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ب�ســـرى �سارة 
 لطالب التعليم املفتوح 

 اأ�ســـتاذ اإخت�سا�سي ملواد احلقوق واالقت�ساد 

 تعليم مفتوح - يحقق حلم جناحهم وتفوقهم 

هـ : 0956759028

<للبيع منزل اتو�سرتاد املزة مقابل 
دار البعث ط3 ك�سوة و�سط /3 غرف 

و �سالون و مطبخ و حمامني ت�سليم 

فوري ب�سعر مغر للجادين فقط دون 

 –  0944757061  : هــــ  و�ــســيــط 

 6127552

شقق متفرقة 
م�ساحة  املــالــكــي  يف  �سقة  <للبيع 
260م2 / 4 غرف نوم + 3 حمامات 
�سوبر  كــ�ــســوة   / �ــســالــونــات   3  +

اخ�رض  طابو  رائعة  اإطاللة  ديلوك�س 

يوجد م�سعد الت�سليم فوري للجادين 

هـ : 0945801619 

<للبيع �سقة يف بلودان بناء حجر ط 
داخلية  م�ساحة  حديقة  مع  ار�سي 

250م2  ترا�س  و  حديقة  150م+2 
يوجد بئر ماء + �سوفاج خا�س لل�سقة 

طابو اخ�رض مدخل م�ستقل للجادين 

هـ : 0945801619 

<للبيع �سقة يف املالكي على ال�سارع 
 5 جلو�س  و  �سفرة  �سالونني  العام 

غرف نوم و 5 حمامات و م�سعد و 

كراج �سيارات و حار�س بناء اطاللة 

رائعة هـ : 0932146330 

<للبيع �سقة يف املالكي ال�سارع العام 
م�ساحة 300م2 اإطاللة رائعة م�سعد 

 : هــــــ  كـــــــراج  بــــنــــاء و  و حـــــار�ـــــس 

 0932146330

 16 مــ�ــرضوع دمــر جــزيــرة  <للبيع �سقة يف 
�سارع الفيالت ن�سق اأول اإطاللة على م�رضوع 

دمــر م�ساحة 240م2 / 4 غــرف نــوم + 3 

 / ديلوك�س  ك�سوة   / �سالونني   + حمامات 

م�سعد + كراج + مولدة للبناء الت�سليم فوري 

للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع �سقة يف م�رضوع دمر جزيرة 
16 �سارع الفيالت بناء حجر ار�سي 
مع حديقة مع م�سبح م�ساحة داخلية 

ك�سوة  150م2  حديقة   + 160م2 
�سوبر ديلوك�س / 3 غرف نوم + 3 

حمامات + �سالون / الت�سليم فوري 

للجادين هـ : 0945801619 

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

 –  3136126  : هــــ  ممــيــز  مــوقــع 

 0931805301

مزة 
املزة خلف م�سفى  <للبيع �سقة يف 
 3/ ط1  200م2  م�ساحة  الــــرازي 

اجتــــاهــــات / كــ�ــســوة و�ـــســـط هــــ : 

 0964646488

مشروع دمر 
<للبيع �سقة يف م�رضوع دمر جزيرة 
10 ج مقابل مركز دمر الطبي بناء 
حجر م�ساحة 130م2 غرفينت نوم و 

�ــســالــون مــع الــفــر�ــس كــ�ــســوة جيدة 

 135 للبناء ب�سعر  مــراآب  م�سعد + 

مليون  اإطاللة رائعة الت�سليم فوري 

للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع �سقة يف م�رضع دمر جانب 
دوار الكني�سة بناء حجر ار�سي مع 

و  نــوم   2/ 140م2  م�ساحة  حديقة 

الفر�س  مع  ديلوك�س  ك�سوة  �سالون 

يوجد كراج + مولدة للبناء الت�سليم 

ـــــــن هـــــــــــ :  ـــــــجـــــــادي ـــــــل فـــــــــــــــــوري ل

 0945801619
 16 ج  دمــر  منزل مب�رضوع  <للبيع 
م�ساحة 180م2 + كراج �سيارات 3 

غرف نوم و �سالة  و �سالون بداعي 

ال�سفر هـ :0966965777

املزة خلف م�سفى  <للبيع �سقة يف 
الأطفال بناء حجر م�ساحة 140م2 

2 نوم + �سالون ك�سوة جيدة طابو  
اخ�رض اإطاللة رائعة الت�سليم فوري 

 : هـــ  للجادين  مليون   130 ب�سعر 

 0945801619
<للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة فيالت 
غربية �سارع الغزاوي طابق ار�سي + 

م�ساحة  مــاء  بئر   + م�سبح   + حديقة 

500م2 /280 �سكن + 220 حديقة / 
ك�سوة جيدة جدا ت�سليم فوري ب�سعر 

 : هـــ  و�سيط  دون  فقط  للجادين  مغر 

 6133267 – 0944757061
باملزة  منزل  ال�سفر  بداعي  <للبيع 
م�ساحة  �رضقية  �سوكة  غربية  فيالت 

140م2 ك�سوة قدمية ط7 يوجد مولدة 
ت�سليم فوري ب�سعر مغر للجادين فقط 

دون و�سيط هـ : 0944757061 – 

 6127552
�رضقية  فيالت  بــاملــزة  منزل  <للبيع 
168م2 ط7 ك�سوة ممتازة  م�ساحة 

اإطاللة جيدة بناء خمدم كراج + مولدة 

للجادين  ت�سليم فوري ب�سعر مغري 

فقط دون و�سيط هـ : 0944757061 

 6127552 –
ط8  املــزة  اتــو�ــســرتاد  منزل  <للبيع 
م�ساحة 115م2 ك�سوة ممتازة اإطاللة 

خــالبــة بــنــاء خمـــدم كـــراج + مــولــدة 

ت�سليم فوري ب�سعر مغر للجادين دون 

 6127552  : هــــــــ  ـــــط  �ـــــســـــي و

 -0988060643

 3 بالق�سور  منزل  املقاي�سة  او  <للبيع 
غرف و �سوفا طابو اخ�رض ت�سليم فوري 

100 مليون هـ : 0951553163 
<منزل للبيع في القابون جتمع 
أبـــراج جمعيـــة وزارة األوقـــاف / 
أبراج نظامية / كتلة ثالثة ط8 
مســـاحة 112م2 زاويـــة جنوبية 
غربيـــة علـــى العظـــم / تســـليم 

جمعية / هـ : 0937390530 
امليدان  تنظيم غرب  �سقة يف  <للبيع 
140م2 /4 غــرف و �سالون / ط1 
ك�سوة جيدة + م�سعد  رائعة  اإطاللة 

للجادين فقط هـ : 0933074701 

خمف�س  ب�سعر  و  للبيع  <لل�رضورة 
جدا �سقة غرفتني و �سالون ط5 يف 

جرمانا رو�سة مزارع م�ساحة 80م2 

ك�سوة عادية هـ : 0932035902 

ب�سارع  منزل  املقاي�سة  او  <للبيع 
بغداد الأزبكية ط1 اطاللة جميلة على 

جامع الإميان و جبل قا�سيون غرفتني 

ت�سليم  دلوك�س  بلكون  نوم و �سالون 

فوري طابو اخ�رض للجادين 80 مليون 

�سعر نهائي هـ : 0933709044 

<للبيع �سقة يف قد�سيا �سارع الثورة 
140م2  م�ساحة  العام  ال�سارع  على 

طابو �سوبر ديلوك�س ال�سعر 30 مليون 

هـ : 0933615677 – 4427714 

<للبيع منزل على الهيكل يف ا�رضفية 
الوادي م�ساحة 164م2 طابو اخ�رض 

�سوكة ط2 الك�سوة اخلارجية منتهية 

هـ : 0935375063 

<للبيع رقم اكتتاب يف جمعية �سدى 
خم�س�س   / الــفــيــحــاء  او  الــ�ــســعــب 

مبنطقة  م2   160-120 مبــ�ــســاحــة 

�ــســاحــيــة قــد�ــســيــا و الـــبـــجـــاع هــــ : 

 4472374 – 0951418823

<لالجار �سقة يف م�رضوع دمر ج 10 
بناء حجر م�ساحة 180م2 ك�سوة جيدة 

و �سالونني  نوم  3 غرف   / الفر�س  مع 

كــراج + مولدة  رائعة م�سعد +  اإطاللة 

للبناء / للجادين هـ : 0945801619  

<للبيع �سقة يف املالكي �سارع عبد 
املنعم ريا�س قبو 5 درجات على باب 

م�ستقل على ال�سارع م�ساحة 80م2 

 : هـــ  ـــازار  ب و  مليون   120 ال�سعر 

 0966184190
جانب  رمــانــة  اأبــو  يف  �سقة  <للبيع 
م�ساحة  ط1  الــ�ــرضبــيــة  ــ�ــســفــارة  ال

 155 ال�سعر  قدمية  ك�سوة  130م2 
مليون و بازار هـ : 0966184190 

<للبيع منزل باملهاجرين جادة اوىل 
/ مرابط / ط ار�سي 3 غرف و �سوفا 

مليون   70 املطلوب  ديلوك�س  ك�سوة 

جــــــــاهــــــــز لـــــلـــــتـــــ�ـــــســـــلـــــيـــــم هـــــــــــ : 

 0933331056
<للبيع منزل يف منطقة اجلبة ط3 / 
3 غرف و �سالون ك�سوة جيدة جاهز 
للت�سليم املطلوب 100 مليون نهائي 

 : هــــــــــ  اجتــــــــــاهــــــــــات  ثــــــــــــالث   /

 0933331056
 3 بــغــداد  �ــســارع  منزل يف  <للبيع 
غرف و �سوفا مع ترا�س على ال�سطح 

ط2 طابو اخ�رض مقابل جامع طلحة 

هـ : 0932249538 

ب�سارع  افرجني  بيت عربي  <للبيع 
بغداد العقيبة جانب فندق �سح النوم 

بحالة  منظم  اخ�رض  طابو  3 طوابق 
جيدة هـ : 0952432318 

باملي�سات  منزل  الجــار  او  <للبيع 
طابق ار�سي م�ساحة كبرية مع حديقة 

على ال�سارع ي�سلح �سالة مع حمل 

ــــط هـــــــ :  ــــي ــــس ــــــــــدون و� جتــــــــــاري ب

 0969616570
<منزل للبيع يف زملكا البلد 3 غرف 
ـــــ :  و �ـــســـوفـــا �ـــســـمـــايل غــــربــــي ه

0957567970
طريق  80م2  م�ساحة  �سقة  <للبيع 
بريوت القدمي مفرق جبل الورد �سوكه 

على ال�سارع ال�سعر 7 مليون ي�سلح 

عيادة هـ : 0999558961 

ــا �ــســقــة �ــســبــابــي اأ�ــســعــار و  ــن ــدي <ل
م�ساحات خمتلفة اأر�سية و طوابق هـ 

 0988266149 :

�سكنية  �سقة  �سمن  غرفة  يوجد   >
فارغة من غري عف�س منافع م�سرتكة 

�سوق  الثورة  �سارع   بنتني  اآو  لبنت 

النحا�سني مناخلية حارة غنم هاتف 

2326854 / 0944574456
دم�سق  مدينة  و�سط  فندقي  <جناح 
غرفتني مع �سالون و منافع للعائالت 

و الطالب لالجار اليومي و الأ�سبوعي 

ب�سعر 7000 ل.�س لليلة الواحدة هـ 

 0955560319 :

رمانة  بــابــو  ال�سنوي  لــالجــار  <مــنــزل 
م�ساحة  اليابانية  لل�سفارة  مال�سق 

200م2 �ــســوبــر ديــلــوكــ�ــس مــفــرو�ــس و 
يف�سل غري �سوري هـ : 0938480950 

 0964745700 –
<لالجار ال�سنوي  �سقة يف م�رضوع 
دمر ط1 من�سوب عايل اجتاه مدر�سة  

لرواد املجد جزيرة 23 ك�سوة ديلوك�س 

دفع �سنوي مقدما  150 األف �سهريا 

هـ : 0988266149 

مــنــزل م�ساحة  الــ�ــســنــوي  <لــالجــار 
الأ�ــســد  بــ�ــســاحــيــة  /ط2/  160م2 
غري  مك�سي  العام  ال�سارع  ال�سكنية 

مـــ�ـــســـكـــون و غــــري مـــفـــرو�ـــس هـــــ : 

 –  0 9 3 8 4 8 0 9 5 0
 0964745700

حمام  مــع  مفرو�سة  فندقية  <غــرفــة 
و�سط مدينة دم�سق لالجار اليومي و 

لليلة  الأ�سبوعي ب�سعر 5000 ل.�س 

الواحدة هـ  : 0955560319 

<لالجار �سقة ب�رضقي ركن الدين جانب 
جامع طارق بن زياد ط2 + م�سعد /5 

غرف و �سالون / م�ساحة 150م2 ) 3 

اجتاهات ( ك�سوة جيدة + حدائق هـ : 

 0933751765 – 2752679
<لالجار ا�ستديو باملزة ال�سيخ �سعد 
خــلــف الـــكـــازيـــة و اجلـــامـــع الــكــبــري 

بناء  مفرو�سة ط1  و  مكيفة  ديلوك�س 

حديث غرفة كبرية ب�رضيرين مع منافع 

م�ستقلة  هـ : 0935445297 

<لالجار غرفة مفرو�سة مع �ساحبة 
املنزل ب�سارع بغداد طابق اأول لالإناث 

 –  2 3 1 5 7 5 9  : هــــــــــــــ 

 0959866439
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

بــ�ــســارع الــدحــاديــل  <لــالجــار �سقة 
و  غرفة  اخلــ�ــرضة  �سوق  على  قريب 

�سالون هـ : 0991815828 

�سبابي  اكــتــتــاب  ـــــام  اأرق <مــطــلــوب 
�ساحية قد�سيا و دميا�س للبيع و �سقق 

و  بال�ساحية  م�ستلمة  و  خم�س�سة 

ـــجـــاديـــن فـــقـــط هـــــ :  ـــل الــــدميــــا�ــــس ل

 0988266149
<مطلوب حما�رض للم�ساركة مبدينة 
دم�سق ح�رضا من �ساحب املح�رض 

دون و�سيط هـ : 0944757061 – 

 6127552
م�ساكن  يف  منزل  لل�رضاء  <مطلوب 
برزة و ما حولها غرفة و منافع بدفعة 

لعائلة  تق�سيط  الــبــاقــي  و  الـــف   50
دروي�سة هـ : 0934966911 

<للبيع او ال�رضاء دفاتر �سكن �سبابي جميع 
الفئات / اأ – ب – ج / متقدم او متاخر 

هـ : 0951418823 – 4472374 

لل�رضاء باملزة ب�سعر  <مطلوب منزل 
منطقي من �ساحب العقار ح�رضا هـ 

 6133267 – 0944757061 :

<للبيع قبو جتاري يف جرمانا حي 
 / 150م2  م�ساحة  القدمية  البلدية 

 : طابو جتــاري / مدخل م�ستقل هـ 

 0993414284 – 5610173
غربية  فــيــالت  بــاملــزة  عــقــار  <للبيع 
ال�سارع الرئي�سي ي�سلح مركز طبي 

او �رضكة او مركز جتميل كما ي�سلح 

م�ساحة  مــفــروز  �سكني  او  جتـــاري 

88م2 هـ : 0966965777 
<للبيع او املقاي�سة على منزل حمل 
جتاري بابو رمانة موقع مميز �ساحة 

الردن  بنك  جــانــب  ال�سيافة  ق�رض 

30م2 يوجد بوفيه و منتفعات ت�سليم 
 : هـــــــــ  ـــــون  ـــــي ـــــل م  125 فــــــــــــوري 

 0951553163
معجنات  محل  التسليم  <برسم 
 / جاهز  سعد  الشيخ  املزة  في 
السفر  بداعي   / ليا  حا يعمل 
 –  0991008262  : هـ 

 0936642792
<للبيع حمل فروج برو�ستد و �ساورما 
م�ساحة 50م2 مع كامل التجهيزات 

يف املزه ال�سعر مغر/ بعد املعاينة /

للجادين فقط هـ : 0933568282 

<للبيع حمل ب�سارع خالد بن الوليد 
على  48م2  مــ�ــســاحــة  واجــهــتــان  ــه  ل

ال�سارع العام قريب من جامع زيد بن 

ثابت هـ : 0933225561 

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

متوفرة / هـ : 0966965777 
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حمل األب�سة 
بباب توما 

 للت�سليم الفوري مع 

ب�ساعته 
0937156362 / 2230767 

<مكتب حماماة بدم�سق باب م�سلى 
يطلب حمامي /ة/ للعمل و اخلربة 

�رضورية الت�سال من 4-7 م�ساء هـ 

 0952851925 2267338- :

و  لة  صا ظفي  مو ب  <مطلو
للعمل  ق  و صند و  ع  د مستو
 : هـ  صل  ا للتو كت  ر ما بر  بسو

 0950002131
<وكالة لأ�سهر املاركات العاملية تفتتح 
�سالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة اإىل 

زبائن  خدمة   – ري�سب�سن   / موظفة 

– �سكرتارية / بدوام 8 �ساعات العمر 
حتى 35 �سنة اخلربة غري �رضورية 

ال�سهادة ثانوية اأو جامعية براتب 75 

 : هــــ   6-11 مـــن  األـــــف التـــ�ـــســـال 

 2274342 – 0955553922
يطلب  الدولية  ال�ستثمارات  <مركز 
مديرة اإقليمية لل�سوؤون الرو�سية جتيد 

اللغة الرو�سية الت�سال ح�رضا على 

الوات�س هـ : 0950055163 

للعمـــل  موظفـــات  <مطلـــوب 
على الكمبيوتـــر / فيس بوك 
/ فـــي منطقة البحصة تفريغ 
تـــام و راتـــب جيـــد و حوافـــز و 
مكافآت هــــ : 0944554999 – 

 2311022 –  2311021
ــدى �رضكة  ل فـــورا  للعمل  <مــطــلــوب 
دعائية موظفة ذات مظهر لئق بدوام 

8 �ساعات يف�سل من حملة ال�سهادة 
الثانوية و العمر ل يتجاوز 35 �سنة 

مبجال ال�ستقبال الت�سال من -11 

 –  0993886597  : هـــ  م�ساء   6
2274341

ــاعــة املـــنـــظـــفـــات و  ــن ــ�ــس <�ــــرضكــــة ل
مبيعات  مندوبني  تطلب  الكوزماتيك 

و  دم�سق  بــاأ�ــســواق  خــربة  �سيادلة 

ال�سيادلة  مبــجــال  العمل  و  ريفها 

�سنتني على الأقل  �سهادة ثانوية كحد 

اأدنى و حا�سل على �سهادة قيادة هـ 

0993311222 :

<�رضكة مواد غذائية تطلب مندوبني 
�سهادة  و  بالأ�سواق  خــربة  مبيعات 

�سواقة راتب ثابت + عمولة + مكافاأة 

 : هـــ   5-12 مــن  الت�سال  �سهرية  

 9786 – 0932593311

�سكني  او  جتــاري  مكتب  <مطلوب 
بدم�سق طلياين – عرنو�س – �سعالن 

– �سارع احلمرا – �سارع العابد / 
للمقاي�سة على �سقة يف قد�سيا �سارع 

ــــــع الـــــفـــــرق هــــــ :  الــــــثــــــورة مـــــع دف

 4427714 – 0933615677
مكتب   / فــروغ  بيع   / الت�سليم  <بر�سم 
جتاري يف �سارع ان�رض غرفتني و منتفعات 

ك�سوة ديلوك�س مع كامل الفر�س + خطني 

هاتف م�ساحة داخلية 55م2 طابق رابع مع 

م�سعد هـ : 0955169696 

<للبيع او املشاركة ارض في عني 
منطقة  يا  نا صيد يق  طر منني 
الفالل تصلح ملنشأة سياحية مساحة 
 –  5111471  : هـ  6000م2 

 0952492440
<لــالجــار الــيــومــي  مــزرعــة �سوبر 
ديلوك�س مع م�سبح مفلرت يف حتيتة 

الرتكمان هـ : 0935650244 

<للبيع ار�س طابو مفرزة قلعة جندل بالقرب 
ال�سالم  اتــو�ــســرتاد  عــلــى  مطلة  قطنا  مــن 

 : هـ  م�ساء   -9 �سباحا   10 من  الت�سال 

 0933594898 – 6823448
<للبيع فيال بيعفور ديلوك�س جديدة 
مفرو�سة مع م�سبح اطاللة رائعة موقع 

ا�ــــســــرتاتــــيــــجــــي لــــلــــجــــاديــــن هــــــ : 

 0966965777
مزارع  او  ارا�سي  لبيع  <للراغبني 
 : هـ  املليحة  او  الرتكمان  يف حتيتة 

 0935650244

موظفون

على  العمل  جتيد  موظفة  <مطلوب 
برنامج / word/ + اك�سل للعمل 

بدوام �سباحي ملركز خدمات ت�سوير 

يف�سل مــن �سكان ركــن الــديــن هـــ : 

 0938236000

<للبيع حمل جتاري يف �سارع اأ�سد 
الدين م�ساحة 7م2 طابو اخ�رض هـ : 

 0936370296
مقابل  <لــلــبــيــع حمــل يف جــرمــانــا 
�سمن   / 22م2  م�ساحة  ال�سريتيل 

الــعــبــارة / ك�سوة ممــتــازة فـــروغ + 

ملكية الت�سليم فوري بريء الذمة هـ : 

 4472374 – 0951418823
أســـد  بشـــارع  محـــل  <للبيـــع 
الدين طلعة املطبعة مســـاحة 
و  ذ ســـقيفة  مـــع   /  2 1م 2
بســـعر   / ســـوكه   / اجتاهـــن 
13،5 مليون قابل للتفاوض هـ 

 0982910631 :
<بر�سم الت�سليم  / بيع فروغ / حمل 
عن  يبعد  الطلياين  نزلة  جتــاري يف 

ال�سارع العام 4م مع كامل ديكوراته 

م�ساحة 16م2 ال�سعر بعد املعاينة هـ: 

 0955169696
<للبيع حمل يف ركن الدين �سارع 
ا�سد الدين م�ساحة 12م2 + �سقيفة 

مليون   30 ب�سعر  للت�سليم  جــاهــز 

نهائي هـ : 0933331056 

حمالت لالآجار.

<حمل يف �سارع العابد لال�ستثمار 
م�ساحة 14م2 مع �سقيفة عالية هـ : 

 0932217067
فوق  م�ساحة  <لالجارحمل جتاري 
55م2 يف منطقة حو�س بال�س كتلة 
25 اعتبارا من 7/1/ 2019 مببلغ 
150 الف �سهريا / الدفع �سنوي / 

هـ : 0937754157 

ال�ساغور خان  <لــالجــار حمــل يف 
 : هـــــ  35م2  مــ�ــســاحــة  الـــ�ـــســـو�ـــس 

 0967242127
<لالجار قبو جتاري م�ساحة 100م2 
مع حدية  بنزلة الطلياين ت�سلح ور�سة 

 : هـــــــ  مــــ�ــــســــتــــودع  او  خــــيــــاطــــة 

 0955169696

البيع مكتب جتاري مقابل  لالجا راو 

فندق ال�سام جانب دار املهند�سني جانب 

التجاري  للم�رضف  الــعــامــة  الإدارة 

الــ�ــســوري بــنــاء يــا�ــســني احلــمــوي ط1 

ديكور  مفرو�س  غرفتني   / /400م2 

ممتاز هـ : 0944211251 

<للبيع مكتب بني ال�ساحلية و احمرا 
طابق اول فني م�ساحة 30م2 ي�سلح 

  – �سبت  املراجعة  عيادة  و  جتــاري 

اثنني – اربعاء من 11-2 ظهرا هـ : 

 0933400606

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

باأعمال اإدارية بدوام �سباحي و راتب 

األــف مبدئيا ال�سهادة و اخلربة   50
غـــري �ـــرضوريـــة يــفــ�ــســل مـــن �سكان 

املنطقة العمر دون 35 الت�سال من 

 –  2274340  : هـــ  م�ساء   6-11
2274342

يطلب  الدولية  ال�ستثمارات  <مركز 
مديرة مبيعات جامعية و لديها خربة 

ـــــس هـــــــ :  ـــــ� ـــــوات ــــى ال حـــــ�ـــــرضا عــــل

 0950055163
<مطلوب موظفات جتيد العمل على 
 : هـــــ  مـــ�ـــســـتـــنـــدات  تـــ�ـــســـويـــر  الت 

 –  0 9 4 4 4 7 4 0 2 0
 0969240240

بكافة  موظفني  اىل  بحاجة  <�رضكة 
الخت�سا�سات للتوا�سل على الرقام 

 –  5643460  : هــــــ  الـــتـــالـــيـــة 

 0930147448
<يلزمنا موظف /ة/ يجيد العمل على 
برنامج الأمني و لديه خربة باملبيعات 

ــاء هــــ :  ــس التـــ�ـــســـال مـــن 4-7 مــ�

0952851925 – 2267338
لـــى  ا جـــة  بحا نشـــر  ر  ا <د
أمـــن مســـتودع يجيـــد قيـــادة 
جتيـــد  ســـكرتيرة   / الســـيارة 
العمل علـــى الكمبيوتر وورد و 
اكسل و يفضل ان جتيد اللغة 
االنكليزية و برامج احملاسبة هـ 

 2326985 – 2314511 :
<م�ستوردين من ال�سني بحاجة اإىل 
/ حما�سبة – �سكرترية – ا�ستقبال 

/ للعمل لدى �سالتها مب�ساكن برزة 

األف  بــدوام 8 �ساعات و راتــب 60 

ال�سهادة بكالوريا كحد اأدنى و العمر 

حــتــى 30 املــوا�ــســالت مــوؤمــنــة هـــ : 

2274342 –  0994488637
دم�سق  و�سط  يف  هند�سية  <�رضكة 
ميكانيك  /ة/  مهند�س  اىل  بحاجة 

بخربة مميزة بربامج الر�سم الهند�سي 

التكييف  انــظــمــة  جمـــال  يف  للعمل 

املركزي يرجى ار�سال ال�سرية الذاتية 

anbaitts@gmail.com على

<ملن لي�س لديها عمل و ل حتمل ال�سهادة 
ــعــمــل يف جمـــال  ت �ـــرضكـــة  اخلــــــربة  اأو 

ال�سترياد تعلن عن حاجتها اإىل اآن�سات 

للعمل يف عدة اخت�سا�سات بدوام كامل 

و راتب 75 األف العمر دون 35 �سنة هـ 

2274341 – 0966226640 :

عمال
<معمل اأجبان بحاجة اإىل عمال بدون 
خربة يف منطقة ال�سناعة و ان يكون 

 : هـــ  للمعمل  قريب  و  للعمل  متفرغ 

0937250241 من 4-8 م�ساء 
<يلزمنا عامالت للعمل في مطعم 
في اتوستراد املزه براتب 50 ألف 
 8 دوام   / ضرورية  غير  اخلبرة 
ساعات / هـ : 0950044467 
�رضكة  لــدى  للعمل  عمال  مطلوب   >
ـــزام و حتمل  ـــت �ــســنــاعــيــة بــ�ــرضط الل

 –  2315225  : هـــ  العمل  �سغوط 

0944511790 من -9 2 ظهرا 

مهن
بوظة  حلويات  معلم  <مطلوب 
إفرجنية للعمل في ببيال للتواصل 

هـ : 0955428405
�رضكة اأدوات كهربائية باملرجة بحاجة 

اإىل موظف ذو خربة يف ال�سيانة بدوام 

 –  2223930  : هــــــــ  مــــــل  كــــــا

 2223920
<يلزمنا معلم حالقة للعمل يف منطقة 
ــــــاز هــــــ:  ـــــــب ممــــــت ـــــــرات ـــــــرجـــــــة ب امل

 0992121110

يطلب  الدولية  ال�ستثمارات  <مركز 
مديرة عالقات عامة جامعية و لديها 

خـــربة حــ�ــرضا عــلــى الــواتــ�ــس هــــ : 

 0950055163
اىل  بحاجة  بدم�سق  جتارية  �رضكة 

برنامج  على  خــربة  لديها  حما�سبة 

 –  4476025  : هـــــــ  المـــــــــني 

 0993335055

سكرتاريا
<جمموعة جتارية ترغب بتعيني اآن�سة 
بـــدوام 8 �ــســاعــات يف  فـــورا  للعمل 

جمال / املحا�سبة – ال�سكرتارية – 

خدمة الزبائن / العمر دون 35 �سنة 

و ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى الراتب 

2 األف اأ�سبوعيا الت�سال من 6-11 
 –  0 9 3 3 6 0 6 0 1 9  : هــــــــ 

2274340
<مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري يف 
الق�ساع برج الرو�س جتيد العمل على 

الكمبيوتر و القيام بالأعمال املكتبية 

متفرغة للعمل العمر دون 32 �سنة و 

ذات مظهر لئق هـ : 5427524 – 

 0945235375
<مطلوب �سكرترية لعيادة يف �سارع 
من  القريب  ال�سكن  املــهــم  اأيـــار   29
 -34  24 من  العمر  بحرات  ال�سبع 

�ــســنــة لــلــتــوا�ــســل وات �ــســاب هــــ : 

 0944232348
<�رضكة جتارية ب�سارع بغداد جادة 
اللغة  جتيد  موظفة  تطلب  اخلطيب 

الأعمال  و  ال�سكرتاريا  و  النكليزية 

املكتبية يف�سل من �سكان املنطقة هـ 

 0936053309 :

<�رضكة �سناعية بحاجة اىل م�سغل 
ثانوية  او  متو�سط  معهد  خريج  خط 

ــم بــالــلــغــة  ــل ــفــرغ و م ــت �ــســنــاعــيــة  م

الجنليزية العمر ل يتجاوز 30 �سنة 

 : هـ  العمل  �سغوط  يتحمل  و  ملتزم 

2315225 – 0944511790 من 
9-2 ظهرا 

<يلزمنا �ساب متفرغ للعمل بور�سة 
 8،30 مــن  الــــدوام  بــاب م�سلى  يف 

�سباحا لل 5 م�ساء براتب 55 األف 

 : هـــ  �سنة   25 دون  الــعــمــر  �سهريا 

 0937756448
و  �سباحي  بــدوام  كوميك  <مطلوب 
 : هـ  ملطعم  تنظيف  عمال  و  م�سائي 

 0944474020 – 2111414
فني  اىل  بحاجة  �سناعية  <�ــرضكــة 
�سيانة خريج معهد �سناعي او ثانوية 

�سناعية ملم باللغة الجنليزية العمر 

ل يتجاوز 35 �سنة هـ : 2315225 

– 0944511790 من 9-2 ظهرا 
<مطلوب معلم او ن�سف معلم تف�سيل 
مطابخ خ�سب و اأملنيوم بخربة جيدة 

 –  0 9 4 4 2 9 4 1 1 0  : هـــــــــ 

 4458625

سائقن 

<يلزمنا �سائق للعمل يف معمل يف 
ال�سناعة بدوام من 4 �سباحا اىل 12 

ظهرا متفرغ للعمل و ان يكون قريب 

 0937250241  : هـ  ال�سناعة  من 

من 4-8 م�ساء 

رعاية وتنظيف
ئلـــة  لعا مقيمـــة  ب  <مطلـــو
 45 -18 مـــن  العمـــر  صغيـــرة 
 –  0932480005  : هــــ  ســـنة 

 5653309
مطلوب مدبرة منزل مقيمة للعمل لدى 

عائلة براتب �سهري ممتاز بدون عمولة 

املكاتب هـ : 0948952807 

و  للمنازل  تعزيل  ور�ــســات  <لــديــنــا 
املكاتب و ال�رضكات / مدبرات منزل 

و  امل�سنني  رعاية  و  املنزلية  لالأعمال 

الأطفال مقيمات و غري مقيمات هـ : 

 –  8113025  –  0993152120
 8113020

<مطلـــوب مســـاعدة ألعمـــال 
8 ســـاعات يوميـــا  املنـــزل دوام 
غير مدخنة للعمل في مشروع 
دمر او ضاحية قدسيا او املالكي 
او كفرسوســـة هـ : 5653309 – 

 0932480005

�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 
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3 اأ�سهر  هـ:  0966965777 
<مطلوب مفرو�سات مكتبية م�ستعملة 
نظيفة او جديدة ب�سعر منا�سب هـ : 

0936002008
<للبيع أثاث مدرسة ابتدائية 
و  التجهيـــزات  مـــع  خاصـــة 
 .. كاملـــة  مكتبـــة  موجـــودات 
الخ املراجعة علـــى الهاتف هـ : 

 0944204829
<للبيع اآلة ت�سوير مكتبية نوع ريكو 
 0951418823  : بحالة  جيدة هـ 

 4472374 –

مة  خد ئي  يا فيز لج  معا >
 : هـ  ساب  وات  للحجز  فقط  منازل 

 0944900441

<مطلوب عمال مد و ق�س للعمل لدى 
�رضكة ل�سناعة الألب�سة بجرمانا هـ : 

 : هــــــــ  تـــــــ�ـــــــس  ا و   5696662
 0993347780

<معمل لجنوري بحاجة اىل عاملة 
امبالج / عاملة �سك يف املنزل ذات 

خربة براتب ممتاز مع بدل موا�سالت 

هـ : 0949292981 

اىل  بحاجة  ولدي  األب�سة  <معمل 
عامل /ة/ �سحب قوالب / امبالج / 

ق�س هـ : 0933949404

<مركز جتميل بحاجة اىل كوافيلرة 
ذات خربة و خبرية مكياج حمرتفة 

هـ : 0955402154 

اللب�سة  ل�سناعة  جتــاريــة  <�ــرضكــة 
ذو  مق�سدار  اىل  بحاجة  اجلــاهــزة 

 –  5696661  : هـــــــ  خــــــــربة 

0993347780 وات�س  
األب�سة اأطفال بناتي بحاجة  <معمل 
اىل م�سممني ذو خربة للتوا�سل هـ 

 0933444052 :

�سطف  يف  للعمل  م�ستعدة  <�سيدة 
اأدراج البنايات �سمن مدينة دم�سق 

 : هـ  الأ�سعار  باأرخ�س  ما حولها  و 

 0934966911

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

 –  0 9 9 2 7 2 2 2 7 5  : هــــــــ 

 2165666
و  أطفـــال  مربيـــة  <مطلـــوب 
املساعدة بأمور املنزل بدمشق 
 ( جيـــد  براتـــب  طرطـــوس  او 
غيـــر مدخنـــة ( للجـــادات هـ : 

 0996576632
لالأعمال  مــنــزل  مــدبــرات  <مــطــلــوب 
الأطفال  و  امل�سنني  رعاية  و  املنزلية 

مـــقـــيـــمـــات و غــــري مـــقـــيـــمـــات هـــــ : 

 0933439985 – 4455572
ل  منـــز ة  بـــر مد ب  <مطلـــو
مقيمة لرعاية مســـنة مقعدة 
و املساعدة في أعمال املنزل هـ 
 5643866 – 0932480005 :

<مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة 
ــة الأطـــفـــال و املــ�ــســنــني هــــ :  ــرعــاي ل

 0992722275 – 2165666
لالأعمال  مــنــزل  مــدبــرات  <مــطــلــوب 
الأطفال  و  امل�سنني  رعاية  و  املنزلية 

بني  العمر  مقيمات  غــري  و  مقيمات 

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

أزياء
<يلزمنا عمال خياطة / حبكة – درزة 
للعمل يف م�سغل عباءات رجالية   /

 : هـــــــــــ  ـــــــجـــــــة  �ـــــــرضي بــــــــــــــاب  يف 

 0956420138
<ورشـــة خياطـــة بحاجة الى 
مجـــال  فـــي  عاملـــة  او  عامـــل 
 -  5442879  : هــــ  املانطـــو 

944838148.

<درو�ــس لتعليم العزف على الآلت 
املو�سيقية / كمان – بيانو – عود / 

ال�سبع  املبتكرة يف  احلديثة  بالطرق 

بـــحـــرات ) خــــربة 20 عــــام ( هــــ : 

 0944203733
<اأ�ستاذ اخت�سا�سي ملواد احلقوق 
و القت�ساد لطالب التعليم املفتوح هـ 

 0956759028 :

<مطلوب درو�ــس خا�سة يف جمال 
الت�سدير هـ : 0936002008 

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

– طــاولت – كرا�سي - بـــرادات – 
فريزرات - / اأملاين ايطايل ا�ستعمال 

و  ل�سيانة  م�ستعد  �ــســيــانــة  <فــنــي 
الأدوات  و  ال�سناعية  الآلت  اإ�سالح 

املنازل  و  العمل  مــواقــع  يف  املنزلية 

باإتقان و خا�سة الأعطال امل�ستع�سية 

هـ : 6354073 – 0944795733 

<اذا كان لديك محل و أحببت 
ان تفتحه أجبان و ألبان شركة 

اتصل بي هـ : 0955326999 




