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

التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر/ 

 : ه�  فقط  /للجادين  املعاينة  بعد 

 0933568282
<للبيـــع معمـــل فـــي مديـــرة 
مســـاحة 2200م2 ارتفـــاع 5 
للجاديـــن  نظامـــي  طابـــو  م 
فقـــط هــــ : 0987353946 – 

 0940395768
معداتها  بكافة  كافيترييا  <للبيع 
اخ�����ر  ط���اب���و  30م2  م�����س��اح��ة 

برامكة مقابل كلية الفنون اجلميلة 

االت�سال   0991494701  : ه� 

بعد 2 ظهرا 

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

�ساحة ق�ر ال�سيافة جانب بنك 

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

منتفعات ت�سليم فوري 125 مليون 

ه� : 0951553163 

<حمل جتاري باملزة �سيخ �سعد 
يبعد عن ال�سارع العام 40م2�سمن 

55م2  م�ساحة  ع��ري�����ض  ���س��ارع 

ك�����س��وة ���س��وب��ر دي��ل��وك�����ض واج��ه��ة 

ب�سعر  لال�ستثمار  9م  عري�سة 

م�سجع  4 مليون و بازار  للجادين 

 : ه����������  ف������ق������ط  امل�����ه�����ت�����م�����ن  و 

 0988266149
ارضـــي  محـــل  <لالســـتثمار 
بقـــن  طا يقـــة  حلر ا فـــي 
مســـاحة كل طابـــق 20م2 هـ 

 0936073088 :
<لال�ستثمار / �ركة حما�سة / 
حمل يف �سوق احلميدية م�ساحة 

9م2 ه� : 0947928498 

<منزل للبيع حزة اخر عن ترما 
– ن�سف ك�سوة غرفتن + �سالون 
بعد  ال�����س��ع��ر  70م2  م�����س��اح��ة 

املعاينة ط2 �رقي عقد زراعي 

ه� : 0932463164 

م��ن��زل  امل��ق��اي�����س��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
غرفتن  جميلة  اطاللة  بالعدوي 

ديلوك�ض  ك�سوة  �سالون  و  ن��وم 

 : ه���  مليون   75 للجادين  طابو 

 0933709044
<للبيع �سقة يف الربامكة مقابل  
ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة ط4 / 

 : ه����  رائ���ع���ة  اإط����الل����ة  160م2 
 2 ب��ع��د  االت�����س��ال   2141463

ظهرا 

<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 جديدة عرطوز 
ط4  الكمال  مك�سفى  عند  البلد 

و  �سالون  و  غرفتن  /90م2/ 

حمامن ه� : 0934427086 

مقابل  بالربامكة  منزل  <للبيع 
كلية االقت�ساد ط1 فني م�ساحة 

130م2 ه� : 0944821258 

شقق متفرقة 
ج  دم��ر  مب�روع  منزل  <للبيع 
ك��راج   + 180م2  م�ساحة   16
�سيارات 3 غرف نوم و �سالة  و 

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

0966965777:

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

مهوي موقع مميز ه� : 3136126 

 0931805301 –
<للبيع منزل يف منطقة ال�سيخ 
حمي الدين م�ساحة 65م2 عربي 

افرجني ط3 ب�سعر 30 مليون ه� 

 0944799819 :

<للبيع �سقة باملالكي على ال�سارع 
العام �سالونن �سفرة + جلو�ض /5 

غرف نوم و 5 حمامات / م�سعد و 

كراج �سيارات حار�ض بناء اطاللة 

رائعة ه� : 0932146330 

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

نوم و �سالون كبري طابو 115 

مليون ه� : 0951553163 

<ل��ال���س��ت��ث��م��ار حم��ل يف ب��واب��ة 
ال�ساحلية على ال�ساحة مبا�رة 

م�ساحة 9م2 مع قبو 20م2 مع 

�سالة 30م2 على ال�سارع ي�سلح 

جل�������م�������ي�������ع امل����������ه����������ن ه������������ : 

 0953366642

محالت للشراء..
<مطلوب حمل جت��اري مبنطقة 
العدوي م�ساحة حوايل 25-20 

م2 غري موجه ب�سعر معقول ه� : 

0933303036

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 
<للبيع فيال  و ار�ض بيعفور من 
و  ف��ي��ال  ف��ي��ه��ا  دومن   7  – دومن 

ك�سوة  ج��اه��زة   ج��دي��دة  م�سبح 

ممتازة موقع رائع و اإطاللة خالبة 

ه� : 0966965777 

<للبيـــع ارض فـــي منطقـــة 
العـــام  الشـــارع  علـــى  التـــل 
مســـاحة 4 دومن للجاديـــن 
فقط هـ : 0987353946 – 

 0940395768

موظفون
<فندق ثالث جنوم بحاجة اىل 
موظف /ة / ا�ستقبال ذو خربة 

على  العمل  و  االنكليزية  باللغة 

الكمبيوتر براتب جيد  لالت�سال 

ه� : 0943973955 

<لالجار ال�سنوي �سقة يف تنظيم 
و  غ����رف   4 ط6/  ك��ف��ر���س��و���س��ة 

�سالون و حمامن و مطبخ و برندا 

م�سعد   + جميلة  اط��الل��ة  ك��ب��رية 

 : ه�  م�ساء   6-10 من  االت�سال 

0988063655 - 3280992
األســـبوعي   اليومـــي  <لالجـــار 
الشـــهري بدمشـــق غرف مفروشة 
1000 ل.س للســـرير احلمـــام     (
املشـــترك ( 2000 ل.س للســـرير 
احلمـــام اخلـــاص(  بـــراد + مكيفة 
ضمـــن ) البيـــت الشـــامي ( شـــارع  
بغـــداد خلـــف جامـــع اجلـــوزة هـ :   
 0936855455 –  0112320771

<لالجار �سقة يف عرنو�ض ط2 / 
3 غ����رف و ����س���ال���ون  و ���س��ف��رة 
اجار  160م2  م�ساحة  مفرو�سة 

 –  0951418823  : ه�  �سنوي 

 4472374
<غرفة فندقية مفرو�سة مع حمام 
و�سط مدينة دم�سق لالجار اليومي 

و االأ�سبوعي ب�سعر 5000 ل.�ض 

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

 0955560319
<ل��الج��ار م��ن��زل قبو 3 غ��رف و 
�سالون و حديقة مفرو�ض �سارع 

ب���غ���داد ال���راج���ع خ��ل��ف م��در���س��ة 

الالييك ه� : 0932420524 

<لالجا راو البيع او املقاي�سة منزل 
التجارة ط6 مع م�سعدين  ب�رقي 

ناطور  �سيارة  ك��راج  رائعة  اطاللة 

دون فر�ض 3 غرف و �سالون ب 295 

الف �سهريا ه� : 0951553163 

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

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

للجادين  الدميا�ض  و  بال�ساحية 

فقط ه� : 0988266149 

ف��روغ  80م2  م�ساحة  <مكتب 
احلجاز  مبنطقة  للت�سليم  ق��دمي 

م�������ق�������اب�������ل ال����������ربي����������د ه����������� : 

 0944291332
الثورة  <للبيع مكتب يف �سارع 
ملكية   + ف��روغ  40م2  م�ساحة 

 : ه���  دي��ل��وك�����ض  ف���وري  الت�سليم 

 4472374 – 0951418823

<حمل للبيع يف العدوي ي�سلح 
 : ه�  قبو  مع  به مدخنة  و  مطعم 

0933375602
<للبيع او االستثمار مبنى جتاري 
 – بنك  يصلح  خدمي  صناعي 
شركة – مجمع طبي مرخص معمل 
او جتاري بالبرامكة املنطقة احلرة 
مساحة 600م2 مكاتب و صالة و 
جاهز  و  ممتازة  كسوة  مستودعات 
للعمل الفوري / مواقف متوفرة / 

هـ : 0966965777 

<للبيع منزل عربي دم�سق القدمية 
جانب مكتب عنرب 75م2 ار�سي + 

طابقن منتفعات عدد 3 /45 مليون 

/ ه� : 0932463164 

<للبيع �سقة يف جرمانا اجلناين على 
ال�سارع العام طابو اخ�ر م�ساحة 

125م2 ملكية ك�سوة قدمية /3 غرف 
و موزع و بلكونن / �رقي غربي ط3 

فني ب�سعر 30 مليون و �سكرة ه� : 

 0955265199
<للبيع دفرت �سكن �سبابي بريء 
الذمة مدفوع كامل االق�ساط فئة 

 –  0951418823  : ه���   ) )اأ 

 4472374
م��ن��زل  امل��ق��اي�����س��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
بالقف�سور 3 غرف و �سوفا طابو 

اخ�ر ت�سليم فوري 95 مليون 

ه� : 0951553163 

<لالجار غرفة باملهاجرين جادة 
ثانية ديلوكس مع شرفة و اطاللة 
جميلة نظام ستديو لالناث حصرا 

هـ : 0944994454 
و���س��ط مدينة  ف��ن��دق��ي  <ج���ن���اح 
و  ���س��ال��ون  م��ع  غرفتن  دم�سق 

منافع للعائالت و الطالب لالجار 

ب�سعر  االأ���س��ب��وع��ي  و  ال��ي��وم��ي 

7000 ل.�ض لليلة الواحدة ه� : 
 0955560319

<للبيع منزل يف جديدة عرطوز 
البلد �سارع اجلالء 60م2 / قبو 

�ساوي / ه� : 0934427086 

مبنطقـــة  منـــزل  <للبيـــع 
150م2  مســـاحة  التجـــارة 
ن  مليـــو  1 0 0 ب  مطلـــو
 –  0987353946  : هــــ 

 0940395768
  c3 منزل للبيع ب�ساحية قد�سيا ج>
3 و �سوفا م�ساحة 100م2 /ط3 فني 
/ قبلي �رقي �سمايل غربي �سحي 

درجة اوىل ه� :0933317799 

شارع  صحنايا  أشرفية  في  منزل  <للبيع 
مساحة  ارضي  ط  السالم  بقالية  جانب   16
كسوة  مدخالن  له  الوجيبة  مع  120م2 
جيدة جدا اجتاه قبلي بسعر 35 مليون هـ : 
 0988955637 –  0993236517

<من يريد �راء منزل ب�ساحية 
 : ه���  �سبابي  دف��ات��ر  او  قد�سيا 

 0932383265
<ل��ل��ب��ي��ع رق�����م خم�����س�����ض يف 
جمعية) �سدى ال�سعب - الفيحاء 

-120 م�ساحة   ) ال�سبورة   –
 –  0951418823 160م2 

 4472374
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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 

ة  عد مســـا ب  مطلـــو >
 8 م  دوا ملنـــزل  ا ألعمـــال 
ســـاعات يوميا غير مدخنة 
للعمـــل فـــي مشـــروع دمـــر او 
ضاحية قدســـيا او املالكي او 
كفرسوســـة هـ : 5653309 – 

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

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

 0933439985 – 4455572
و  حاجة   ( لدى  مقيمة  <مطلوب 
حاج (  براتب 100 الف بال�سهر 

ه� : 0940649505 

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

رعاية  و  املنزلية  ل��الأع��م��ال  منزل 

امل�سنن و االأطفال مقيمات و غري 

مقيمات ه� : 0993152120 – 

 8113020 – 8113025
لعائلـــة  مقيمـــة  <مطلـــوب 
 45-18 مـــن  العمـــر  صغيـــرة 
ســـنة هــــ : 0932480005 – 

 5653309
منـــزل  مدبـــرة  <مطلـــوب 
مســـنة  يـــة  عا لر مقيمـــة 
مقعدة و املساعدة في أعمال 
املنزل هــــ : 0932480005 – 

 5643866
منزلية  ع��ام��ل��ة خ��دم��ة  <م��ط��ل��وب 
مقيمة لرعاية االأطفال و امل�سنن ه� 

 –  2 1 6 5 6 6 6  :

 0992722275
لالأعمال  <مطلوب مدبرات منزل 
املنزلية و رعاية امل�سنن و االأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر بن 

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

<مطلوب موزع  ل�ركة �سناعة 
منظفات �سمن دم�سق ال يتجاوز 

45 �سنة االت�سال من 8 �سباحا 
– 5 م�ساء ه� : 2258017 – 

 0938154646
< مطلوب للعمل فورا لدى �ركة 
الئق  مظهر  ذات  موظفة  دع��ائ��ي��ة 

بدوام 8 �ساعات يف�سل من حملة 

ال�سهادة الثانوية و العمر ال يتجاوز 

35 �سنة مبجال اال�ستقبال االت�سال 
 : ه�������  م���������س����اء   6  11- م������ن 

2274341 – 0933606081
<����رك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اإىل 
التالية  باالخت�سا�سات  موظفة 

مق�سم / ا�ستقبال / �سكرتاريا 

ل.���ض   60000 �سهري  ب��رات��ب 

املوا�سالت موؤمنة و اخلربة غري 

 –  2215788    : �رورية ه� 

0988179715
بحاجة  بالربامكة  جتارية  <�ركة 
باالخت�سا�سات  كوادرها  رفد  اىل 

 / / حما�سبة  �سكرتاريا   / التالية 

خدمة زبائن / براتب 65 األف العمر 

دون 35 �سنة املوا�سالت موؤمنة ه� 

 2225099 – 0993882780 :

لى  ا جة  بحا جمة  تر <مكتب 
مترجم /ة/ علة من يجد بنفسه 
 : هـ  الرقم  على  االتصال  الكفاءة 

   4-9 من   2263965

<ملن لي�ض لديها عمل و ال حتمل 
ال�سهادة اأو اخلربة �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

< ���رك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اإىل 
التالية  باالخت�سا�سات  موظفة 

مق�سم / ا�ستقبال / �سكرتاريا 

ل.���ض   60000 �سهري  ب��رات��ب 

املوا�سالت موؤمنة و اخلربة غري 

�رورية ه� :   -0996677444 

 2253712
<م�����ط�����ل�����وب م����وظ����ف����ة خ����ربة 
باملرا�سالت التجارية ال تقل عن 

3 �سنوات تتقن اللغة االنكليزية 
حمادثة و كتابة للعمل يف �ركة 

kaso9767@gmail. جتارية
com

<يلزمنا ان�سة للعمل يف �سالون 
اخل��ربة غري  براتب جيد  حالقة 

�رورية ه� : 0992121110 

اىل  بحاجة  �سناعية  <من�ساأة 
رف���������د ك��������واده��������ا م�������ن ك����اف����ة 

االخ��ت�����س��ا���س��ات / اداري�����ن / 

 / م��وزع��ن   / �سائقن   / عمال 

 5643460  : ه�  بكافة فروعها 

 0930147448 –

أزياء
<حم����ل خ��ي��اط��ة الجن������وري يف حي 
التجارة يطلب عامالت / ر�سة – حبكة 

ه�   3-11 من  االت�سال   / امبالج   –
 4466938 – 4428185:

حم��ا���س��ب ي��ع��م��ل ع��ل��ى ب��رام��ج 

امل��ح��ا���س��ب��ة ي��ط��ل��ب ع��م��ال ب���دوام 

جزئي ه� : 0932383265 

<مطلوب لل�راء غ�سالة اتوماتيك 
م�ستعملة ب�رط بحالة جيدة جدا 

 : (ه�������  احل�����اف�����ظ   ( ي���ف�������س���ل  و 

 2153038 – 0945454539
<للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة / فرن و 
خمارة – مكنة كابت�سينو – طاوالت – كرا�سي 

ف��ري��زرات - / اأمل���اين ايطايل  - ب���رادات – 

ا�ستعمال 3 اأ�سهر  ه�:  0966965777 

<مطلوب م�رف عام يجيد اللغة 
 3 ف��ن��دق  يف  للعمل  االنكليزية 

جنوم ه� : 0943973955 

<جمموعة جتارية ترغب بتعين 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 :

بحاجة  بالربامكة  طبي  <م�ستودع 
اإىل موظفة للعمل لديه براتب 50 األف 

خدمة   / التالية  باالخت�سا�سات 

زبائن / �سكرتاريا تنفيذية / ت�سويق 

مبا�ر العمر دون 35 �سنة و اخلربة 

غري �رورية و املوا�سالت موؤمنة ه� 

 0966030877:

<�ركة جتارية بقد�سيا بحاجة 
اىل رفد كوادرها باالخت�سا�سات 

التالية  �سكرتاريا / حما�سبة / 

 35 دون  العمر  الزبائن  خدمة 

�سنة  / اخل���ربة غ��ري ���روري��ة 

الراتب 60 الف ه� : 3221935 

  0931606999 –
<مطلوب مندوبة لبيع امليك اب 
للصالونات راتب 70 ألف ثابت + 
من  الدوام  للمتفوقني  مكافآت 
 2230767  : 10-6 مساء هـ 

 0932965820 –

<م�����س��ت��ودع ط��ب��ي يف ال��ربام��ك��ة 
م�����وظ�����ف�����ات  ىل  اإ ب������ح������اج������ة 

التالية / مق�سم  باالخت�سا�سات 

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

 –  0996677444  : ه�  موؤمنة 

 2253712
على  تعمل  �سكرترية  <مطلوب 
برنامج االك�سل و ذات مظهر جيد  

�سنة ح�را   35-30 من  العمر 

الدوام من 10 �سباحا – 5 بعد 

الظهر ه� : 0933303036

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

ري�سب�سن   / موظفة  اإىل  بحاجة 

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

�سنة اخلربة غري �رورية ال�سهادة 

ثانوية اأو جامعية براتب 75 األف 

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

 2274342 – 0955553922
<مطلوب ســـكرتيرة للعمل 
جتميـــل  ادوات  شـــركة  فـــي 
مغـــري  تـــب  برا عطـــور  و 
جـــدا هــــ : 0987353946 – 

 0940395768
<مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري 
بالق�ساع برج الرو�ض جتيد العمل 

باعمال  القيام  و  الكمبيوتر  على 

املكتب العمر دون 32 �سنة و ذات 

 –  5427524  : ه�  الئ��ق  مظهر 

 0945235375
<�ركة طبية بحاجة اإىل �سكرترية 
و موظفة اإدارية للعمل لديها براتب 

�سهري 65000 ل.�ض اخلربة غري 

�رورية و املوا�سالت موؤمنة ه� : 

  0996677444 – 2253712

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

اإدارية بدوام �سباحي و راتب  باأعمال 

50 األف مبدئيا ال�سهادة و اخلربة غري 
�رورية يف�سل من �سكان املنطقة العمر 

دون 35 االت�سال من 11-6 م�ساء ه� 

2274342 – 2274340 :

<�ركة متخ�س�سة مبجال العناية 
اىل  بحاجة  التجميل  و  بالب�رة 

ل��دي��ه��ا /  للعمل  م��وظ��ف��ة حم��ج��ب��ة 

�سكرتاريا + خدمة زبائن / براتب 

20 األ���ف اأ���س��ب��وع��ي��ا اخل���ربة غري 
�رورية العمر دون 35 �سنة ه� : 

 2225099 – 0997208809
<م�ستودع طبي يف الربامكة بحاجة 
اإىل موظفات باالخت�سا�سات التالية 

ا�ستقبال  �سكرتاريا –  / مق�سم – 

و  األ������ف   70 ����س���ه���ري  ب����رات����ب   /

املوا�سالت موؤمنة ه� : 2215788 

  0988179715 –

سكرتاريا
<م�ستوردين من ال�سن بحاجة اإىل 
/ حما�سبة – �سكرترية – ا�ستقبال 

/ للعمل لدى �سالتها مب�ساكن برزة 

ب��دوام 8 �ساعات و رات��ب 60 األف 

ال�سهادة بكالوريا كحد اأدنى و العمر 

حتى 30 امل��وا���س��الت م��وؤم��ن��ة ه��� : 

2274342 –  0994488637

عمال
<معمل يف منطقة كراج ال�سيدة 
زينب بحاجة اىل عامل / اخلربة 

 : ه���������   / ����������روري���������ة  غ��������ري 

 0988170856

مهن.
<فندق ثالث جنوم يطلب كر�سون 
ي��ج��ي��د ال��ل��غ��ة االن��ك��ل��ي��زي��ة ه���� : 

 0943973955
مســـتعد  ن  هـــا د <معلـــم 
ل  عمـــا ا فـــة  كا لتنفيـــذ 
الدهـــان و الديكورات وورق 
مميـــزة  خدمـــة  اجلـــدران 
 : هــــ  مدروســـة  اســـعار  و 

 0933243530
مطلوب دهان و كهربجي لتحديث 

منزل يف م�ساكن برزة باجر يومي 

 : ه�������  م����ع����ق����ول  ب�������س���ع���ر  او 

 2153038 – 0945454539
<مطلوب حامل حقائب للعمل يف 
ف�����ن�����دق ب�����رات�����ب ج�����ي�����د  ه������ : 

 0943973955
للعمـــل  نســـة  آ منـــا  <يلز
للمجوهـــرات  ورشـــة  فـــي 
غيـــر  اخلبـــرة  التقليديـــة 
ضرورية الدوام من الساعة 
9 5- مساء دمشق القدمية 
جانـــب اجلامع األمـــوي هـ : 

 0944813830

رعاية وتنظيف
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرتمة  عائلة 

 –  0992722275  : ه���  دوام 

 2165666
<مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة  
براتب 100 الف /  بال�سهره� : 

 0940649505
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<م��در���ض جم���از يف ال��ف��ي��زي��اء و 
خ�سو�سا  طويلة  خ��ربة  الكيمياء 

لل�سهادتن ه� : 0992586197 

خ���ربة  ذو  و  جم�����از  <م����در�����ض 
بالريا�سيات – الفيزياء – الكيمياء 

االنتقايل  و  التا�سع  و  للبكالوريا 

 : ه��������  ال������ط������ال������ب  م������ن������زل  يف 

 0951702439

<مدر�ض م�ستعد العطاء درو�ض 
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  االع���دادي���ة  ال�����س��ه��ادة 

ال��ت��ع��ل��ي��م اال���س��ا���س��ي ب��ا���س��ع��ار 

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

 0933258622

 5 <يلزمنا مبلغ و قدره بحدود 
م��ل��ي��ون مل�������روع ن���اج���ح م��ق��اب��ل 

�سيكات او �سندات اال�سال فورا 

على الرقم ه� : 0937793257 

دم�سق  مقيم يف  لبناين  <�ساب 
ميلك �سيارة خا�سة لبنانية م�ستعد 

ال�ستقبال طلبات خا�سة اإىل لبنان 

و تاأمن حجز فندقي م�سمون ه� 

 –  0 9 5 5 3 4 1 7 9 1  :

 0096171226747
بكافة  ل��ل��ق��ي��ام  م�ستعد  <���س��اب 
اأعمال االك�ساء و الهدم و الرتحيل 

– ق�ر �سرياميك و تك�سري بالط 
/ �رعة يف العمل و دقة باالأداء 

/ ه� : 0943914214 

<مدر�ض م�ستعد العطاء درو�ض 
املراحل  لكافة  كيمياء  و  فيزياء 

ال��درا���س��ي��ة و ل��ل�����س��ه��ادت��ن ه��� : 

 2712879 – 0993261972




