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<برســـم التســـليم بيع فروغ 
شـــارع  فـــي  جتـــاري  مكتـــب 
النصر مساحة 55م2 داخلي 
غرفتني مـــع منافع مع كامل 
الفـــرش ط4 مـــع مصعـــد هـ : 

 0955169696
<للبيع مكتب جتاري طابق 
بـــاب  220م2  مســـاحة  أول 
شـــرقي بعـــد مقســـم هاتـــف 
الدويلعة على الشـــارع العام 

هـ : 0944593212 

موظفون
<����رك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اىل 
م���������������رف م�����ب�����ي�����ع�����ات ه��������� : 

 3917771 – 0949000361
<�ركة رائدة يف جمال الت�سويق 
تطلب للعمل لديها موظفة عالقات 

عامة و ت�سويق �سهادة ثانوية كحد 

ادن�����ى اخل�����رة �����روري����ة ه���� : 

  0933585821 – 4715853
 4  – �سباحا   10 من  االت�سال 

ع�را 

الرامكة  يف  طبي  <م�ستودع 
م�����وظ�����ف�����ات  ىل  اإ ب������ح������اج������ة 

باالخت�سا�سات التالية / مق�سم 

– �سكرتاريا – ا�ستقبال / براتب 
املوا�سالت  و  األ��ف   70 �سهري 

 –  0996677444  : ه�  موؤمنة 

 2253712
<مطلوب للعمل فورا لدى �ركة 
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
للعمل يف  <يلزمنا موظف /ة/ 
حمل لبيع املكياجات و العطورات 

 –  4 4 4 6 9 8 4  : ه����������� 

 0944434783
يحمل  م���وظ���ف  اىل  <ب���ح���اج���ة 
�سهادة �سواقة للعمل لدى �ركة 

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

 5643460 – 0930147448

باملنطقـــة  منـــزل  <للبيـــع 
الـــدور  بســـتان  الصناعيـــة 
بيت عربي قدمي 4 قصبات 
موقع جيد ب 70 مليون هـ : 

 0997063174
ابو  القابون  يف  منزل  <للبيع 
جر�ش مقابل مديرية الكهربا / 

105م2  م�ساحة   / فني  ط1 

ثالث غرف و �سوفا ك�سوة و�سط 

) �سجل موؤقت ( للجادين فقط 

ه� : 0992361289

<للبيع �سقة يف جرمانا القريات 
ط3 فني م�ساحة 85م2 ك�سوة 

مم�����ت�����ازة ك����ات����ب ع������دل ه������ : 

 0955588341
<للبيع �سقة يف قد�سيا �سارع 
الثورة على ال�سارع العام ك�سوة 

�سوبر ديلوك�ش من�سوب م�ساحة 

140م2 ه� : 0933615677 
 4427714 –

<ل��ل��ب��ي��ع او امل��ق��اي�����س��ة م��ن��زل 
بالعدوي اإطاللة جميلة 3 غرف 

نوم و �سالون كبري طابو 115 

مليون ه� : 0951553163 

<للبيع بيت عربي �سمن احلزام 
/ دم�سق القدمية / 8غرف + 

ت���وال���ي���ت 2 ه���� :  ح��م��ام��ن + 

 0952127076

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

<  ي���وج���د غ���رف���ة ض���م���ن ش��ق��ة 
سكنية فارغة من غير عفش منافع 
م��ش��ت��رك��ة ل��ب��ن��ت أو ب��ن��ت��ن ش��ارع 
مناخلية  النحاسن  سوق  الثورة 
حارة غنم هاتف  0944574456 

 2326854/
< ل��الج��ار ال��ي��وم��ي ���س��ق��ة يف 
عرنو�ش – ال�سعالن – املزرعة 

– ركن الدين غرفتن و �سالون 
و منافع ه� : 0951418823 

 4472374 –

مزة 
سعد  شيخ  باملزة  منزل  <للبيع 
مساحة  الفرنسية  املدرسة  نزلة 
90م2 /ط3/ كسوة ممتازة طابو 
اخضر جاهزة للتسليم الفوري قبلي 

شرقي هـ : 0959446064 
قرب  جبل  باملزة  منزل  <للبيع 
�ساحة الهدى م�ساحة 130م2 

/ 3 غرف نوم  و �سالون 50م2 

/ + منتفعات ك�سوة جيدة ب�سعر 

 : ه��������������  م���������ل���������ي���������ون   29
 0944590463

<للبيع منزل باملزة فيالت غربية 
 )200+200( داخلية  م�ساحة 

 – م�سبح   – 700م2  ح��دي��ق��ة 

ك����راج – م��دخ��ل خ���ارج���ي – 

اك�ساء قدمي ت�سليم فوري ه� : 

 0961162162

مشروع دمر ...
<للبيع مب�روع دمر ج 16 – 
120م2  �سقة  االأول  ال��ن�����س��ق 

ح�سوه �رق غرب هيكل بدون 

اك�ساء ط4 / االأخري / اإطاللة 

بناء حجر ماأهول / امل�سعد قيد 

التنفيذ ال�سعر 75 مليون ه� : 

 0961162162
<للبيع منزل مب�روع دمر ج 
م�ساحة  دوب��ل��ك�����ش  ت��را���ش   13
450م2 اك�ساء و�سط كراج عدد 
1 اإطاللة مفتوحة ت�سليم فوري 
 : ه�����  م���ل���ي���ون   350 ب�����س��ع��ر 

 0961162162
<للبيع منزل مب�روع دمر ج 
كراج   + 180م2  م�ساحة   16
نوم و �سالة   3 غرف  �سيارات 

و ���س��ال��ون ب��داع��ي ال�����س��ف��ر ه� 

0966965777:

<للبيع منزل مب�روع دمر ج 
م�ساحة  دوب��ل��ك�����ش  ت��را���ش   15
500م2 اك�ساء قدمي كراج عدد 
1 اإطاللة مفتوحة ال�سعر 350 

مليون ه� : 0961162162 

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

م�����ه�����وي م�����وق�����ع مم����ي����ز ه������ : 

 –  3 1 3 6 1 2 6
 0931805301

<مطلوب مندوبن مبيعات جملة 
خرة  غذائية  ل�ركة  مفرق  و 

ق���ل  االأ ع��ل��ى  �سنتن  باملبيعات 

قيادة  �سهادة  دم�سق  باأ�سواق 

عامة او خا�سة راتب + عمولة 

+ حوافز مالية ه� : 3164048 

 0988877169 –
<����رك���ة ط��ب��ي��ة ب��ح��اج��ة  اإىل 
موظفة / �سكرتارية – اإدارة – 

ت�سويق / اخلرة غري �رورية 

ه� : 0937670313 

<مطلوب موظف او موظفة لبيع 
ح�����ق�����ائ�����ب ن���������س����ائ����ي����ة ه�������� : 

 0954208066
<مطلوب للعمل حصرا بدوام 
في مكتب دعاية مصمم /ة/ 
ممـــن تتوفـــر لديهـــم خبـــرة 
عاليـــة ببرامج الفوتوشـــوب 
و االلســـتريتر و االنديزايـــن 
 –  0944355358  : هــــ  معـــا 

 2332611
<م�ستوردين من ال�سن بحاجة 
اإىل / حما�سبة – �سكرترية – 

ا�ستقبال / للعمل لدى �سالتها 

مب�ساكن برزة بدوام 8 �ساعات 

ال�����س��ه��ادة  األ����ف   60 رات����ب  و 

العمر  و  اأدن���ى  كحد  بكالوريا 

حتى 30 املوا�سالت موؤمنة ه� 

 –   0 99 4 48 8 63 7  :

2274342
<مطلوب م�رف ت�سويق للعمل 
لدى �ركة ت�سويق رائدة �سهادة 

ث��ان��وي��ة ك��ح��د ادن����ى و اخل��رة 

�رورية لال�ستعالم من 4-10 

 –  4 7 1 5 8 5 3  : ه���������� 

 0933585821
<مطلوب مندوبن مبيعات للعمل 
ل������دى �����رك����ة جت�����اري�����ة ه������ : 

 –  3 9 1 7 7 9 9
 0949000361

او  مهند�ش  م�ساعد  <مطلوب 
و  ل��ل��درا���س��ة  ميكانيك  مهند�ش 

متابعة الور�سات و الت�سويق و 

و  االأوت��وك��اد  العمل على  يجيد 

اإر�سال  االنكليزية  اللغة  يجيد 

ctc. : ال�سرية الذاتية اىل امييل

 syn@gmail.com

 3 ج  مب�����روع  م��ن��زل  <للبيع 
جانب م�سجد الوليد بناء حجر 

ط3 �سمال غرب م�ساحة 115م2 

اك�ساء ممتاز مع العف�ش ت�سليم 

فوري ال�سعر 100 مليون ه� : 

 0961162162

شقق متفرقة 
�سكن  ب��امل��ال��ك��ي  �سقة  <للبيع 
ب��ان��ورام��ي��ة  ح���دائ���ق  175م2 
225م2 / 2 نوم + 2 �سالون 
ك�سوة   / مطبخ   2  + حمام   +

جيدة او مقاي�سة مع دفع الفرق 

ل���ن���ا و ب�������دون و����س���ي���ط ه������ : 

 0944095880
<ل��ل��ب��ي��ع او امل��ق��اي�����س��ة م��ن��زل 
بالق�سور غرفتن نوم و �سالون 

كبري طابو اخ�ر ت�سليم فوري 

 : ه��������������  م���������ل���������ي���������ون   95
 0951553163

م�ساحة   /2/ ���س��ق��ة  <ل��ل��ب��ي��ع 
100م2 و 110م2 ك�سوة جيدة 
جدا يف �سارع خالد بن الوليد 

ج���ان���ب ق���ي���ادة ال�������رط���ة ه���� : 

 –  2 2 5 8 3 0 8
  0940087790

<منزل للبيع فـــي القابون 
جتمع أبـــراج جمعية وزارة 
األوقـــاف / أبـــراج نظاميـــة 
/ كتلة ثالثة ط8 مســـاحة 
جنوبيـــة  زاويـــة   2 112م
لعظـــم  ا علـــى  بيـــة  غر
 : هــــ   / جمعيـــة  تســـليم   /

 0937390530
<للبيع منزل يف الرامكة ط1 
كلية  مقابل  130م2  م�ساحة 

االق����������ت���������������������س����������اد ه��������������� : 

 0968712442
<للبيع �سقة يف منطقة املالكي 
�سالونن  ال��ع��ام  ال�سارع  على 

– �سفرة و جلو�ش / 5 غرف نوم 
+ 5 حمامات / م�سعد + كراج 

اإطاللة  و  بناء  حار�ش  �سيارات 

رائعة ه� : 0935844906 

<ل��ل��ب��ي��ع او امل��ق��اي�����س��ة م��ن��زل 
باخلطيب غرفتن نوم و �سالون 

طابو  ال�سارع ط1  على  اإطاللة 

 : ه�����  م���ل���ي���ون   85 ل���ل���ج���ادي���ن 

 0951553163

مطلوب لالجار
املشاركة  او  لالستثمار  <مطلوب 
نادي  او  مجهزة  اطفال  حضانة 
ضمن  جيدة  منطقة  في  رياضي 
 : هـ  القريبة  ضواحيها  او  دمشق 

 0930291880

<ارض للبيـــع في ريف دمشـــق 
الشـــرقي / دومـــا تـــل كـــردي / 
املنطقة الصناعية التنظيمية 
بـــني معمـــل شـــموط ووتـــار لها 
مدخلـــني مـــن تـــل كـــردي و تـــل 
صوان مساحة 40 دومن / بيعة 

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 

 / فروغ   / لتسليم  ا برسم  >
جسر  مواجه  مميز  مبوقع  مكتب 
فكتوريا إطاللة على الشارع مساحة 
43م2 بسعر مغر بداعي السفر هـ 

 0934023594 :
<للبيع مكتب جتاري يف �سارع 
فني فروغ +  اأول  الثورة طابق 

الت�سليم  40م2  م�ساحة  ملكية 

ف��������وري ب��������ريء ال�����ذم�����ة ه������ : 

 -4472374 0951418823
<للبيـــع مكتب جتاري طابق اول 
مســـاحة 220م2 باب شرقي بعد 
مقســـم الهاتـــف الدويلعـــة علـــى 
الشارع العام هـ : 0944593212 

<لال�ستثمار فقط مكتب جتاري 
يف  ف��ن��ي  ط1  28م2  م�����س��اح��ة 

فكتوريا بناء فندق ا�سيا ي�سلح 

لعدة مهن ه� : 0954681785 

– 2223901 بعد �ساعة 12 

<للبيع باملزة فيالت غربية حمل 
جت����اري ي�����س��ل��ح جل��م��ي��ع امل��ه��ن 

م�ساحة 40م2 من املالك مبا�رة 

ه� : 0933419239 

<برسم التســـليم بيع فروغ 
نزلـــة  فـــي  جتـــاري  محـــل 
الطلياني مساحة 16م2 مع 
كامل الديكورات السعر بعد 
املعاينة هـ : 0955169696

مقابل  بالرامكة  حمل  <للبيع 
كلية الهند�سة 44م2 76+م2 قبو 

طابو اخ�ر خايل من املخالفات 

ه� : 0952127076 

منزل  على  املقاي�سة  او  <للبيع 
موقع  رمانة  بابو  جت��اري  حمل 

مميز �ساحة ق�ر ال�سيافة جانب 

بنك االردن 30م2 يوجد بوفيه و 

 125 ف���وري  ت�سليم  منتفعات 

مليون ه� : 0951553163 

ال��ب��ي��ع حمل  او  <ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
جت�����اري ار����س���ي يف احل��ري��ق��ة 

150م2 ي�سلح لبيع االألب�سة او 
االأق��م�����س��ة امل���وق���ع مم���ت���از ه���� : 

 –  0 9 3 3 3 5 9 3 3 5
0933359340

الزبلطاين  ل��الج��ار يف  <حم��ل 
عداد  20م2  الهال  �سوق  خلف 

ماء و كهرباء نظامي و حمام و 

ل��ع��دة مهن  ي�سلح  م��ي��اه  خ���زان 

م���رت���ب���ط���ة ب���ال�������س���ي���ارات ه����� : 

 0948593706
12م2  م�ساحة  <لالجار حمل 
ال��دي��ن  رك���ن  ���رق��ي  منطقة  يف 

التموين  و  االم���داد  هيئة  خلف 

 10  – 8�سباحا  من  االت�سال 

 (  2711671  : ه�����  م�������س���اء 

موجودون باملحل من 4-6 يوميا 

 )

مع  مفرو�سة  غ��رف��ة  <ل��الج��ار 
�ساحبة املنزل ب�سارع بغداد ط 

 –  2315759  : ه���  ار���س��ي 

 0959866439
<لالجار �سقة يف املالكي �سارع 
عبد املنعم ريا�ش 5 درجات باب 

م�ساحة  ال�سارع  على  م�ستقل 

مهن  او  �سكن  ي�سلح  75م2 
فكرية ه� : 0966184190 

<لالجار �سقة مفرو�سة /ط-1
ط2/ يف عرنو�ش و ال�سهدا 3 

غرف و �سالون مفرو�سة اجار 

 0951418823  : ه���  �سنوي 

 4472374 –
<لالجار �سقة مفرو�سة باملزة 3 
نوم و �سالون ك�سوة جيدة نزلة 

على  اطاللة  االك��رم ط5  جامع 

�سهري   310 ب�سعر  قا�سيون 

عائلة  و�سيط  بدون  �سنوي  بدل 

ح�را ه� : 0933241214

شقق للشراء.
<مطلوب اأرقام اكتتاب �سبابي 
�ساحية قد�سيا و دميا�ش للبيع 

م�ستلمة  و  خم�س�سة  �سقق  و 

بال�ساحية و الدميا�ش للجادين 

فقط ه� : 0988266149 

<للبيع او االجار حمل جتاري 
يف دمر البلد خلف امل�ستو�سف 

طابو اخ�ر موؤلف من طابقن 

 : ه���  مك�سي  �سكني  ق��ب��و  م��ع 

 0933839652
<للبيع حمل فروج برو�ستد و 
مع  50م2  م�����س��اح��ة  ���س��اورم��ا 

ك���ام���ل ال��ت��ج��ه��ي��زات يف امل���زه 

/ املعاينة  بعد  م��غ��ر/  ال�سعر 

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

 0933568282
<للبيع او االستثمار مبنى جتاري 
صناعي خدمي يصلح بنك – شركة 
او  معمل  مرخص  طبي  – مجمع 
احلرة  املنطقة  بالبرامكة  جتاري 
صالة  و  مكاتب  600م2  مساحة 
و مستودعات كسوة ممتازة و جاهز 
للعمل الفوري / مواقف متوفرة / 

هـ : 0966965777 
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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 

حالقة وجتميل
<مركز جتميل بحاجة الى 
ضريبـــة سيشـــوار العمر بني 

 0955402154  : 20-25 هـ 

أزياء
<يلزمنا آنسة ذات خبرة  خلياطة 
 / بييه   – درزة   / الالجنوري 
للعمل في ورشة خياطة في منطقة 
 0933245625  : هـ  احلريقة 

 -2215561
خبرة  ذو  /ة/  خياط  <يلزمنا 
 : هـ  النسائية  األلبسة  مجال  في 

 0991172277
<يلزمنا عامل خياطة درزة و حبكة 
في مجال الالجنوري / عامل امبالج 
في منطقة احلريقة باجر ممتاز هـ : 

 0944496265

<����رك���ة ط��ب��ي��ة ب��ح��اج��ة اإىل 
�سكرترية و موظفة اإدارية للعمل 

 65000 �سهري  براتب  لديها 

ل.���ش اخل��رة غ��ري ���روري��ة و 

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

 –   0 9 9 6 6 7 7 4 4 4
 2253712

عمال
متديدات  فني  عامل  <مطلوب 
كهربائية للعمل يف الور�سات ه� 

 0932875555 :

تطبيق  لور�سة  عامل  <مطلوب 
و�سالت كهربائية ب�سارع خالد 

بن الوليد بخرة او بدون خرة 

 –  2 2 3 0 5 3 9  : ه���������� 

 0999564385
ع���ادي  ع��ام��ل /ة/  <م��ط��ل��وب 
اإنتاج تعبئة  للعمل على خطوط 

و تغليف بدوام و راتب جيد ه� 

 –  5 6 4 3 4 6 0  :

 0930147448

لديها عمل و ال حتمل  لي�ش  <ملن 
ال�سهادة اأو اخلرة �ركة 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

<يلزمنا مندوبة ت�سويق العمال 
طباعية يف منطقة �سارع خالد 

ب�������������ن ال����������ول����������ي����������د ه�������������� : 

 0944596554
<م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة ل��ل��ع��م��ل يف 
م�ستودع ب�سائع متنوعة تنظيم 

�سنة   35 ف��وق  العمر  ترتيب  و 

ب��دوام من  حمجبة يف املجتهد 

10-6 براتب �سهري 60 األف 
 –  2 2 4 9 5 1 2  : ه���������� 

 0933249512
<�ركة الكرتونيات باحللبوين 
معهد  /ة/  خريج  اىل  بحاجة 

اخت�سا�ش  تقاين  او  �سناعي 

ال���ك���رتون حت��ك��م او ات�����س��االت 

بدوام كامل ه� : 2233466 

امليك  لبيع  مندوبة  <مطلوب 
التجميل  و محالت  للصالونات  اب 
براتب 60 الف هـ : 2237474 

 0932965820 –
الدين  بركن  ادوي��ة  <م�ستودع 
مبيعات  مندوبات  اىل  بحاجة 

ي��ف�����س��ل م���ن ل��دي��ه خ����رة ه���� : 

 0932041539 – 2787762
 0956672623 –

<مطلوب �ساب او ان�سة له خرة 
يف ال��ف��وت��و���س��وب و ال��ط��ب��اع��ة يف 

ب��دوام كامل ه� :  امل��زرع��ة  منطقة 

4442262 - 0944446601
<�ركة جتارية تفتح فرعها اجلديد 
بالرامكة بحاجة اإىل موظفة للقيام 

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

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

اخل���رة غ��ري ���روري��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

<�ساب مع �سيارة بيك اأب اآ�سيا 
يوم  و  عمل  يومن  عمال  يطلب 

 : بالعمل ه�  االل��ت��زام  عطلة مع 

0933950835
<�سائق عمومي يحمل �سهادة فئة 
عام   30 خ��رة  �سنة   52 العمر  د 

يطلب عمال لدى رجل اأعمال او لدى 

عائلة حمرتمة ه� : 0944506105 

 0943959559 –

دروس 
ذات  انكليزية  ل��غ��ة  <م��در���س��ة 
و  االإع��دادي��ة  لل�سهادتن  خ��رة 

للمرحلة  املواد  الثانوية + كافة 

االب�����������ت�����������دائ�����������ي�����������ة ه�������������� : 

 0947921355

<مطلوب عامالت بوفيه و نظافة 
 : ه���  ل�����رك��ة خ��ا���س��ة  بدم�سق 

 0960999803

مهن
طباعـــة  فنـــي  <مطلـــوب 
فـــي  للعمـــل  يـــة  ر ا حر
مطبعـــة مبنطقـــة التل هـ : 

0968888785
مطلوب ملطعم يف املزة معلم و 

عمال معجنات / كوميك /ة/ / 

 2111414  : ه�  مطبخ  �سيف 

 0944474020 –
و  فول  و  حمص  معلم  <مطلوب 
الرجاء ممن  تسقية حملل جديد 
هـ  بالعمل  الرغبة  و  اخلبرة  لديه 

 0997374451 :
رعاية وتوظيف

<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنن و االأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر بن 

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

<مطلوب ان�سة للعمل يف مكتب 
باعمال  للقيام  عرنو�ش  مبنطقة 

 8،30 من  كامل  ب��دوام  املكتب 

– 4 م�ساء ه� : 0951418823 
 4472374 –

<�ركة جتارية بحاجة اإىل موظفة 
 / مق�سم  التالية  باالخت�سا�سات 

ا���س��ت��ق��ب��ال / ���س��ك��رت��اري��ا ب��رات��ب 

�سهري 60000 ل.�ش املوا�سالت 

موؤمنة و اخلرة غري �رورية ه� :   

 2253712 - 0996677444

سكرتاريا
<جمموعة جتارية ترغب بتعين اآن�سة 
للعمل فورا بدوام 8 �ساعات يف جمال 

/ املحا�سبة – ال�سكرتارية – خدمة 

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 :

الغربية  باملزة  جتارية  <�ركة 
جتيد  تنفيذية  �سكرترية  تطلب 

املرا�سالت  و  االنكليزية  اللغة 

باللغتن و خرة على الكمبيوتر 

اإر�سال  يرجى  االأوفي�ش  برامج 

ال�سرية الذاتية اىل وات�ش ه� : 

 0953653776
<ع����ي����ادة ط��ب��ي��ة ب��ح��اج��ة اىل 
1 ظهرا  ال�ساعة  من  �سكرترية 

اىل ال�ساعة 6 م�ساء يوميا يف 

م����ن����ط����ق����ة ال����ب����ح���������س����ة ه�������� : 

 0933322575
يف  للعمل  �سكرترية  <مطلوب 
بحرات  ال�سبع  مبنطقة  ع��ي��ادة 

الدوام من 11-5 م�ساء يف�سل 

 : ه�  التمري�ش  باأعمال  االإمل���ام 

 0932262225
تفتتح  العاملية  املاركات  الأ�سهر  <وكالة 
اىل  بحاجة  باحلمرا  اجل��دي��دة  �سالتها 

 – زبائن  خدمة   – ري�سب�سن   / موظفة 

�سكرتارية / بدوام 8 �ساعات العمر حتى 

35 �سنة اخلرة غري �رورية ال�سهادة 
ثانوية اأو جامعية براتب 75 األف االت�سال 

 –  0955553922  : ه���   6-11 م��ن 

 2274342

<مطلوب عامالت خدمة منزلية 
تنظيف  عمال  امل�سنن/  لرعاية 

 –  3325978: ه����  ور����س���ات 

  0992337260
ل  منـــز ة  بـــر مد ب  مطلـــو >
مقيمة لرعاية مســـنة مقعدة 
و املساعدة في أعمال املنزل هـ 
 5643866 – 0932480005 :

للمنازل  <لدينا ور�سات تعزيل 
و املكاتب و ال�ركات / مدبرات 

رعاية  و  املنزلية  لالأعمال  منزل 

امل�سنن و االأطفال مقيمات و غري 

 0993152120  : ه�  مقيمات 

 8113020 – 8113025 –
منزلية  خدمة  عاملة  <مطلوب 
مقيمة لرعاية االأطفال و امل�سنن 

 –  2 1 6 5 6 6 6  : ه���������� 

 0992722275

باملالكي  منزل  مدبرة  <يلزمنا 
م�ستقل  مدخل  لها  غرفة  يوجد 

ال���ع���م���ر حت����ت 35 ���س��ن��ة ه����� : 

 0944095880
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرتمة  عائلة 

 –  0992722275  : ه�  دوام 

 2165666
ة  عد مســـا ب  مطلـــو >
 8 دوام  املنـــزل  ألعمـــال 
ســـاعات يوميا غير مدخنة 
للعمـــل فـــي مشـــروع دمـــر او 
ضاحية قدسيا او املالكي او 
كفرسوسة هـ : 5653309 – 

 0932480005
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنن و االأطفال 

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

 –  4 4 5 5 5 7 2
 0933439985

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

 5653309



9336 2019 العــــدد 744  -  30   أذار       4



2019 العــــدد 744  - 9336 305   أذار      



9336 2019 العــــدد 744  -  30   أذار       6



2019 العــــدد 744  - دم�شــــــــــــــق 9336 307   أذار      

سيارات للبيع
< �سيفروليه كبتيفا LTZ  بيج 2007 خالية 
داخال و خارجا اتوماتيك كاملة مع فر�ش جلد 

و كر�سي كهربا 3مقاعد حتكم مقود و فتحة 

�سقف و �سا�سة و كامريا و مرايا �سب 3200 

العـــزف  لتعليـــم  <مـــدرس 
على الغيتار الشرقي و ليس 
الغربـــي في دمشـــق الدرس 
2000 ل.س ملـــدة ســـاعة هـ 

 0997018406 :
<م���در����ش ب��امل��زة و م�����روع دم��ر 
كيمياء    – ف��ي��زي��اء   – ري��ا���س��ي��ات 

 – العلمي  ال��ب��ك��ال��وري��ا  و  للتا�سع 

�سناعة – معلوماتية – فنية و كافة 

ال�سفوف ومواد التجارة / متابعة 

و حتفيظ / ه� : 0932669269 

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

و العربي لطالب ال�سهادة االإعدادية 

و مرحلة التعليم اال�سا�سي باأ�سعار 

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

 0933258622

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

– ط��اوالت – كرا�سي - ب��رادات – 
فريزرات - / اأملاين ايطايل ا�ستعمال 

3 اأ�سهر  ه�:  0966965777 

طبي 
لة  صيد ة  د شها ب  مطلو >
ترخيص دائم لصيدلية في ريف 
 : هـ  دوام  بدون  او  مع   دمشق 

 0937247919
ف��ن��ي /ة/ خم��ري  <م��ط��ل��وب 
طبية  حتاليل  خمر  يف  للعمل 

او  ال�سباحية  للفرتة  باملزرعة 

امل�سائية ه� : 4461313 

<مطلوب صيدالني /ة/ للعمل 
في صيدلية في مدينة دمشق هـ 

 0997132149 :
خدمات 

و  مية  لقد ا لكتب  ا ي  شتر ا >
املستعملة و اجلرائد و املجالت و 
الكرتون هـ : 0947341109

<�ساب لبناين مقيم يف دم�سق 
لبنانية  خ��ا���س��ة  ���س��ي��ارة  مي��ل��ك 

م�ستعد ال�ستقبال طلبات خا�سة 

اإىل لبنان و تاأمن حجز فندقي 

CC  ب��وال��ن و ABS  ج��اه��زي��ة عالية ه��� : 
 0944214910 – 4444718

<للبيع �سيارة بيك اب زاز دايو 
ج��ي��دة  ب��ح��ال��ة   2004 م���ودي���ل 

 : ه�����   2-11 م����ن  االت�������س���ال 

0933322575

م�سمون ه� : 0955341791 

 0096171226747 –
البنايات  بخدمة  يعمل  <رج��ل 
من �سطف اأدراج البنايات �سمن 

مدينة دم�سق باأ�سعار منا�سبة ه� 

 –  8 8 8 5 0 9 6  :

 0946924490
كافة  لتنفيذ  م�ستعد  <م��ع��ل��م 
باأ�سعار  البخ  و  الدهان  اأعمال 

منا�سبة و جودة يف العمل ه� : 

 0947289541




