر جـــدا هــــ : 

 09403953768
<���س��ق��ة ل��ل��ب��ي��ع غ��رف��ة و م��ن��اف��ع 
م�ساحة 20م2 على ال�سارع العام 

ب��اب  منطقة  ط1  ���رشق��ي  اجت���اه 

�رشقي ه� : 0992479322 

<للبيع فيال على الهيكل يف عني 
منني م�ساحة 1650م2 موؤلفة من 

طابقني و م�ستودع و بئر ماء ه� : 

 0988571337 – 2218869
<ل��ل��م��ق��اي�����س��ة م��ن��زل م��ل��ح��ق يف 
املهاجرين اجلادة الثالثة م�ساحة 

70م2 على منزل يف قد�سيا ه� : 
 0964853902

<للبيع منزل بريف دم�سق درو�سا 
13 ق�سبة م�ساحة البناء 125م2 
/ 3 غ��رف و ���س��ال��ون / مطبخ 

على  واج��ه��ة  4م  ت�سوينة   4×4
 : ه�����������  15م  ل�������������������س���������ارع  ا

 0932599870
<للبيع منزل باملي�سات 4 غرف و 
185م2 اطاللة  �سالون م�ساحة 

عادية  ك�سوة  القبو  م��ع  جميلة 

و�سيط  دون  م��ن  جت��اري  ي�سلح 

عقاري ه� : 0969616570 

و  غ���رف   3 بقد�سيا  م��ن��زل  <ل���الج���ار 
ار�سي  طابق  ديلوك�س  اك�ساء  �سالون 

بدون فر�س �سارع معهد اذار قريب من 

�ساحة االأمل ه� : 0932363535 

املزة  باتو�سرتاد  منزل  <لالجار 
�سوفاج   2 عدد  غرفة   + �سالون 

 2 ع��دد  م�سعد  حم��ول��ة  م�ستقل 

للمراجعة  ه� : 0932232233 

<لالجار اليومي �سقة مفرو�سة يف 
 – ال�سعالن   – عرنو�س   / منطقة 

املزرعة – ركن الدين / ديلوك�س ه� 

 4472374 – 0951418823 :

<لالجار �سقة مفرو�سة /ط-1ط2/ 
عرنو�س / �سهدا 3 غرف و �سالون 

م���ف���رو����س���ة اج�������ار ����س���ن���وي ه����� : 

 4472374 – 0951418823

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

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

للجادين  الدميا�س  و  بال�ساحية 

فقط ه� : 0988266149 

<مطلوب دفاتر �سكن �سبابي جميع 
دفاتر  او   / ج  ب-   – اأ   / الفئات 

ج��م��ع��ي��ات اخ����رى خم�����س�����س ه���� : 

 4472374 – 0951418823

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

للجادين هـ : 0966965777 

�رشقي  منزل  ال�سنوي  <ل��الج��ار 
مع  غ���رف   3 للبيع  او  ال��ت��ج��ارة 

�����س����ال����ون ب�������دون و����س���ي���ط ه����� : 

 0958743547
<غرفة و منافع لالجار منطقة باب 
���رشق��ي ط1 اجت����اه ���رشق��ي ه���� : 

 0992479322
<لالجار اليومي االأ�سبوعي  ال�سهري 
 1000    ( مفرو�سة  غ��رف  بدم�سق 

ل.����س ل��ل�����رشي��ر احل��م��ام امل�����س��رتك ( 

2000 ل.�س لل�رشير احلمام اخلا�س(  
براد + مكيفة �سمن ) البيت ال�سامي 

( �سارع  بغداد خلف جامع اجلوزة 

 –  0112320771    : ه������� 

 0936855455
املالكي  مبنطقة  �سقة  <ل��الج��ار 
�سارع عبد املنعم ريا�س م�ساحة 

ب��اب على  70م2 قبو 5 درج���ات 
مهن  او  �سكن  ي�سلح  ال�����س��ارع 

فكرية او مكتب بدون ارمة االجار 

 : ه��������  ب�������������ازار  و  م�����ل�����ي�����ون   3
 0966184190

<ل����الج����ار غ���رف���ة م��ف��رو���س��ة مع 
م��ن��اف��ع��ه��ا يف امل��ه��اج��ري��ن ج���ادة 

عاطف جادة ثانية ت�سلح لطالب او 

بدل  �سخ�سني  او  ح�رشا  طالبة 

االجار 80 الف �سهريا الدفع 6 

ا�سهر ه� : 0944324195 

ب��رزة  مب�ساكن  م��ن��زل  <ل��الج��ار 
غرفتني  ط1  قا�سيون  مول  مقابل 

نوم و �سالون ك�سوة جيدة ب�سعر 

بدون و�سيط /  الف   130 نهائي 

�سنوي / ه� : 0933331056 
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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 سكرتيرة 

أنيقة للعمل  
لدى مكتب تجاري 

0936002008

 �شـركة جتارية تطلب 
مندوبة لبيع وترويج 

امليك اآب على �شالونات التجميل 

 براتب 75000  ل. �س  
الدوام من   10 - 5  م�شاًء 

 لال�شتعالم  2237474 /0932965820 

<مطلوب �سكرترية تنفيذية ملكتب 
حما�سب قانوين يف جرمانا الدوام 

�سباحي من 8،30 – 3،30 ه� : 

0944535232
تنفيذيـــة  ســـكرتيرة  <مطلـــوب 
بشـــرية  مـــوارد  بشـــركة  للعمـــل 
بجرمانـــا يفضـــل خريجـــة علـــم 
نفـــس او اجتمـــاع العمـــر 30 و مـــا 
فوق و تتحمل املسؤولية و ضغط 
العمل العمر 30 و ما فوق ارسال ال 
cv  الى واتس هـ : 0935750798 
< جمموعة جتارية ترغب بتعيني اآن�سة 
للعمل فورا بدوام 8 �ساعات يف جمال 

خدمة   – ال�سكرتارية   – املحا�سبة   /

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

 2 الراتب  اأدن��ى  ثانوية كحد  ال�سهادة 

األف اأ�سبوعيا االت�سال من 11-6 ه� : 

2274340 – 0933606019
ة  تير ســـكر ب  مطلـــو >
فـــي مركـــز جتميـــل  للعمـــل 
مغـــر  براتـــب  عطـــورات  و 
 –  0987368126 جـــدا هــــ : 

 0987353946
<�رشكة متخ�س�سة يف جمال العناية 
ملوظفة  بحاجة  التجميل  و  بالب�رشة 

حمجبة / �سكرتاريا / خدمة زبائن / 

براتب 20 األف اأ�سبوعيا اخلربة غري 

 : ه�����   35 دون  ال���ع���م���ر  ������رشوري�����ة 

 2225099 – 0997208809

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

اإنتاج تعبئة و تغليف بدوام �سباحي 

 0930147448  : ه�  م�سائي  او 

 5643460 –

<خ��ب��ري ف��ن��ي ذو خ���ربة مم��ت��ازة 
م�ستعد للقيام بكافة اعمال تركيب 

و �سيانة الكامريات و ال�ستااليتات 

ل��ل�����رشك��ات او  و ال��ري�����س��ف��ريات 

املنازل او املعامل  لال�ستف�سار ه� 

 0999812750 :

في  لة  صيد ة  د شها ب  <مطلو
السبينة هـ : 0992590280 

باحلجامة  خبير  جراح  <طبيب 
الطبية اإلسالمية بعيادته الكائنة 
بشارع بغداد هـ : 4410555 – 

 0933646536

موظفون
<مطلوب موظف ذو خبرة بصيانة 
املنزلية  و  االلكترونية  األجهزة 
في  للعمل  كامل  بدوام  متفرغ 
 : هـ  احملل  ضمن  الصيانة  مجال 

 2223920 –  2223930
<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذات مظهر الئق بدوام 8 �ساعات 

و  الثانوية  ال�سهادة  حملة  م��ن  يف�سل 

���س��ن��ة مب��ج��ال  ي��ت��ج��اوز 35  ال��ع��م��ر ال 

اال�ستقبال االت�سال من -11 6 م�ساء ه� 

2274341 – 0933606081 :

<مطلوب مدخل بيانات / فوترة / يتقن 
برامج  و  االأم���ني  ب��رن��ام��ج  على  العمل 

ثانوية و  الوفي�س حا�سل على �سهادة 

موؤدي اخلدمة ه� : 0936229981 

<مطلوب م�ساعد مهند�س او مهند�س 
ميكانيك للدرا�سة و متابعة الور�سات 

االأوت��وك��اد و يجيد  العمل على  يجيد 

اللغة االنكليزية خربة 3 �سنوات على 

االأقل اإر�سال ال�سرية الذاتية اىل امييل 

 ctc.syn@gmail.com :

تطلب حما�سبة  جتارية  <�رشكة 
االأمني  برنامج  العمل على  جتيد 

برج  منطقة  يف  اجل��دي��د  لفرعها 

الرو�س ه� : 0933401737 

إعـــان  و  تســـويق  <شـــركة 
بحاجة الى مصمم /ة/ لديه 
خبرة على العمل على برنامج 
الفوتوشـــوب و االتـــوكاد هـ : 

 0994222347

ال�رشقية  بالغوطة  فيال  <للبيع 
م�ساحة 1 دومن مربع م�سور مع 

بئر ماء ه� : 0932392710 

<للبيـــع في يعفـــور ارض 2 
دومن مفرزيـــن عليهـــا فيا 
مع مسبح على الهيكل و بئر 
ماء طابو و تسليم فوري هـ : 

 0965006547
ار���س  االج���ار  او  <لال�ستثمار 
�ساعة   + م��اء  بئر  م��ع  �سناعية 

كهربا تريفاز ت�سلح معمل رخام 

+ معمل بلوك + حجر �سناعي + 

���س��ريام��ي��ك مي��ك��ن امل�����س��ارك��ة او 

ال��ت��م��وي��ل ج��دي��دة ع��رط��وز مفرق 

�سحنايا ه� : 0933752292 

<للبيع ارض طابو في قلعة جندل 
ذات اطاللة رائعة هـ : 6823448 

 0933594898 –

�رشكة  فلوريدا  �سيارة  للبيع   >
فيات موديل 2002 مكيفة بللور 

كهرباء ه� : 0944275374 

���س��ي��ف��ي��ك  ه�����ون�����دا  ل���ل���ب���ي���ع   >
1997/1997 كاملة اتوماتيك و 
و  نوافذ كهرباء و قفل و مكيف 

هيدروليك و جنط كروم و مرايا 

مع  ب��اي��ون��ري  م�سجلة  و  ك��ه��رب��اء 

زن��ار  ال��داخ��ل  م��ن  فال�سة خالية 

خمري حديث ه� : 0991185134 

4413300 -

<دروس مكثفة للشهادتن 
الثانوية و االعدادية اسئلة 
هامة و متوقعة – مراجعة و 
حتفيظ – رسم مصورات هـ 

 0947745179 :
م�ستعد  رو�سيا  خريج  <مدر�س 
باللغة  خ��ا���س��ة  درو�����س  الإع���ط���اء 

 – حمادثة   – كتابة   / الرو�سية 

ترجمة – قراءة / لكافة املراحل 

و امل�ستويات خربة ممتازة باأ�سعار 

منا�سبة ه� : 0967919569 

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

هـ : 0951702439 

<�رشكة الب�سة اطفال بحاجة اىل 
عمال / عامالت طاولة ق�س ه� : 

 6354497  –  6354496
حتويلة 4 

مهن
للعمل   خبرة  ذو  شاب  <يلزمنا 
و  االلكترونية  األجهزة  بصيانة 
املنزلية متفرغ بدوام كامل للعمل 
هـ  احملل  ضمن  الصيانة  مجال  في 

 2223920 – 2223930:

رعاية وتنظيف
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنني و االأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر بني 

18-45 �سنة ه� : 0993152120 
 8113020 – 8113025 –

<منزل يف ركن الدين بحاجة اىل عاملة 
تنظيف يوم اجلمعة او ال�سبت ح�رشا من 

9-3 او 10-4 ظهرا و ن�سف االأ�سبوع 
من 4،30 حتى 7،30 بدون حتديد يوم 

معني ه� : 0931609718 

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

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

 –  3325978: ه����  ور�����س����ات 

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

 5643866

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

و  �سباحي  ب���دوام  اإداري���ة  باأعمال 

ال�سهادة و  األ��ف مبدئيا   50 رات��ب 

اخل���ربة غ��ري ���رشوري��ة يف�سل من 

 35 ال��ع��م��ر دون  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��ك��ان 

 : ه���  م�ساء   6-11 م��ن  االت�����س��ال 

2274342 – 2274340
<م��ط��ل��وب ل��ل��ع��م��ل يف اخل��ل��ي��ج 
مهند�س او م�ساعد مهند�س ه� : 

 0962703703 – 2333161
<م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ات ات�����س��االت 
للعمل ب�رشكة ت�سويق مبا�رش �رشط 

اخل���ربة ي��رج��ى ار���س��ال ال�سرية 

الذاتية على الوات �ساب و �سيتم 

حت���دي���د م���وع���د ل��ل��م��ق��اب��ل��ة ه����� : 

 099184633
<�رشكة األب�سة اطفال بحاجة اىل 
على  يعمل  خ���ربة  ذو  حم��ا���س��ب 

برنامج االإداري ه� : 6354496 

– 6354497 حتويلة 4 
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
ل��ب��ي��ع  /ة/  م���وظ���ف  <ي���ل���زم���ن���ا 
احل����ق����ائ����ب ال���ن�������س���ائ���ي���ة ه������ : 

 0954208066
�سهادة  يحمل  موظف  <مطلوب 
خا�سة او عامة للعمل لدى �رشكة 

ب����رات����ب ث���اب���ت + ن�����س��ب��ة ه����� : 

 5643460 – 0930147448
<مطلوب �ساب للعمل يف مكتب 
باعمال  للقيام  عرنو�س  مبنطقة 

 4 –  8،30 ب��دوام كامل  املكتب 

 –  0951418823  : ه�  م�ساء 

 4472374

طالب  لتدري�س  اآن�سة  <مطلوب 
 – ريا�سيات   – انكليزي  تا�سع 

فرن�سي ه� : 0999745871 

<دورات لتقويـــة القراءة و 
الكتابة و النحو و احلساب 
لكل الصفوف و لكل األعمار 
 : هــــ  الضعفـــاء  للطـــاب  و 

 0947745179
<مدر�س لغة انكليزية خربة طويلة 
بطريقة  درو����س  الإع��ط��اء  م�ستعد 

�سهلة و مب�سطة جلميع امل�ستويات 

ه� : 0946714139 

لكامـــل  صيفيـــة  <دورات 
املنهـــاج لطـــاب الشـــهادات 
الثانويـــة  و  االعداديـــة 
الفـــرع العلمـــي و االدبـــي هـ 

 0947745179 :
<مدر�س م�ستعد الإعطاء درو�س 
ال��ف��ي��زي��اء –  ب��ال��ري��ا���س��ي��ات – 

ال���ع���رب���ي ل��ط��الب  ال��ك��ي��م��ي��اء – 

مرحلة  و  االإع���دادي���ة  ال�����س��ه��ادة 

التعليم االأ�سا�سي باأ�سعار منا�سبة 

 –  5 1 3 3 8 7 1  : ه����������� 

 0933258622

كافيه  و  مطعم  م��ع��دات  <للبيع 
مكنة   – و خمارة  ف��رن   / كاملة 

كرا�سي   – طاوالت   – كابت�سينو 

- برادات – فريزرات - / اأملاين 

ه�:   اأ�سهر    3 ا�ستعمال  ايطايل 

 0966965777
<ل��ل��ب��ي��ع جم���ل���ى رخ������ام ت��رك��ي 
م�ستعمل بحالة جيدة الطول 1،5 

م العمق 60 �سم االرتفاع 1 م ه� 

 0968136280 :

<للبيـــع جمـــادة بوظة دق 
املانـــي  عينتـــن كمبرســـور 
بخـــار  شـــودير   + هـــواء 
للحليـــب – حلـــة كروم 200 
ك – مولـــدة 30 ك ف أملاني 
 : هــــ  جـــدا  جيـــدة  بحالـــة 

 0949094882
ع�سائر  ت�سنيع  خ��ط  للبيع   >
طبيعية و اجبان و البان بطاقة 8 

 –  0944229662  : ه����  ط���ن 

 0933229289
للبيع عدة و معدات مطعم و   >
مطلوب  او  كاملة  بيتزا  و  �سناك 

 : ه���������  خ�����������ربة  ذو  ��������رشي�������ك 

 –  0 9 4 9 3 4 3 5 9 1
 0944807678

<م��ط��ل��وب حم��ا���س��ب م�����س��ت��ودع 
للعمل لدى �رشكة الب�سة اطفال ه� 

 6354496  –  6354497  :

حتويلة 4 

<مطلوب مدر�س او حما�سب او 
موظف موالت للعمل يف اخلليج ه� 

 –  2 3 3 3 1 6 1 :

 0962703703

سكرتاريا
للمقاوالت  البح�سة  يف  <مكتب 
بحاجة ل�سكرترية بدوام كامل ه� 

 0969555708 :

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

ري�سب�سن   / موظفة  اىل  بحاجة 

 / �سكرتارية   – زب��ائ��ن  خدمة   –
بدوام 8 �ساعات العمر حتى 35 

�سنة اخلربة غري �رشورية ال�سهادة 

ثانوية اأو جامعية براتب 75 األف 

 : ه������   6-11 م�����ن  االت���������س����ال 

 2274342 – 0955553922
<مركز جتميل باملالكي بحاجة الى 
و  االنكليزية  اللغة  جتيد  سكرتيرة 
العمل على الكمبيوتر حسنة املظهر 
العمر بني 20-30 سنة الدوام من 

 0955402154  : هـ   7-10
<م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة 
اىل موظفة للعمل لديه براتب 50 

 / التالية  باالخت�سا�سات  األ��ف 

�سكرتاريا تنفيذية / خدمة زبائن 

/ ت�سويق مبا�رش / العمر دون 35 

�سنة و اخلربة غري �رشورية ه� : 

 0966030877

ادخال  /ة/  محاسب  <مطلوب 
بيانات يجيد الطباعة و العمل على 
مبستودع  للعمل  االوفيس  برامج 
جامع  جانب  بببيال  غذائية  مواد 
الكرمي من 8-5 الراتب جيد حسب 

اخلبرة هـ : 0966166499 
حت�سري  موظفني  اىل  <ب��ح��اج��ة 
طبية  ���رشك��ة  ل���دى  للعمل  ط��ل��ب��ات 

بدم�سق �سهادة اإعدادية كحد ادنى 

و ي��ت��ح��م��ل ���س��غ��ط ال��ع��م��ل ه���� : 

 0936229981
< م�ستوردين من ال�سني بحاجة 
 – �سكرترية   – حما�سبة   / اإىل 

�سالتها  ل��دى  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������الت م�����وؤم�����ن�����ة ه������� : 

2274342 –  0994488637
<�رشكة طبية بحاجة  اإىل موظفة 
/ �سكرتارية – اإدارة – ت�سويق / 

اخل��������ربة غ�����ري ������رشوري�����ة ه������ : 

 0937670313
<�رشكة جتارية بالربامكة بحاجة 
اىل رف��د ك��وادره��ا / حما�سبة / 

خدمة زبائن /  �سكرتاريا براتب 

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

 2225099 – 0993882780
< ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل 
تعمل  �رشكة  اخل��ربة  اأو  ال�سهادة 

عن  تعلن  اال���س��ت��رياد  يف جم���ال 

حاجتها اإىل اآن�سات للعمل يف عدة 

اخت�سا�سات بدوام كامل و راتب 

75 األف العمر دون 35 �سنة ه� : 
 2274341 – 0966226640
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<رجل يطلب عمال لدى وكاالت 
مكتبي  عمل  او  منزلية  اأج��ه��زة 

 : ه���  ب���دوام واح��د فقط  بدم�سق 

 0957873851
<رج����ل ب��ح��اج��ة اىل ع��م��ل ���س��ه��ادة 
�سواقة فئة / د2 / لدى �رشكة او عائلة 

حمرتمة ه� : 0992610065 

رعاية وتنظيف
منزلية  خ��دم��ة  عاملة  <م��ط��ل��وب 
مقيمة لرعاية االأطفال 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 لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنني و االأطفال 

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

 0933439985 – 4455572
<لدينا ور�سات تعزيل للمنازل و 
مدبرات   / ال�رشكات  و  املكاتب 

رعاية  و  املنزلية  لالأعمال  منزل 

امل�سنني و االأطفال مقيمات و غري 

مقيمات ه� : 0993152120 – 

 8113020 – 8113025

حاقة وجتميل
الى ضريبة  <مركز جتميل بحاجة 
20-25 سنة  العمر بني  سيشوار 

هـ : 0955402154 

<�ساب مهذب ذو خلق و مظهر 
الئق يرغب بالعمل �سائق خا�س 

او اأي عمل لدى فنان او فنانة ه� 

 –  0 9 3 4 5 2 2 8 5 8  :

0965888226

أزياء
<معمل الب�سة بحاجة اىل عامالت 
امبالج / �ساب للعمل �سمن املعمل 

 –  6865698  : ه���   ) ع��رط��وز   (

 0966939953 – 6804822
<م��ع��م��ل الجن����وري ب��ح��اج��ة اىل 
عاملة امبالج براتب ممتاز مع بدل 

موا�سالت ه� : 0949292981 

<�ساب مهذب و اأنيق ذو  خلق و 
�سائق  بالعمل  يرغب  الئ��ق  مظهر 

خا�س لدى عائلة اأو رجل اأعمال اأو 

اأي عمل ه� : 0965888226 

معمل خياطة يف جرمانا بحاجة  اإىل

عـامالت اأمبـالج 
ذوات خربة العمر بني ١٨ و ٣٠ ح�شرا 

الراتب ٧٠ الف �شهريا   
لال�شـــتعالم هاتف  5656509




