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 مساحة حوالي 25 م2 في 
شارع حلب أو شارع بغداد 
أو العباسيين لالستعالم 
0998000123 /4430204

مطلوب 
محل

 تجاري 
لآلجار 

باملهاجرين جادة  عربي  منزل  <للبيع 
 4  + غ��رف   10 /175م2/  �ساد�سة 

م��ع حم��ل على  2 مطبخ  ح��م��ام��ات + 

الطريق العام ه� : 0955453287

ك�سوة  ط3  اجل��ب��ة  يف  م��ن��زل  <للبيع 
دي��ل��وك�����س 3 غ���رف و ���س��وف��ا  جاهز 

للت�سليم ب�سعر نهائي 100 مليون ه� : 

 0933331056
<للبيـــع فيال في قرى االســـد 3 
طوابق مساحة كل طابق 90م2 
مـــع حديقة علـــى الهيكل موقع 
مميز بســـعر نهائـــي 125 مليون 

هـ : 0992837918 
ل��ل��ب��ي��ع  يف وادي  <���س��ق��ة م��ف��رو���س��ة 
و  دي��ر جرج�س  ع��ن  ك��م   2 الن�سارى 

100م ع��ن ف��ن��دق ال����وادي ط��اب��ق اول 
م�ساحة 100م2 ك�سوة ديلوك�س ب�سعر 

32 م����ل����ي����ون  ب�������دون و����س���ي���ط ه������ : 
 0944560575

<للبيع منزل يف منطقة ال�سيخ حمي 
الدين م�ساحة 65م2 عربي اإفرجني ط3 

 : ه����������  م������ل������ي������ون   30 ب�����������س�����ع�����ر 

 0944799819
<للبيع منزل باملهاجرين مرابط طابق 
ديلوك�س  �سوبر  �سمايل  قبلي  ار�سي 

م�ساحة 80م2 جاهز للت�سليم املطلوب 

70 مليون ه� : 0933331056 
<للبيع �سقة يف قد�سيا �سارع اخلياطني 
م�ساحة 70م2 مع حديقة 70م2 ب�سعر 

15 مليون ه� : 0940649505 
<للبيع منزل بالبرامكة مقابل 
علـــى  املدنيـــة  الهندســـة  كليـــة 
 / صوفـــا  و  غـــرف   5  / الشـــارع 
ة  جيـــد ة  كســـو 1فنـــي  ط
 : هــــ  جتـــاري  و  ســـكني  يصلـــح 

 0937323675
 : ه�  بال�سعالن  كامل  <للبيع حم�رض 

 0949877158
<للبيع �سقة /2/ م�ساحة 100م2 و 
110م2 ك�سوة جيدة ج��دا يف �سارع 
ال�رضطة  قيادة  جانب  الوليد  بن  خالد 

اطاللة على قا�سيون  ه� : 2258308 

  0940087790 –

مزة 
ط  غربية  ف��ي��الت  ب��امل��زة  �سقة  <للبيع 
م�ساحة  م�سبح  و  حديقة  م��ع  ار���س��ي 

م�سبح  و  حديقة   + 250م2  داخ��ل��ي��ة 

300م2 مدخل م�ستقل ي�سلح �سكني 
للجادين فقط  او جتاري طابو اخ�رض 

الت�سليم فوري ه� : 0945801619 

فيـــالت  باملـــزة  منـــزل  <للبيـــع 
شـــرقية / أكـــرم / غرفتـــن نـــوم 
+ ســـفرة و صالون كســـوة و فرش 
جيد /ط7/ بناء ديلوكس راقي 

هـ : 0937323675 
<ل��ل��ب��ي��ع ع��ق��ار ب���امل���زة ف��ي��الت غربية 
ال�سارع الرئي�سي ي�سلح مركز طبي او 

ي�سلح  ك��م��ا  م��رك��ز جتميل  او  ���رضك��ة 

جتاري او �سكني مفروز م�ساحة 88م2 

ه� : 0966965777 

مشروع دمر 
<للبيع �سقة بدمر البلد 5 غرف و منافع 
بوادي ال�سيل م�سم�س مهوي موقع مميز 

ه� : 3136126 – 0931805301

<للبيع �سقة يف م�رضوع دمر بناء حجر 
جانب دوار الكني�سة م�ساحة 150م2 

ن��وم و ���س��ال��ون / ك�سوة  / 3 غ��رف 

ديلوك�س اطاللة رائعة م�سعد + مراآب  

+ كراج و مولدة للبناء الت�سليم فوري 

للجادين ه� : 0945801619 

�سارع  دمر  م�رضوع  �سقة يف  <للبيع 
املغرتبني ط ار�سي مع حديقة م�ساحة 

150م2  ح��دي��ق��ة   + 140م2  داخ��ل��ي��ة 

فوري  الت�سليم  ديلوك�س  �سوبر  ك�سوة 

للجادين ه� : 0945801619 

دم��ر ج16  م�����رضوع  �سقة يف  <للبيع 
جانب جامع البوطي بناء حجر م�ساحة 

150م2 /3 غرف نوم و �سالون ك�سوة 
جيدة ط1 يوجد م�سعد + كراج الت�سليم 

فوري ب�سعر 95 مليون للجادين ه� : 

 0945801619
<للبيع ترا�س يف م�رضوع دمر م�ساحة 
داخلية 250م2 + ترا�س 150م2 ك�سوة 

 + مكتب  غرفة  يوجد  ديلوك�س  �سوبر 

كراج خا�س / 4 غرف نوم + �سالونني 

/ مدخل م�ستقل الت�سليم فوري للجادين 

ه� : 0945801619 

 16 ج  دم���ر  م��ن��زل مب�����رضوع  <للبيع 
 3 �سيارات  كراج   + 180م2  م�ساحة 

غرف نوم و �سالة  و �سالون بداعي 

ال�سفر ه� :0966965777

شقق متفرقة 
<للبيع او املقاي�سة على �سقة مب�رضوع 
دمر او �ساحية قد�سيا �سقة يف بلودان 

م�ساحة  ار���س��ي +ح��دي��ق��ة  ب��ن��اء حجر 

ت��را���س  و  ح��دي��ق��ة  150م2 +  داخ��ل��ي��ة 

250م2 مدخل م�ستقل +�سوفاج خا�س 
اخ�رض  طابو  جيدة  ك�سوة  م��اء  بئر  و 

ه�  م��ل��ي��ون   50 ف�����وري ب  ال��ت�����س��ل��ي��م 

 0945801619:

<للبيـــع محضـــر كامل فـــي قرى 
كل  مســـاحة  طوابـــق   4 االســـد 
حديقـــة  مـــع   2 400م بـــق  طا
يصلـــح  الهيـــكل  علـــى  1600م2 
لشركة او سكني سعر نهائي 250 

مليون هـ : 0992837918 
<للبيع دفرت �سكن �سبابي بريء الذمة 
 : ه�   / /اأ  فئة  االق�ساط  كامل  مدفوع 

 4472374 – 0951418823

<ل��الج��ار �سقة يف م�����رضوع دم��ر بناء 
حجر م�ساحة 150م2 / 3 غرف نوم و 

 + مفرو�سة  او  ف��ر���س  دون   / ���س��ال��ون 

للبناء ك�سوة  م�سعد + م��راآب + مولدة 

جيدة للجادين ه� : 0945801619 

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

ب�سعر 5000 ل.�س لليلة الواحدة ه�  : 

 0955560319
�سعد  ال�سيخ  باملزة  ا�ستديو  <لالجار 
خلف الكازية و اجلامع الكبري ديلوك�س 

مكيفة و مفرو�سة ط1 بناء حديث غرفة 

كبرية و منافع ه� : 0935445297 

< يوجد غرفة �سمن �سقة �سكنية فارغة 
اآو  من غري عف�س منافع م�سرتكة لبنت 

النحا�سني  �سوق  الثورة  �سارع   بنتني 

مناخلية حارة غنم هاتف 0944574456 

2326854 /

ل���الج���ار يف وادي  م��ف��رو���س��ة  <���س��ق��ة 
الن�سارى 2 كم عن دير جرج�س و 100م 

ع��ن ف��ن��دق ال���وادي ط��اب��ق اول م�ساحة 

100م2 ك�سوة ديلوك�س بدون و�سيط ه� 
 0944560575 :

<لالجار �سقة مفرو�سة ب�ساحية قد�سيا 
�سباب اجلزيرة  اخلام�سة ك�سوة و فر�س 

جيد ار�سية مع باب م�ستقل حديقة رائعة 

دون  للجادين  �سغرية  عائلة  كبرية  و 

و�سيط ه� : 0988266149 

حي  ج��رم��ان��ا  جت���اري يف  قبو  <للبيع 
البلدية القدمية م�ساحة 150م2 / طابو 

جتاري / مدخل م�ستقل ه� : 5610173 

 0993414284 –
<لالجار شـــقة في دمـــر الغربية 
احلـــارة اجلديدة صالـــون كبير و 
غرفتن كســـوة ممتـــازة جديدة 
بناء حجر ط1 الدفع 6 اشـــهر هـ 

0996758127 :

<منزل للبيع في القابون جتمع 
أبـــراج جمعيـــة وزارة األوقـــاف / 
أبراج نظامية / كتلة ثالثة ط8 
مســـاحة 112م2 زاوية جنوبية 
غربيـــة علـــى العظـــم / تســـليم 

جمعية / هـ : 0937390530 
<للبيع منزل �سكني ار�سي يف منطقة 
75م2  التقريبية  امل�ساحة  احللبوين 

 : او �سياحي ه�  ي�سلح ملكتب جتاري 

 0942308402 – 2254832
<للبيـــع مقســـم فيـــال في ســـهل 
الزبداني طابو اخضر مع رخصة 
بناء طابقن و قبو مســـاحة كل 
 12 120م2 ســـعر نهائـــي  طابـــق 

مليون هـ : 0992837918 
<للبيع منزل بجرمانا حي البعث جانب 
 / /�سوكة  ط2  ع�ساف  مرمي  �سيدلية 

م�����س��اح��ة 96م2 ك�����س��وة ع���ادي���ة ه���� : 

 0992361289
<للبيع رقم خم�س�س يف جمعية �سدى 
ال�سعب – الفيحاء – ال�سبورة م�ساحة 

 0951418823  : ه�  120-160م2 
 4472374 –

<للبيـــع اكتتـــاب مخصص على 
شـــقة ســـكنية فـــي قرى االســـد 
قيـــد االجنـــاز مســـاحة 170م2 
دفعـــة اولـــى 12 مليـــون و الكلفة 
هيـــكل  مليـــون   35 النهائيـــة 
مـــع اكســـاء خارجـــي حجـــر هــــ : 

 0992837918
<للبيع بيت عربي قدمي �ساروجة خلف 

التاأمينات ه� : 0949877158 

<للبيع شقة في قدسيا 4 غرف 
و صالون طابق اول فني مساحة 
فـــي  145م2 + غرفـــة مســـتودع 
القبو مكشـــوف مـــن 3 اجتاهات 
طابو اخضر بسعر 75 مليون هـ 

 0949760508 :
كفر�سو�سة  تخطيط  يف  �سقة  <للبيع 
بلكون ثاين ك�سوة عادية على ال�سارع 

الرئي�سي ه� : 0949877158 

<للبيع منزل يف حفي التحتا 3 غرف 
مع  الهيكل  ع��ل��ى  م��ن��اف��ع  و  م����وزوع  و 

ال�سطح ط3 ه� : 0951551597 

يف  بالكامل  مفرو�سة  �سقة  <ل��الج��ار 
الرو�سة جانب املحاربني القدماء �سالون 

+ غرفة نوم و منافع + تدفئة + تكييف 

و كهرباء و انرتنيت 24/24 عدة ا�سهر 

او �سنوي ه� : 0944362525 بعد 1 

ظهرا 

<ل���الج���ار ���س��ق��ة غ���ري م��ف��رو���س��ة على 
اتو�سرتاد املزة 180م2 /ط4/ ك�سوة 

ديلوك�س 3 غرف نوم و �سالون و غرفة 

االك���رم مع  اط��الل��ة على ج��ام��ع  �سفرة 

م�سعد و مولدة لال�ستف�سار من ال�ساعة 

4-5 ه� : 0944394984 
دم�سق  مدينة  و���س��ط  فندقي  <ج��ن��اح 
غرفتني مع �سالون و منافع للعائالت و 

االأ�سبوعي  و  اليومي  لالجار  الطالب 

ب�سعر 7000 ل.�س لليلة الواحدة ه� : 

 0955560319
<لالجار ال�سنوي قرب جامع االميان 
3 غ��رف و �سالون بدون  منزل ط3 / 

فر�س لعائلة �سغرية من �سكان دم�سق 

 –  0932904583  : ه�  و�سيط  بدون 

 4451675
�ساحبة  مع  مفرو�سة  غرفة  <ل��الج��ار 
املنزل ب�سارع بغداد طابق اول لالناث 

 –  2315759  : ه����������  ف������ق������ط 

 0959866439
م�ساحة  ع��رن��و���س  يف  �سقة  <ل��الج��ار 
160م2 / 3 غرف و �سالونني و منافع 
 –  0951418823  : اجار �سنوي ه� 

 4472374
األســـبوعي   اليومـــي  <لالجـــار 
الشـــهري بدمشـــق غرف مفروشة 
1000 ل.س للســـرير احلمـــام     (
2000 ل.س للســـرير  املشـــترك ( 
احلمـــام اخلـــاص(  بـــراد + مكيفة 
ضمـــن ) البيـــت الشـــامي ( شـــارع  
بغـــداد خلـــف جامـــع اجلـــوزة هــــ :   
 0936855455 –  0112320771

قد�سيا  �ساحية  يف  م��ن��زل  <ل��الج��ار 
م������ف������رو�������س م�������وق�������ع مم�����ي�����ز ه��������� : 

0933194662
م�رضوع  يف  �سقة  ال�سنوي   <لالجار 
دمر ط1 من�سوب عايل اجت��اه مدر�سة  

لرواد املجد جزيرة 23 ك�سوة ديلوك�س 

دفع �سنوي مقدما  150 الف �سهريا ه� 

 0988266149 :

<لالجار دار عربي يف ال�سعالن ابو رمانة 
حبوبي اأول جانب بنك بيبلو�س / 5 غرف 

�سغرية / و منتفعات م�سرتكة مفرو�س او 

ب������دون ف����ر�����س  ي��ف�����س��ل ل�����الإن�����اث  ه����� : 

0944477566 االت�سال بعد 12 ظهرا 

شقق للشراء
<م��ط��ل��وب ل��ل�����رضاء م��ن��زل ���س��غ��ري يف 
دم�سق و ما حولها بالتق�سيط دفعة اأوىل 

50 الف و التفا�سيل على الهاتف لعائلة 
���س��غ��رية ) و ع��ل��ى ق��د احل����ال ( ه��� : 

 0934966911
<مطلوب اأرقام اكتتاب �سبابي �ساحية 
قد�سيا و دميا�س للبيع و �سقق خم�س�سة 

ال��دمي��ا���س  و  ب��ال�����س��اح��ي��ة  م�ستلمة  و 

للجادين فقط ه� : 0988266149 

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

 0966965777 :
<حمل فروغ �سارع امللك في�سل جادة 
مقابل جامع ال�سادات مقابل مكتبة   –
خليفة م�ساحة 11م2 + �سقيفة 11م2 

ه� : 0944611185 



دم�شــــــــــــــق 9336
2019 العــــدد 752  -  253   أيار      

 مساحة حوالي 25 م2 
في ساحة العباسيين  
أو القصور أو التجارة 

0933303036 /2745000

مطلوب 
محل

 تجاري 
لآلجار 

 –  0944434783  : ه������  خ������رة 

 4446984
<�رضكة يف دم�سق بحاجة اىل موظف 
/ة/ خريج اقت�ساد اخت�سا�س حما�سبة 

 : ه���  املحا�سبة  ق�سم  يف  لديها  للعمل 

<للبيع او االجار او اال�ستثمار مكتب 
احللبوين  منطقة  ار���س��ي يف  جت��اري 

امل�ساحة  التقريبة 126م2 ي�سلح لنظام 

او عيادات طبية ك�سوة  �رضكة جتارية 

 –  2254832  : ه�������  مم������ت������ازة 

 0942308402
<للبيـــع مكتـــب بشـــارع احلمـــرا 
ط2 واجهـــة كبيـــرة مطلـــة على 
55م2  مســـاحة  العـــام  الشـــارع 
كسوة ممتازة بسعر 90000000 

مليون هـ : 0949760508 
<للبيع مكتب يف �سارع الثورة م�ساحة 
فوري  الت�سليم  ملكية  ف��روغ +  40م2 
 –  4472374  : ه������  دي���ل���وك�������س 

 0951418823
م�ساحة  جت��اري  مكتب  فقط  <لال�ستثمار 
28م2 طابق اأول فني يف فكتوريا بناء فندق 
اآ�سيا ي�سلح لعدة مهن ه� : 0954681785 

– 2223901 بعد 12 

سيارات للبيع
<للبيع هونداي افانتي 2008 ت�سجيل 
ب��ال��ون و  ب��ال��ون و  2009 اتوماتيك و 
ABS  و م�سجلة CD  و جنط كروم و 
مرايا  و  نوافذ  و  هيدروليك  و  مكيف 

كهربا  / 2 قطعة دهان / لون ف�سي 

 0991185134  : الف ه�   64 ع��داد 

 4413300 –

 2330066 – 2330055
<م�سفى يف دم�سق بحاجة اىل موظفة 
ليلي  دوام  و  م�سائي  دوام  ا�ستقبال 

او معهد  ���س��ك��رت��اري��ة  م��ع��ه��د  ي��ف�����س��ل 

م�رضيف ه� : 9218 

<لال�ستثمار حمل ار�سي يف احلريقة 
 : 20م2 ه�  طابقني م�ساحة كل طابق 

 0936073088
<مطلوب حمل جتاري لالجار ب�ساحة 
العبا�سيني او الق�سور او التجارة على 

�سارع عام م�ساحة حوايل 25م2  ه� : 

 4430204 0998000123-

مقابل  ال�سنوي  لال�ستثمار  <مطعم 
 : ه���  مدخنة  ي��وج��د  اجلامعية  امل��دي��ن��ة 

 0932001319 – 2142994
كهرباء  و  ماء  مع  35م2  غرفة  <لالجار 
سطح  على  ورشة  او  تريكو  ملعمل  تصلح 
بناء كتل التريكو ط3 + مصعد خلف مجمع 
8 اذار بالزبلطاني هـ : 0944293005 

 0932023556 –
<للبيع او االجار �سقة ار�سية �سوكة 
م�ساحة  التجارية  املهن  ت�سلح جلميع 

 : ه������  ب��������رزة  م�������س���اك���ن  يف  35م2 
 0933631477

12م2 يصلح  <لالجار محل قبو مساحة 
ورشة تريكو + ساعة كهرباء في كتل التريكو 
خلف مجمع 8 اذار هـ : 0944293005 

 0932023556 –
<حمل لال�ستثمار مقابل مدخل املدينة 
ي�سلح  ال�سنوي  لل�سمان  اجلامعية 

كافيترييا او موبايالت او بالي �ستي�سن 

ه� : -0932001319 2142994 

<مطلوب حمل جتاري لالجار م�ساحة 
�سارع  او  �سارع حلب  25م2  ح��وايل 

بغداد او العبا�سيني ه� : 0998000123 

 4430204 –

<ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل ال�سهادة اأو اخلرة 
�رضكة تعمل يف جمال اال�سترياد تعلن عن حاجتها 

 
<للبيع فيال  و ار�س بيعفور من دومن 
– 7 دومن فيها فيال و م�سبح جديدة 
ج��اه��زة  ك�سوة ممتازة موقع رائ��ع و 

اإطاللة خالبة ه� : 0966965777 

ل  جند قلعة  في  ض  ر ا للبيع  >
قطنا  ب  جنو ة  ز مفر خضر  ا بو  طا
حسب  لسعر  ا لشيح  ا ن  خا ب  غر
 –  6 8 2 3 4 4 8  : هـ  املوقع 

 0933594898
م�ساحة  م��ن��ني  ع��ني  يف  للبيع  <ف��ي��ال 
 : ه���  م��اء  بئر  فيها  طابقني  1650م2 

 0988571337 – 2218869
<ارض للبيـــع فـــي ريف دمشـــق 
 / كـــردي  تـــل  دومـــا   / الشـــرقي 
املنطقـــة الصناعية التنظيمية 
بـــن معمـــل شـــموط ووتـــار لهـــا 
مدخلـــن مـــن تـــل كـــردي و تـــل 
صوان مســـاحة 40 دومن / بيعة 

كاملة / هـ : 0937390530 
<للبيع مزرعة يف درو�سا 4،5 دومن مع 
بئر ماء عدد 2 و م�سبح و م�سورة و 

م���ن���ل ري����ف����ي ����س���ج���ر زي�����ت�����ون ه������ : 

 0944646867
<للبيع ار�س 2 دومن يف منطقة بلودان 
م�سورة و م�سجرة ب�سجر مثمر مرخ�سة 

ل��ل��ب��ن��اء / زراع�������ي / ط���اب���ق���ني ه����� : 

 0934517304

بدوام  للعمل يف عدة اخت�سا�سات  اآن�سات  اإىل 

كامل و راتب 75 األف العمر دون 35 �سنة ه� : 

 2274341 – 0966226640
لبيع  للعمل يف حمل  <مطلوب موظفة 
املكياج  و العطورات و يف�سل من لديها 

<للبيع حمل ب�سارع خالد بن الوليد له واجهتان 
من  قريب  العام  ال�سارع  على  48م2  م�ساحة 

جامع زيد بن ثابت ه� : 0933225561 

<للبيع محل فروغ في ساحة عرنوس 
مساحة 10م2 بسعر 14 مليون هـ : 

 0968064406
<للبيع حمل فروج برو�ستد و �ساورما 
م�ساحة 50م2 مع كامل التجهيزات يف 

امل���زه ال�����س��ع��ر م��غ��ر/ ب��ع��د امل��ع��اي��ن��ة /

للجادين فقط ه� : 0933568282 

م�ساحة  للبيع  ال�سعالن  جت��اري يف  <عقار 
200م2 مع قبو جتاري م�ساحة 200م2 اي�سا 

ك�سوة ديلوك�س ه� : 0944275124 

<للبيع محل بشارع احلمرا مساحة 
25م2 وجهتــــن كســــوة ممتازة على 
الشــــارع العــــام بســــعر 350000000 

مليون هـ : 0949760508  
<للبيع حمل يف احلريقة ه� : 221869 

 0988571337 –
<بناء جتاري 4 طوابق يف باب توما 
على ال�سارع العام م�ساحة 1000م2 

و  م�سعد  مع  ديلوك�س  �سوبر  ك�سوة 

مولدة كهربائية ه� : 0944275124

<لالجار محل في الزبلطاني ضمن سوق 
اذار   8 مجمع  خلف  املغطى  احلميدية 
14م2 +نصية +مكتب ضمن عقارواحد 
+ مياه و كهرباء هـ : 0944293005 

 0932023556 –
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حالقة وجتميل
<مطلوب كوافرية ذات خرة ال تقل عن 
5 �سنوات و بنت تدريب متفرغة للعمل يف 

 : �سالون حالقة ن�سائية يف جرمانا ه� 

 0999565414

<لالجا راو البيع عيادة م�ساحة 35م2 
يف م�ساكن برزة ه� : 0933631477 

<مطلوب كا�سيرية لديها خرة و ملتزمة 
للعمل بدوام �سباحي براتب جيد لدى 

 –  214294  : ه����  امل����زة  يف  م��ط��ع��م 

 0932001319
<بحاجة اىل �سائق للعمل لدى �رضكة 
 : ه���  ال�سم�سية  الطاقة  مبجال  تعمل 

 0937111525

سكرتاريا
<�رضكة جتارية بقد�سيا بحاجة اىل رفد 
ك���وادره���ا ب��االخ��ت�����س��ا���س��ات ال��ت��ال��ي��ة 

حما�سبة / خدمة زبائن  �سكرتاريا – 

غري  اخل����رة  ���س��ن��ة   35 دون  ال��ع��م��ر 

ال������ف ه����� :  ب����رات����ب 60  ������رضوري�����ة 

 0931606999 – 3221935
<مطلوب �سكرترية تنفيذية للعمل لدى 
�رضكة جتارية خرة بامل�سرتيات و اعداد 

الفواتري التجارية جتيد برامج االوفي�س 

 cv و ملمة باللغة االنكليزية  ار�سال ال

اىل وات�س ه� : 0966600741 

 / اإىل  بحاجة  ال�سني  م��ن  <م�ستوردين 
حما�سبة – �سكرترية – ا�ستقبال / للعمل 

لدى �سالتها مب�ساكن برزة بدوام 8 �ساعات 

و راتب 60 األف ال�سهادة بكالوريا كحد اأدنى 

 : ه�  موؤمنة  املوا�سالت   30 العمر حتى  و 

2274342 –  0994488637

بكافة  موظفني  اىل  بحاجة  <���رضك��ة 
االخت�سا�سات / �سائقني – ادايني – 

ع��م��ال / ب��دوام��ك و رات���ب ج��ي��د ه��� : 

 0930147448 – 5643460
<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
اىل  بحاجة  ال�سناعية  بعدرا  <�رضكة 
يجيد   / جامعة  او  معهد  /ة/  خريج 

للمحا�سبة  االم��ني  برنامج  على  العمل 

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

 2218738 – 2225105
<����رضك���ة ت��ع��م��ل يف جم����ال ال��ط��اق��ة 
ال�سم�سية بحاجة اىل حما�سب ه�اتف 

او وات�س : 0937111525 

<مكتب ترجمة حملفة مرخ�س يرغب 
با�ست�سافة  بع�س املرتجمني املحلفني 

الناجحني يف امتحان الرتجمة املحلفة 

لعام 2017 فقط يرجى ار�سال اال�سم 

و ال��ع��الم��ة ب��ر���س��ال��ة اىل ال��رق��م ه��� : 

 0937878628
م�سمم  اىل  بحاجة  جت��اري��ة  <���رضك��ة 
الي�سرتيرت   برنامج  على  العمل  يجيد 

يرجى التوا�سل و ار�سال ال cv  اىل 

 0966600741
موظفة  اإىل  بحاجة  جت��اري��ة  <���رضك��ة 
ب��االخ��ت�����س��ا���س��ات ال��ت��ال��ي��ة م��ق�����س��م / 

�سهري  براتب  �سكرتاريا   / ا�ستقبال 

و  موؤمنة  امل��وا���س��الت  ل.����س   60000
اخل������������رة غ�������ري ���������رضوري��������ة ه�������� :   

 2253712 0996677444-

لدى  للعمل  اداري���ة  موظفة  <مطلوب 
 –  2217732  : ه���  جت��اري��ة  ���رضك��ة 

 0936018917

بيطري  طبيب  �سهادة  لدينا  <ي��وج��د 

 : ه�  اال�ستثمار يف دم�سق  راو  لالجا 

 0945800290 – 0999234027

<للتســـليم عيـــادة وســـط البلد 

غـــرف   4 /ط1/  جيـــدة  كســـوة 

و انتظـــار ) شـــارع رئيســـي ( هــــ : 

0937323675

< مطلوب للعمل فورا لدى �رضكة دعائية 
موظفة ذات مظهر الئق بدوام 8 �ساعات 

و  الثانوية  ال�سهادة  حملة  من  يف�سل 

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

اال�ستقبال االت�سال من -11 6 م�ساء 

ه� : 0933606081 – 2274341

<���رضك��ة جت��اري��ة  بحاجة اىل رج��ال 
مبيعات لديهم االرادة و العزم و ال�سر 

 –  0936018917  : ه���  ال��ط��اق��ة  و 

 2217732
و  للتدريب  �سابة  او  �ساب  <مطلوب 
ال��ع��م��ل يف جم����ال دوب�����الج اف����الم و 

م�سل�سالت الدرامة كرتون وثائقي ه� : 

 0930742668
<�رضكة جتارية بالرامكة بحاجة اىل 
رفد كوادرها باالخت�سا�سات التالية / 

�سكرتاريا / حما�سبة / خدمة زبائن / 

�سنة   35 دون  العمر  األ��ف   65 براتب 

املوا�سالت موؤمنة ه� : 0993882780 

 2225099 –
<�رضكة جتارية تفتح فرعها اجلديد بالرامكة 
بحاجة اإىل موظفة للقيام باأعمال اإدارية بدوام 

�سباحي و راتب 50 األف مبدئيا ال�سهادة و 

اخلرة غري �رضورية يف�سل من �سكان املنطقة 

العمر دون 35 االت�سال من 11-6 م�ساء ه� 

2274342 – 2274340 :

مهن
<م��ط��ل��وب م��ع��ل��م ل���ف حم���رك���ات ه���� : 

 0933373425
<مطلوب معلم �ساورما ذو خرة للعمل 
يف حمل فروج و �ساورما يف منطقة املزة 

بدوام م�سائي ه� : 0933568282 

معلم  و  ف��ت��ات  و  ف���ول  معلم  <ي��ل��زم��ن��ا 
�سندوي�س و حوي�س للعمل مبطعم بحو�س 

بال�س املنطقة ال�سناعية ه� : 6354747 

االت�سال بعد 10 �سباحا 

<موؤ�س�سة فنية بحاجة اىل معلم خمرطة 
ه� : 0933373425 

<مطلوب معلم �سندوي�س / كوميك اناث 
براتب  باملزة  للعمل يف مطعم  او ذكور 

 –  0932001319  : ه������  ج����ي����د 

 2142994

رعاية وتنظيف
في  مقيمة  منزل  مدبرة  <مطلوب 
سيدة  وجود  مع  دمر  مبشروع  منزل 
لف  ا  1 0 0 -9 0 تب  ا بر ز  عجو
 –  0991515000  : هـ  شهريا 

 3142444
<مطلوب عاملة تنظيف للعمل يف منزل 
بركن الدين مرة او مرتني يف اال�سبوع 

ه� : 0931609718 

<مطلوب مساعدة ألعمال املنزل 
دوام 8 ساعات يوميا غير مدخنة 
للعمل في مشروع دمر او ضاحية 
قدسيا او املالكي او كفرسوسة هـ : 

 0932480005 –  5653309

<عيادة طبيب ب�ساحة عرنو�س بحاجة 
 : ه������  ل���ل���ت���وا����س���ل  ����س���ك���رت���رية  اىل 

 0954920495
العناية  مب��ج��ال  متخ�س�سة  <���رضك��ة 
بالب�رضة و التجميل بحاجة اإىل موظفة 

 + �سكرتاريا   / لديها  للعمل  حمجبة 

خدمة زبائن / براتب 20 األف اأ�سبوعيا 

 35 العمر دون  اخل��رة غري �رضورية 

 –  0997208809  : ه�����  ����س���ن���ة 

 2225099
<وكالة الأ�سهر املاركات العاملية تفتتح 
اإىل  �سالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة 

خدمة زبائن –  موظفة / ري�سب�سن – 

العمر  �ساعات   8 ب��دوام   / �سكرتارية 

�رضورية  غري  اخل��رة  �سنة   35 حتى 

ال�سهادة ثانوية اأو جامعية براتب 75 

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

 2274342 – 0955553922

عمال
<مطلوب عمال عاديني /ذكور و اناث 
/ للعمل يف موؤ�س�سة فنية يف بيت �سحم 

ه� : 0933373425 

<�رضكة تعمل مبجال الطاقة ال�سم�سية 
بحاجة اىل عمال تركيب طاقة �سم�سية 

ه� : 0937111525 او وات�س 

<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى عائلة 
 : ه���  دوام  او  مقيمة  للعمل  حم��رتم��ة 

 2165666 – 0992722275
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال املنزلية 
و  االأطفال مقيمات  و  امل�سنني  و رعاية 

غري مقيمات العمر بني 18-45 �سنة ه� 

 –  8113025  –  0993152120  :

 8113020
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال املنزلية 
و  االأطفال مقيمات  و  امل�سنني  و رعاية 

 –  4455572  : ه����  م��ق��ي��م��ات  غ���ري 

 0933439985
<مطلـــوب مدبرة منـــزل مقيمة 
و  ة  مقعـــد مســـنة  يـــة  عا لر
املســـاعدة فـــي أعمال املنـــزل هـ : 

 5643866 –  0932480005
مقيمة  منزلية  خدمة  عاملة  <مطلوب 
ل���رع���اي���ة االأط�����ف�����ال و امل�����س��ن��ني ه����� : 

 0992722275 – 2165666
<مطلوب مقيمة لعائلة صغيرة 
 : هــــ  ســـنة   45-18 مـــن  العمـــر 

 5653309 –  0932480005
<لدينا ور�سات تعزيل للمنازل و املكاتب 
م��ن��زل لالأعمال  م��دب��رات  ال�����رضك��ات /  و 

املنزلية و رعاية امل�سنني و االأطفال مقيمات 

 –  0993152120  : و غري مقيمات ه� 

 8113020 – 8113025
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