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<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 –
عقار  املالكي  يف  �شقة  <ل��اج��ار 
ار����ش���ي م��دخ��ل م�����ش��ت��ق��ل 65م2 

غرفتني و �شالة و مطبخ و حمام 

عمولة   +  4،5 �شنويا  فر�ش  بدون 

����ش���ه���ر م�����ن امل���������ش����ت����اأج����ر ه������ : 

 0965006547
تها  منتفعا مع  فة  غر ر  جا <لال
اجلامعية  املدينة  خلف  باملزة 
ب  للطال  / ي  شهر بشكل 
هـ  لالستعالم   / حصرا  اجلامعيني 

 0952697573 :

<مطلوب لل�رشاء منزل �شغري يف 
دم�شق و ما حولها بالتق�شيط دفعة 

على  التفا�شيل  و  األ��ف   50 اأوىل 

قد  على   ( لعائلة �شغرية  الهاتف 

احلال ( ه� : 0934966911 

�شبابي  اكتتاب  اأرق���ام  <مطلوب 
�شاحية قد�شيا و دميا�ش للبيع و 

���ش��ق��ق خم�����ش�����ش��ة و م�����ش��ت��ل��م��ة 

بال�شاحية و الدميا�ش للجادين فقط 

ه� : 0988266149 

<مطلوب فيا لل�رشاء يف بلودان 
او الزبداين ه� : 0994161765 

<للبيـــع معمـــل فـــي مديـــرة 
مســـاحة 2200م2 ارتفاع 5م 
طابو نظامي للجادين فقط 

هـ : 0987353946 
<حمل فروغ �شارع امللك في�شل 
ال�شادات  مقابل جامع   – –جادة 
مقابل مكتبة خليفة م�شاحة 11م2 

 : ه���������   2 11م �����ش����ق����ي����ف����ة   +

 0933774413

شقق متفرقة 
<شقة للبيع على الشارع العام في 
بيت سحم غرفة  و صالون مكسية 
ديلوكس تصلح مكتب او عيادة او 
سكن بسعر 5،5 مليون و بازار هـ : 

 0954721768
<للبيع منزل يف املهاجرين  ج6 جانب 
 – حجر  بناء  140م2  اخل��ي��اط  جامع 

ك��راج  خ��دم��ات   – م��ول��دة   – م�شاعد 

ك�شوة  ���ش��م��ايل  قبلي  اط��ال��ة  ���ش��ي��ارة 

ديلوك�ش ه� : 0965006547 

<منزل للبيع يف زملكا 3 غرف 
و ���ش��وف��ا ���ش��م��ايل غ��رب��ي ه���� : 

0957567970
<للبيع �شقة يف املالكي ال�شارع 
اطالة  300م2  م�شاحة  ال��ع��ام 

رائعة + م�شعد و حار�ش بناء و 

كراج ه� : 0932146330 

<للبيـــع بيـــت عربـــي بـــاب 
شرقي حي االمني طابقني 
مساحة 80م2 فوق و حتت 
مع وجيبة قبلي شـــمالي هـ 

 0932534020 :
فيا   6 الأ���ش��د ج  ق��رى  �شقة يف  <للبيع 
ت��واأم��ي��ه اك�����ش��اء ق���دمي م�����ش��اح��ة الأر�����ش 

1000م2 عليها بناء / 80+80+50 / طابو 
ت�شليم فوري ه� : 0961162162 

مزة 
مقابل  باملزة  منزل  <للبيع 
 2 1م 0 0 حة  مسا لكنيسة  ا
 : هـ  وسط  كسوة  غربي  شرقي 

 0959157758
ملعب  باملزة خلف  منزل  <للبيع 
م�شاحة  املدار�ش  �شارع  اجل��اء 

80م2 ه� : 0933330087 
<للبيع منزل باملزة اول طريق املزة 
110م2  الخريم�شاحة  ط4  جبل 

جنوب �رشق غرب 2 نوم اك�شاء جيد 

مع العف�ش طابو ت�شليم فوري ه� : 

 0961162162
<للبيع عقار باملزة فيات غربية 
مركز  ي�شلح  الرئي�شي  ال�شارع 

مركز جتميل  او  �رشكة  او  طبي 

�شكني  او  جت���اري  ي�شلح  ك��م��ا 

 : ه����  88م2  م�����ش��اح��ة  م���ف���روز 

 0966965777
<للبيع منزل باملزة فيات غربية �شقة 
240م2  غرب  �رشق  جنوب  اأر�شية 

داخلي + حديقة 350م2 مع م�شبح 

اك�شاء جيد طابو ت�شليم فوري ت�شلح 

جتاري ه� : 0961162162 

املشفى  مقابل  منزل  <للبيع 
قبلي  150م2  مساحة  العسكري 
و  غرف   4 ممتازة  كشوة  شرقي 
صالون و حمامني بناء مخدم هـ : 

 0959157758

به  ال��ع��دوي و  للبيع يف  <حم��ل 
م������دخ������ن������ة م��������ع ق������ب������و ه��������� : 

 0933375602
<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 
<حمل جتاري باملزة �شيخ �شعد 
ي���ب���ع���د ع�����ن ال���������ش����ارع ال���ع���ام 

ع��ري�����ش  ����ش���ارع  40م2�شمن 
�شوبر  ك�����ش��وة  55م2  م�����ش��اح��ة 

دي��ل��وك�����ش واج���ه���ة ع��ري�����ش��ة 9م 

 4 م�شجع   ب�شعر  لا�شتثمار 

مليون و بازار  للجادين و املهتمني 

فقط ه� : 0988266149 

<للبيع حمل بركن الدين �شارع 
مع  12م2  م�شاحة  ال��دي��ن  ا�شد 

�شقيفة املطلوب 30 مليون جاهز 

للعمل ه� : 0933331056 

ال�شاحلية  يف  حمل  <لايجار 
 : ه���  9م2  م�شاحة  ط1  ���ش��ه��دا 

  0933989277
ارضي  <لالســـتثمار محـــل 
بقـــني  طا يقـــة  حلر ا فـــي 
مســـاحة كل طابق 20م2 هـ 

 0936073088 :
<لاجار قبو يف اخر موقف ال�شيخ 
حمي الدين م�شاحة 100م2 ي�شلح 

 : ه���  �شنوي  ال��دف��ع  خياطة  م�شغل 

 0958435590
<لا�شتثمار حمل يف ال�شعان 
نف�ش  �شقيفة  مع  15م2  م�شاحة 

ي�شلح  ديلوك�ش  ك�شوة  امل�شاحة 

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

 0955500800
<ل�����اج�����ار حم����ل جت�������اري يف 
15م2  حديثة  ك�شوة  املهاجرين 

خطة الدفع �شنة مقدما و عمولة 

اجرة �شهر من امل�شتاأجر للجادين 

ه� : 0965006547 

<لا�شتثمار فقط مكتب جتاري 
م�شاحة 28م2 طابق اأول فني يف 

ي�شلح  اآ�شيا  فندق  بناء  فكتوريا 

لعدة مهن ه� : 0954681785 

– 2223901 بعد 12 
الثورة  �شارع  <للبيع مكتب يف 
ملكية   + ف���روغ  40م2  م�شاحة 

 : ه���  دي��ل��وك�����ش  ف���وري  الت�شليم 

 0951418823 – 4472374

<للبيع منزل في أشرفية صحنايا 
السالم  بقالية  جانب   16 شارع 
مع   2 120م مساحة  ارضي  ط 
جيدة  كسوة  مدخالن  له  الوجيبة 
35 مليون  جدا اجتاه قبلي بسعر 
 –  0932701929  : هـ 

 0998955637
بن  خالد  ب�شارع  ار�شي  <بيت 
الوليد واجهة على ال�شارع العام 

240م2  م�شاحة  اخ�����رش  ط��اب��و 

ي�����ش��ل��ح جم��م��ع ط��ب��ي او ���رشك��ة 

جت����اري����ة ب�����ش��ع��ر م����غ����ري ه����� : 

 4463120
<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة م�����ش��اح��ة 60م2 
غرفتني و �شالون مرخ�ش جتاري 

مقابل جامع ال�شيخ حمي الدين / 

الفرن يف  اك�شاء جديد / جانب 

مكتب   – عيادات  ي�شلح  ال�شوق 

– �شكني ه� : 0936154045
<للبيع دفرت �شكن �شبابي بريء 
الذمة مدفوع كامل الق�شاط فئة /اأ 

 –  0951418823  : ه�����   /

 4472374
مشق  بد للبيع  بي  عر ل  <منز
ارضي   عنبر  مكتب  جانب  القدمية 
طابقني مساحة 75م2 / 7 غرف 
3 طابو اخضر ب  + منتفعات عدد 
47 مليون للجادين مع وسيط هـ 

 0932463164 :

<للبيع رقم خم�ش�ش يف جمعية 
���ش��دى ال�����ش��ع��ب – ال��ف��ي��ح��اء – 

ال�شبورة م�شاحة 120-160م2 

 –  0951418823  : ه������ 

 4472374
<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
ال�شيخ  منطقة  منزل يف  <للبيع 
حمي الدين م�شاحة 65م2 عربي 

افرجني ط3 ب�شعر 30 مليون ه� 

 0944799819 :

ط1  الطلياين  يف  منزل  <للبيع 
باطة /5 غرف و �شوفا / �شوبر 

للت�شليم املطلوب  ديلوك�ش جاهز 

185م��������������ل��������������ي��������������ون ه��������������� : 
 0933331056

<للبيع او الجار ال�شنوي منزل 
160م2  م�شاحة  ط3  ب��امل��زرع��ة 

���ش��وب��ر دي��ل��وك�����ش تدفئة  ك�����ش��وة 

مركزية ه� : 0944434783 – 

 4446984

مشروع دمر 
<للبيع منزل م�رشوع دمر ترا�ش 
خا�ش  م��دخ��ل  ط1   – دوبلك�ش 

اك�شاء جيد اإطالة مفتوحة موقع 

مميز كراج خا�ش ت�شليم فوري 

ه� : 0961162162 

احل��ارة  دم��ر  م��ن��زل يف  <للبيع 
اجلديدة طابق رابع بناء حجر مع 

م�شاحة  اخ�����رش  ط��اب��و  م�شعد 

�����ش����اوي  م�������ش���م�������ش   2 75م
 : ه�������������   2 3 0 0 0 0 0 0

 0933263012

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

3 غرف نوم و �شالة  و �شالون 

ب�����������داع�����������ي ال���������������ش�������ف�������ر ه����� 

0966965777:

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 9 
م�شاحة  الأخ�����ري  حت���ت  /ط3/ 

168م2 جنوب �رشق غرب 4 نوم 
طابو  قدمي  اك�شاء  �شالون   2  +

ت�شليم فوري ال�شعر 100 مليون 

ه� : 0961162162 

<للبيع �شقة بدمر البلد 5 غرف 
م�شم�ش  ال�شيل  ب��وادي  منافع  و 

مهوي موقع مميز ه� : 3136126 

0931805301 –

<غرفة فندقية مفرو�شة مع حمام 
و�شط مدينة دم�شق لاجار اليومي 

و الأ�شبوعي ب�شعر 5000 ل.�ش 

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

 0955560319
جانب  منزل  لسنوي  ا ر  <لالجا
و  غرف   3/ ط1  االميان  جامع 
لعائلة  فرش  بدون   / صالون 
حصرا  دمشق  سكان  من  صغيرة 
من  ل  تصا ال ا سيط  و ن  و بد
 4451675  : هـ  مساء   6-10

 0932904583  -
< يوجد غرفة �شمن �شقة �شكنية 
ف���ارغ���ة م���ن غ���ري ع��ف�����ش م��ن��اف��ع 

�شارع   بنتني  اآو  لبنت  م�شرتكة 

مناخلية  النحا�شني  �شوق  الثورة 

حارة غنم هاتف 0944574456 

2326854 /

<لاجار �شقة يف عرنو�ش م�شاحة 
160م2 / 3 غرف و �شالونني و 
م���ن���اف���ع اج��������ار ����ش���ن���وي ه������ : 

 4472374 – 0951418823
<جناح فندقي و�شط مدينة دم�شق 
غ��رف��ت��ني م���ع ���ش��ال��ون و م��ن��اف��ع 

للعائات و الطاب لاجار اليومي 

و الأ�شبوعي ب�شعر 7000 ل.�ش 

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

 0955560319



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 

بحاجة  ال�شني  من  <م�شتوردين 
 – �شكرترية   – حما�شبة   / اإىل 

�شالتها  ل��دى  للعمل   / ا�شتقبال 

مب�شاكن برزة بدوام 8 �شاعات و 

بكالوريا  ال�شهادة  األف   60 راتب 

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

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

2274342 –  0994488637
عرنو�ش  ب�شاحة  طبيب  <ع��ي��ادة 
بحاجة اىل �شكرترية للتوا�شل ه� 

 0954920495 :

<�رشكة طبية بحاجة اإىل �شكرترية 
و موظفة اإدارية للعمل لديها براتب 

�شهري 65000 ل.�ش اخلربة غري 

�رشورية و املوا�شات موؤمنة ه� : 

  0996677444 – 2253712
<�رشكة جتارية بالربامكة بحاجة 
اىل رفد كوادرها بالخت�شا�شات 

التالية / �شكرتاريا / حما�شبة / 

خ��دم��ة زب��ائ��ن / ب��رات��ب 65 األ��ف 

املوا�شات  �شنة   35 دون  العمر 

 –  0993882780  : ه���  موؤمنة 

 2225099

عمال
<مكتب عقاري يطلب عامل ن�شيط 
و اأمني و ملتزم وان يكون م�شكنه 

قريب من الزاهرة املنطقة ال�شناعية 

 –  0955241189  : ه������� 

 5418334
<مطلوب عامل /2/ للعمل �شمن 
 : ه����������  ب�����ب�����ي�����ا  يف  م�����ع�����م�����ل 

 0933373425

<�رشكة جتارية ترغب بتعيني وكيلة 
 5-12 م��ن  ج��زئ��ي  ب����دوام  مبيعات 

ع�رشا براتب قدره 50 األف او ن�شبة 

األف   150 حتى  ت�شل  قد  مبيعات 

�شهريا يوجد فرتة تدريبية ماأجورة 

مل���دة �شهر لك��ت�����ش��اب اخل���ربة ه��� : 

 096283110 – 2154735
<�رشكة بعدرا ال�شناعية بحاجة 
اىل ان�شة جتيد العمل على برنامج 

الم����ني ل��ل��م��ح��ا���ش��ب��ة يف اجم���ال 

ال�شناعي املوا�شات موؤمنة من 

 –  2225105  : ه����  دم�����ش��ق 

 2218738
موظفات  و  م��وظ��ف��ني  <م��ط��ل��وب 
يجيدون العمل على الكمبيوتر ه� 

 –  0 9 6 9 2 4 0 2 4 0  :

 0944474020
اجلديد  فرعها  تفتح  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
للقيام  م��وظ��ف��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ب��ال��ربام��ك��ة 

باأعمال اإداري��ة ب��دوام �شباحي و راتب 

50 األف مبدئيا ال�شهادة و اخلربة غري 
�رشورية يف�شل من �شكان املنطقة العمر 

دون 35 الت�شال من 11-6 م�شاء ه� : 

2274342 – 2274340
<م�شتودع طبي بالربامكة بحاجة 
اإىل موظفة للعمل لديه براتب 50 

 / التالية  بالخت�شا�شات  األ��ف 

خدمة زبائن / �شكرتاريا تنفيذية 

/ ت�شويق مبا�رش العمر دون 35 

�شنة و اخل��ربة غ��ري ���رشوري��ة و 

امل�������وا��������ش�������ات م������وؤم������ن������ة ه���� 

 0966030877:

الهامة  ب�شاحة  للبيع  <ار�����ش 
م�شاحة 3،5 دومن جانب اجلامع 

واجهة على النهر ب�شعر مغري ه� 

 4463120 :

للبيـــع  ض  ر ا جـــد  <يو
علـــى  التـــل  منطقـــة  فـــي 
 4 مســـاحة  العـــام  الشـــارع 
دومن للجاديـــن فقـــط هــــ : 

 0987353946
نظامية  ���ش��ي��وع  للبيع  <ار�����ش 
بني  املوقع  دومن   3،25 م�شاحة 

مدينة املعار�ش و الأر�ش ال�شعيدة 

بئر  فيها  و  طريقني  ب��ني  واق��ع��ة 

للجادين ه� : 0991756633 

<للبيع فيا  و ار�ش بيعفور من 
دومن – 7 دومن فيها فيا و م�شبح 

ك�شوة ممتازة  ج��اه��زة   ج��دي��دة 

اإطالة خابة ه� :  موقع رائع و 

 0966965777
ريـــف  فـــي  للبيـــع  <ارض 
دمشـــق الشـــرقي / دوما تل 
كردي / املنطقة الصناعية 
معمـــل  بـــني  لتنظيميـــة  ا
شـــموط ووتار لها مدخلني 
مـــن تل كـــردي و تـــل صوان 
40 دومن / بيعـــة  مســـاحة 
كاملة / هـ : 0937390530 

مهن
<يلزمنـــا انســـة للعمـــل فـــي ورشـــة 
اخلبـــرة  التقليديـــة  للمجوهـــرات 
غير ضرورية الدوام من الساعة 5-9 
مساء دمشق القدمية جانب اجلامع 

االموي هـ : 0944813830 
<مطلوب معلم خمرطة للعمل يف 
ب����ب����ي����ا ب������رات������ب ج����ي����د ه������� : 

 0933373425
<حمل �شيانة برادات و غ�شالت 
معلم  اىل  ي��ح��ت��اج  ج��رم��ان��ا  يف 

���ش��ي��ان��ة و ت�����ش��ل��ي��ح مل���ن ي��رغ��ب 

 0964776314  : ه�  الت�شال 

 0965274686 –
<م��ط��ل��وب م��ع��ل��م ل��ف حم��رك��ات 
ببيا  منطقة  للعمل يف  كهربائية 

ه� : 0933373425 

 / �شاعدين  و  معلمني  <مطلوب 
اوف �شايت – طوي – جتليد / 

جمال  يف  تعمل  ب�رشكة  للعمل 

�شحنايا  اتو�شرتاد  يف  الطباعة 

م�������ف�������رق ������ش�����ح�����ن�����اي�����ا ه��������� : 

 0996398583

موظفون
<�رشكة جتارية مقرها الربامكة 
ترغب بتعيني موظفات براتب قدره 

50 األف ل.�ش العمر دون 30 �شنة 
 –  2 1 5 4 7 3 5  : ه����������� 

 0962838110
لة  صا  ) ة ( ظف  مو ب  مطلو >
مستودع للعمل بسوبر ماركت مميز 

بالبرامكة : 0950002131 
بني  صغير   ب  شا ب  مطلو >
مساعد  للعمل  سنة   17  -  15
بالبرامكة  ماركت  بسوبر  كاشيير  

هـ 0950002131
<يلزمنا موظف للعمل يف مكتبة 
دوام  �شنة   25-18 ب��ني  العمر 

 : ه��������  م���������ش����ائ����ي  او  ك������ام������ل 

 3738137
<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذات مظهر لئق بدوام 8 �شاعات 

و  الثانوية  ال�شهادة  حملة  من  يف�شل 

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

ال�شتقبال الت�شال من -11 6 م�شاء 

ه� : 0933606081 – 2274341

<طبيب باملزرعة �شهبندر بحاجة 
اىل ممر�شة بدون خربة العمر من 

-18 35 �شنة متعلمة من �شكان 

ال���دوام  ال��دي��ن  رك���ن  او  املنطقة 

�شباحي ه� : 0955248818 

حمل  يف  للعمل  ���ش��اب  <يلزمنا 
جتاري بدوام من 8،30 – 6،30 

ه� : 2218404 

بتعيني  ترغب  جتارية  <جمموعة 
اآن�شة للعمل فورا بدوام 8 �شاعات 

 – امل���ح���ا����ش���ب���ة   / جم�������ال  يف 

 / الزبائن  خدمة   – ال�شكرتارية 

ال�شهادة  و  �شنة   35 دون  العمر 

األف   2 الراتب  اأدنى  ثانوية كحد 

اأ�شبوعيا الت�شال من 11-6 ه� : 

2274340 – 0933606019
<مطلوب موظفة مســـتوى 
جلديـــة  طبيـــة  او  جامعـــي 
للعمـــل فـــي مركـــز جراحـــة 
 35  25- العمـــر  جتميليـــة 
جيـــد  راتـــب  الئـــق  مظهـــر 
 -   3-1 مـــن   3346011  : هــــ 

 0933718131
<�رشكة جتارية بحاجة اإىل موظفة 
 / مق�شم  التالية  بالخت�شا�شات 

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

�شهري 60000 ل.�ش املوا�شات 

موؤمنة و اخلربة غري �رشورية ه� :   

0988179715 – 2215788
يرغب  م��ب��ا���رش  ت�شويق  <م��ك��ت��ب 
بتعيني وكيلة مبيعات لدى فرعها 

يف الربامكة الراتب ثابت او ن�شبة 

  ) املقابلة  ال�رشح �شمن  مبيعات) 

 –  2 1 5 4 7 3 5  : ه������������ 

 096283110
<ملن لي�ش لديها عمل و ل حتمل ال�شهادة 
ت��ع��م��ل يف جم��ال  ����رشك���ة  اخل�����ربة  اأو 

ال�شترياد تعلن عن حاجتها اإىل اآن�شات 

للعمل يف عدة اخت�شا�شات بدوام كامل 

و راتب 75 األف العمر دون 35 �شنة ه� 

 2274341 – 0966226640 :

<م�����ش��ت��ودع ط��ب��ي يف ال��ربام��ك��ة 
بحاجة اإىل موظفات بالخت�شا�شات 

 – �شكرتاريا   – مق�شم   / التالية 

ا�شتقبال / براتب �شهري 70 األف 

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

 0996677444 – 2253712

<���رشك��ة جت��اري��ة ت��رغ��ب بتعيني 
موظفات ال�شهادة غري �رشورية و 

اخلربة غري �رشورية براتب قدره 

50 األف �شهريا الدوام من 5-9 
م�شاء لا�شتف�شار من 11-3 ه� 

 096283110 – 2154735 :

<����رشك���ة م��ت��خ�����ش�����ش��ة مب��ج��ال 
العناية بالب�رشة و التجميل بحاجة 

اىل موظفة حمجبة للعمل لديها / 

�شكرتاريا + خدمة زبائن / براتب 

اأ�شبوعيا اخل��ربة غري  األ��ف   20
�رشورية العمر دون 35 �شنة ه� 

 –  0 9 9 7 2 0 8 8 0 9  :

 2225099
ب���ح���اج���ة اإىل  <�����رشك����ة ط���ب���ي���ة 
�شكرترية و موظفة اإدارية للعمل 

 65000 �شهري  ب��رات��ب  لديها 

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

املوا�شات موؤمنة ه� : 2215788 

 0988179715 –
<�رشكة جتارية  يف برج الرو�ش 
اىل  بحاجة  في�شل  امللك  �شارع 

امني م�شتودعات لديه خربة بجرد 

و  الم��ني  برنامج  و  امل�شتودعات 

لديه  مل��ن  ج��ي��دة  النكليزية  لغته 

الم���ك���ان���ي���ات الت���������ش����ال ه����� : 

 2243174
<من�شاأة �شناعية كربى بحاجة 
اىل طاقم من كافة الخت�شا�شات 

/ اإداري – فني – عامل /ة/ / 

 –  5 6 4 3 4 6 0  : ه����������� 

 0930147448

سكرتاريا
العاملية  املاركات  لأ�شهر  <وكالة 
باحلمرا  اجلديدة  �شالتها  تفتتح 

ري�شب�شن   / موظفة  اإىل  بحاجة 

 / �شكرتارية   – زب��ائ��ن  خدمة   –
بدوام 8 �شاعات العمر حتى 35 

�شنة اخلربة غري �رشورية ال�شهادة 

ثانوية اأو جامعية براتب 75 األف 

 : ه������   6-11 م�����ن  الت���������ش����ال 

 2274342 – 0955553922
<�رشكة جتارية بحاجة اإىل موظفة 
 / مق�شم  التالية  بالخت�شا�شات 

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

�شهري 60000 ل.�ش املوا�شات 

موؤمنة و اخلربة غري �رشورية ه� 

 0 9 9 6 6 7 7 4 4 4 -    :

 2253712
<مطلوب ســـكرتيرة للعمل 
فـــي شـــركة أدوات جتميل و 
عطـــور براتب مغر جدا هـ : 

 0987353946
<م�����ش��ت��ودع ط��ب��ي يف ال��ربام��ك��ة 
م�����وظ�����ف�����ات  ىل  اإ ب������ح������اج������ة 

مق�شم   / التالية  بالخت�شا�شات 

– �شكرتاريا – ا�شتقبال / براتب 
املوا�شات  و  األ��ف   70 �شهري 

 –  2215788  : ه�����  م���وؤم���ن���ة 

  0988179715
<م��ك��ت��ب جت���اري ي��رغ��ب بتعيني 
موظفة ا�شتقبال / �شكرترية لفرعه 

الكائن يف الربامكة الراتب ابتداء 

من 50 األف و ما فوق العمر دون 

 –  2154735  : ه����  ���ش��ن��ة   30
 0962838110
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طبي 
و  ا ني  ال صيد ب  مطلو >
صيدلية  في  للعمل  صيدالنية 
بريف دمشق  بدوام صباحي هـ : 

 0997132149
لطبيبـــة  عيـــادة  <لالجـــار 
اختصاص جلدية أو مشاركة 
فـــي مركز جراحـــة جتميلية 
 : هــــ  ء  ا حلمـــر ا منطقـــة 
 0933718131 –  3346011

لي  صيد ة  د شها ب  مطلو >
بدون  او  اجر  مع  دائم  ترخيص 

هـ : 0937247919 
خدمة  �شيدلة  �شهادة  <مطلوب 
ري��ف / ج��دي��دة ع��رط��وز / ه��� : 

 –  0 9 6 0 0 7 0 5 6 0
 0934104659

خدمة  صيدلة  شهادة  <مطلوب 
ريف لصيدلية في ريف دمشق مع 

دوام هـ : 0938071538 
مفقودات

<فقد / كريكو �شيارة / ب�شطون 
مقابل  برنية  ���ش��ارع  منطقة  يف 

ا�شبوع  منذ  الوروب��ي��ة  اجلامعة 

تقريبا رجاء ممن وجده الت�شال 

ه� : 0966447263 

سيارات للبيع
 2006 كوروال  تويوتا  سيارة  <للبيع 
اوبشن  املواصفات فل  كاملة  اتوماتيك 
رقم واحد لون كحلي خالية من الداخل و 
اخلارج و احملرك بحالة الوكالة متاما السعر 
 0944414825  : هـ  مليون   8،5

مهن
<مطلوب معلم حتمي�ش قهوة  ذو 
 : ه���  ج��رم��ان��ا  للعمل يف  خ���ربة 

 0933452480

رعاية وتنظيف.
<مطلـــوب مســـاعدة ألعمال 
املنـــزل دوام 8 ســـاعات يوميـــا 
فـــي  للعمـــل  مدخنـــة  غيـــر 
مشروع دمر او ضاحية قدسيا 
او املالكـــي او كفرسوســـة هــــ : 

 0932480005 –  5653309
<مطلوب مدبرات منزل لاأعمال 
املنزلية و رعاية امل�شنني و الأطفال 

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

 0933439985 – 4455572
<مطلوب مدبرات منزل لاأعمال 
املنزلية و رعاية امل�شنني و الأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر بني 

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

ئلـــة  لعا مقيمـــة  ب  <مطلـــو
صغيـــرة العمر من 18-45 ســـنة 
هـ : 0932480005 – 5653309 
<مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة 
ل��رع��اي��ة الأط���ف���ال و امل�����ش��ن��ني ه��� : 

 0992722275 – 2165666
ل  منـــز ة  بـــر مد ب  <مطلـــو
مقيمة لرعاية مسنة مقعدة 
و املساعدة في أعمال املنزل هـ 
 5643866 – 0932480005 :

مطلوب مدبرة منزل للعمل خلدمة رجل 

العمر  مقيمة  غ��ري  اأو  مقيمة  ل��وح��ده 

حوايل 35 �شنة براتب مغري جدا ه� 

 2216866 – 0937779048 :

<لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و 
مدبرات   / ال�رشكات  و  املكاتب 

رعاية  و  املنزلية  لاأعمال  منزل 

امل�شنني و الأطفال مقيمات و غري 

مقيمات ه� : 0993152120 – 

 8113020 – 8113025
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى عائلة 
 : ه���  دوام  او  مقيمة  للعمل  حمرتمة 

 2165666 – 0992722275
<مطلوب مقيمة لدى �شيدة م�شنة 
يف دار ال�شعادة العمر دون 30 

���ش��ن��ة اخل������ربة �����رشوري����ة ه����� : 

 0936664440

و ذو خربة م�شتعد  <مدر�ش جماز 
لإعطاء درو�ش خ�شو�شية بالريا�شيات 

و  للبكالوريا  الكيمياء   – الفيزياء   –

التا�شع و النتقايل يف منزل الطالب 

ه� : 0951702439 

<ا�شتاذ قدير ملواد كلية القت�شاد و 
احلقوق دورة مر�شوم و طاب التعليم 

املفتوح يحقق حلم جناحهم و تفوقهم 

ه� : 0956759028 

<مدر�ش م�شتعد لإعطاء درو�ش 
بالريا�شيات و الفيزياء و الكيمياء 

و ال���ع���رب���ي ل���ط���اب ال�����ش��ه��ادة 

الع����دادي����ة و م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ل��ي��م 

 : ه�  منا�شبة  باأ�شعار  الأ�شا�شي 

 0933258622 – 5133871
م�شتعدة  اأمل��ان��ي��ة  لغة  <م��در���ش��ة 
للمراحل  الأملانية  اللغة  لتدري�ش 

 : ه��������  ل����ل����ت����وا�����ش����ل  الوىل 

 0935871249

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

– ط��اولت – كرا�شي - ب���رادات – 
فريزرات - / اأملاين ايطايل ا�شتعمال 

3 اأ�شهر  ه�:  0966965777 

دم�شق  مقيم يف  لبناين  <�شاب 
ميلك �شيارة خا�شة لبنانية م�شتعد 

ل�شتقبال طلبات خا�شة اإىل لبنان 

و تاأمني حجز فندقي م�شمون ه� 

 –  0 9 5 5 3 4 1 7 9 1  :

 0096171226747
<معلم دهان م�شتعد لتنفيذ كافة 
با�شعار  البخ  و  ال��ده��ان  اع��م��ال 

منا�شبة و ج��ودة يف العمل ه� : 

 0947289541

سيارات لآلجار
لالجـــار  ســـيارة  <مطلـــوب 
كيـــا تاونـــر بيـــك أب بحالة 
جيـــدة هــــ : 0987368126 

 0987353946 –




