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 لني 
 معاجلة فيزيائية - تن�شيط 

الدورة الدموية 

عالج طبي لكافة  اآالم العمود 

الفقري وال�شد الع�شلي 

هـ : 0938038743

فيالت �رشقية  باملزة  منزل  <للبيع 
م�ساحة 186م2 ط7 ك�سوة ممتازة 

ك��راج +  بناء خم��دم  اطاللة جيدة 

مغر  ب�سعر  ف���وري  ت�سليم  م��ول��دة 

ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه��� : 

 6127552 – 0944757061
<للبيع غرفة مك�سية مع املنتفعات 
اللغات  معهد  جانب   86 ب��امل��زة 

م�ساحة 45م2 ب�سعر 6  مليون 

ه� : 0991830839 

<للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة 
فيالت غربية �سوكة �رشقية م�ساحة 

140م2 ك�سوة قدمية /ط7/ يوجد 
مغر  ب�سعر  ف���وري  ت�سليم  م��ول��دة 

 : ه���  و���س��ي��ط   دون  فقط  للجادين 

 6127552 – 0944757061

مشروع دمر 
<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 24 
م�ساحة 145م2 / 3 غرف نوم 

+ �سالون / اطاللة رائعة طابو 

ف��وري  الت�سليم  م�سعد  ي��وج��د 

 : ه�  للجادين  مليون   90 ب�سعر 

 0945801619
<للبيع منزل يف م�رشوع دمر ج 
140م2  م�ساحة  بناء حجر   16
ك�سوة 70 %  يوجد كراج للبناء 

 : ه�  للجادين  مليون   70 ب�سعر 

 0945801619
ج2  دم��ر  مب�رشع  منزل  <للبيع 
م�ساحة  ال��ت��ق��وى  ج��ام��ع  ج��ان��ب 

ديلوك�س  �سوبر  ك�سوة  120م2 
غ��رف��ت��ن ن���وم + ���س��ال��ون ط��اب��و 

ب�سعر  ف���وري  الت�سليم  اخ�����رش 

ه:  ل���ل���ج���ادي���ن  ي�����ون  م����ل   120
 0945801619

دمر  م�����رشوع  يف  منزل  <للبيع 
جزيرة 10 اأ بناء حجر ط ار�سي 

مع حديقة م�ساحة داخلية 140م2 

جيدة  ك�سوة  200م2  حديقة   +

للبناء  م��ول��دة   + م�سعد  ي��وج��د 

الت�سليم فوري ب�سعر 140 مليون 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع منزل باملزة ال�سيخ �سعد 
نزلة الفرن الآيل م�ساحة 100م2 

ك�سوة �سوبر ديلوك�س �سوكة قبلي 

ف��وري  ت�سليم  اخ��ر  ط3  �رشقي 

دون  فقط  للجادين  مغر  ب�سعر 

و�سيط ه� : 0944757061 

<للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة جبل 
ق����رب ���س��ي��دل��ي��ة ال�����س��ه��ل��ي م�����س��اح��ة 

130م2 / 3 غرف نوم و �سالون كبر 

مزة
<للبيع �سقة باملزة فيالت غربية ط 
ار�سي مع حدية و م�سبح م�ساحة 

داخلية 250م2 + حديقة 300م2 

طابو  م�ستقل  مدخل  جيدة  ك�سوة 

جتاري  او  �سكني  ي�سلح  اخ�رش 

للجادين ه� : 0945801619 

50م2/ ط ار�سي 10 درجات ك�سوة 
العف�س  مع  مليون   35 ب�سعر  جيدة 

اجلديد ه� : 0944590463 

<للبيع �سقة باملزة فيالت غربية 
ت���ال  ب�����رج  ق�����رب   57 حم�������رش 

م�سعدين + مولدة جنوبي �رشقي 

و  غ��رف   5  / 155م2  م�ساحة 

���س��وف��ا / ك�����س��وة ج���ي���دة ه���� : 

0933471048

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 16 
م�ساحة 180م2 + كراج �سيارات 

3 غ��رف ن��وم و �سالة  و �سالون 
ب������������داع������������ي ال���������������س�������ف�������ر ه����� 

0966965777:

<ل��ل��ب��ي��ع ب���داع���ي ال�����س��ف��ر م��ن��زل 
مب�رشوع دمر ج 26 مقابل مدر�سة 

�سوكة  228م2  م�ساحة  اي���الف 

قبلي غربي �سمايل اطاللة �ساحرة 

البناء جاهز  ك��راج حتت الر���س 

باقي اك�ساء خارجي  العظم  على 

ت�سليم 2020 ب�سعر مغر للجادين 

 : ه���������  و������س�����ي�����ط  دون  ف�����ق�����ط 

 0944757061
<للبيع �سقة بدمر البلد 5 غرف و 
منافع بوادي ال�سيل م�سم�س مهوي 

 –  3136126  : ه���  مميز  موقع 

 0931805301

مالكي 
<للبيع �سقة يف املالكي بناء حجر 
م�ساحة  ال�����س��ام��ي  م�سفى  ن��زل��ة 

350م2 ك�سوة ديلوك�س 4 غرف 
نوم و �سالونن اطالة رائعة على 

 + م�سعد  ي��وج��د  ت�رشين  حديقة 

كراج + مولدة للبناء الت�سليم فوري 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �سقة يف املالكي �سارع عبد 
مع  درج��ات   5 قبو  ريا�س  املنعم 

باب م�ستقل على ال�سارع  م�ساحة 

80م2 ال�سعر 120 مليون و بازار 
ه� : 0966184190 

<للبيع �سقة يف املالكي ال�سارع 
اط��الل��ة  300م2  م�ساحة  ال��ع��ام 

رائعة – م�سعد – حار�س بناء – 

كراج ه� : 0932146330 

<للبيع �سقة باملالكي على ال�سارع 
العام �سالونن – �سفرة – جلو�س 

+ 5 غ��رف ن��وم و 5 حمامات – 

م�سعد  كراج �سيارات – حار�س 

اط����الل����ة رائ����ع����ة ه����� :  ب����ن����اء – 

 0932146330

<للبيع �سقة يف ابو رمانة جانب 
م�ساحة  ط1  ال�رشبية  ال�سفارة 

130م2 ك�سوة قدمية ال�سعر 155 
 : ه����������  ب�����������������ازار  و  م������ل������ي������ون 

 0966184190

شقق متفرقة 
< للبيع �سقة يف بلودان بناء حجر 
م�ساحة  ح��دي��ق��ة  م���ع  ار����س���ي  ط 

داخلية 150م+2 حديقة و ترا�س 

250م2 يوجد بئر ماء + �سوفاج 
خا�س لل�سقة طابو اخ�رش مدخل 

م�ستقل ب�سعر 50 مليون  للجادين 

ه� : 0945801619 

<للبيع �سقة �سكنية يف الربامكة 
م�ساحة  القت�ساد  كلية  م��واج��ه 

90م2 / �رشقي قبلي / ط2 ك�سوة 
ج��ي��دة ط��اب��و اخ�����رش 3 غ���رف و 

�سالون ه� : 0988912080 

الوىل  اخل��ط��ي��ب  للبيع  <م��ن��زل 
120م2  م�ساحة  ب��غ��داد  ���س��ارع 

طابق اول فني ك�سوة جيدة جدا 

طابو اخ�رش خال ال�سارات ه� : 

 0955343942
<منـــزل للبيـــع فـــي القابون 
جتمـــع أبـــراج جمعيـــة وزارة 
نظاميـــة  أبـــراج   / األوقـــاف 
/ كتلـــة ثالثـــة ط8 مســـاحة 
112م2 زاوية جنوبية غربية 
على العظم / تسليم جمعية 

/ هـ : 0937390530 
<للبيع او املقاي�سة منزل ب�سارع 
اطاللة  اول  طابق  ازبكية  ب��غ��داد 

جميلة على جامع الميان و جبل 

�سالون  و  ن��وم  غرفتن  قا�سيون 

بلكون ديلوك�س ت�سليم فوري طابو 

اخ�رش للجادين 80 مليون �سعر 

نهائي ه� : 0933709044 

 3 البلد  زملكا  يف  للبيع  <منزل 
غرف و �سوفا �سمايل غربي ه� : 

 0957567970
<للبيع �سقة م�ساحة 80م2 طريق 
ال��ورد  جبل  مفرق  القدمي  ب��روت 

 7 ال�سعر  ال�����س��ارع  على  �سوكه 

م���ل���ي���ون ي�������س���ل���ح ع�����ي�����ادة ه������ : 

 0999558961

ي�سلح  ج��رم��ان��ا  يف  قبو  <للبيع 
القدمية  البلدية  منزيل   – جتاري 

 : ه���������   2 150م م�����������س�����اح�����ة 

 0993414284
<للبيع منزل في منطقة املجتهد 
موازيني ط1 فني مساحة 100م2 
/ 3 غرف و صالون / طابو نظامي 

هـ : 0961111808 
<للبيع �سقة يف دف ال�سوك بداعي 
ال�سفر 3 غرف و �سالون 110م2 

ه� : 0994435378 

جمعية  يف  اكتتاب  رق��م  <للبيع 
���س��دى ال�����س��ع��ب او ال��ف��ي��ح��اء / 

 160-120 مب�ساحة  خم�س�س 

و  ق��د���س��ي��ا  ���س��اح��ي��ة  مبنطقة  م2 

 –  0951418823  : ه�  البجاع 

 4472374
<للبيع قبو دوبلك�س طابقن اول 
مع�سمية ال�سام ي�سلح �سكني – 

مكتب مك�سي  م�سغل –  عيادة – 

100م2  م�ساحة  ك�سوة  ن�سف 

 : ه�����   14-11 م����ن  الت�������س���ال 

 0933400606
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف ال���ق���دم ط��اب��و 
اخ�رش / منزل عربي / م�ساحة 

200م2 ب�سعر مغر بداعي ال�سفر 
حارة ال�سبع خلف اجلامع الكبر 

 –  0933359944  : ه������� 

 3339970
الف��ران  جانب  باملليحة  <م��ن��زل 
م�ساحة 85م2 ن�سف ك�سوة طابق 

ار�سي ه� : 0944487525 

<للبيع في منطقة ضاحية قدسيا 
مساحة 140م2 غربي شرقي سوكة 

هـ : 0949760508 
�سارع  قد�سيا  يف  �سقة  <للبيع 
الثورة على ال�سارع العام م�ساحة 

ديلوك�س  ���س��وب��ر  ط��اب��و  140م2 
 : ه�������  م����ل����ي����ون   30 ال���������س����ع����ر 

 4427714 – 0933615677
فني  ط2  �سكنية  ���س��ق��ة  <ل��ل��ب��ي��ع 
و  غ��الف   4  / 150م2  م�ساحة 

قبلي ك�سوة و�سط يف  �سالون / 

ب��دون  ال��ك��زب��ري  ���س��ارع  الق�سور 

و�سيط ه� : 0932855555 

<ل��ل��ب��ي��ع م���ن���زل يف ات���و����س���راد 
حامي�س قرب جامع اخلن�ساء ط1 

فني م�ساحة 150م2 ك�سوة جيدة 

ه� : 0934945066 

النجمة  ساحة  في  منزل  <للبيع 
ط2  اإلسالمي  الشام  بنك  جانب 
غرف   4  / 165م2  مساحة  فني 
مليون   200 بسعر   / صالون  و 
 –  0995677252  : هـ 

 09683856721
<للبيع �سقة يف زبدين ك�سوة طينة 
/ط1/  حمام  و  مطبخ  �سراميك 

و  غ���رف   3  / 100م2  م�����س��اح��ة 

�سالون / �رشقي �سمايل ب�سعر 5 

م���ل���ي���ون ح����ك����م  حم���ك���م���ة ه������ : 

 0944058310
�سارع  الدين  بركن  <للبيع منزل 
���س��الح ال��دي��ن ط2 / 3 غ��رف و 

�سوفا ك�سوة ديلوك�س قبلي �سمايل 

جاهز للت�سليم املطلوب 80 مليون 

ه� : 0933331056 

<للبيـــع منزل في الســـويقة 
ط1 / 100م2 / 5 غرف كسوة 
جيدة بســـعر 65 مليون قابل 
للتفاوض هـ : 0988897581 
<م����ن ي��رغ��ب ب�������رشاء م��ن��زل يف 
�ساحية قد�سيا او دفاتر �سبابي ه� 

 0932383265 :

قطعة  م��ع  90م2  م��ن��زل  <للبيع 
ار�س 200م2 فيها م�سبح و بئر 

ماء يف منطقة ال�سبينة للجادين ه� 

 0999753449 :

<لالجار ال�سنوي �سقة يف م�رشوع دمر 
بناء حجر م�ساحة 160م2 / 3 غرف 

نوم و �سالون / دون فر�س او مفرو�سة 

ك�سوة جيدة يوجد م�سعد + مولدة للبناء 

للجادين ه� : 0945801619 

رمانة  بابو  ال�سنوي  ل��الج��ار  <م��ن��زل 
م�ساحة  اليابانية  لل�سفارة  مال�سق 

و  م��ف��رو���س  ديلوك�س  �سوبر  200م2 
يف�سل غر �سوري ه� : 0938480950 

 0964745700 –
<لالجار اليومي األسبوعي  الشهري 
 1000 بدمشـــق غـــرف مفروشـــة )   
 ) املشـــترك  احلمـــام  للســـرير  ل.س 
2000 ل.س للسرير احلمام اخلاص(  
براد + مكيفة ضمن ) البيت الشامي 
( شارع  بغداد خلف جامع اجلوزة هـ :   

 0936855455 –  0112320771
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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 

قلعة  مفرزة  طابو  ارض  <للبيع 
جندل بالقرب من قطنا مطلة على 
اتوستراد السالم االتصال من 10 
صباحا 9- مساء هـ : 6823448 

 0933594898 –
<للراغبن لبيع ارا�سي او مزارع 
يف حتيتة الركمان او املليحة ه� 

 0935650244 :

ديلوك�س  بيعفور  فيال  <للبيع 
جديدة مفرو�سة مع م�سبح اطاللة 

رائعة موقع ا�سراتيجي للجادين 

ه� : 0966965777 

<ل��ل��ب��ي��ع ار�����س ب��ي��ع��ف��ور م��وق��ع 
او  مدر�سة  ت�سلح  ا�سراتيجي 

�رشكة م�ساحة 4 دومن طابو ه� : 

 0966965777
<للبيع او املشاركة ارض في عني 
منطقة  يا  نا صيد يق  طر منني 
الفالل تصلح ملنشاة سياحية مساحة 
 –  5111471  : هـ  6000م2 

 0952492440
<مزرعة بزبدين م�ساحة 850م2 
م�سونة – م�سبح – بئر – غرف 

130م2  م�����س��اح��ة  م��ن��ت��ف��ع��ات  و 

م�������س���ج���رة م�����ع م�������س���ب���ح ه������ : 

 0944487525
مغـــري  بســـعر  للبيـــع  ارض  >
 / الريحـــان  دومـــا   / للجاديـــن 
املنطقـــة الصناعية تـــل كردي / 
ما بني معمل وتار و معمل شموط 
طابـــو  منظمـــة  25م2  مســـاحة 
اخضر لالستعالم من 11 صباحا 

 2248367  : – 3 عصرا هـ 
<لالجار اليومي  مزرعة �سوبر 
يف  مفلر  م�سبح  م��ع  ديلوك�س 

ح����ت����ي����ت����ة ال�������رك�������م�������ان ه�������� : 

 0935650244

شارع  البرامكة  في  للبيع  <محل 
شركة  جانب  الرئيسي  اجلمالرك 
20م2   + 30م2  مساحة    LG
 : هـ  وجيبة  م2   15  + سقيفة 

 2210452
حمل جتاري للت�سليم باملزة جبل 

على ال�سارع العام موقف الفتح 

/ مكتب الرحاب / م�ساحة 23م2 

عقاري  مرخ�س  م�ستندات  م��ه 

 –  0944246054  : بفروغ ه� 

 6662196
و  برو�ستد  ف��روج  <للبيع حم��ل 
�ساورما م�ساحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر/ 

 : املعاينة /للجادين فقط ه�  بعد 

 0933568282
<للبيع عقار باملزة فيالت غربية 
مركز  ي�سلح  الرئي�سي  ال�سارع 

طبي او �رشكة او مركز  جتميل 

�سكني  او  جت���اري  ي�سلح  ك��م��ا 

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

 0966965777
ء  احلمرا بشارع  محل  للبيع  >
جهتني  ا و م  لعا ا ع  ر لشا ا على 
هـ  ممتازة  كسوة  25م2  مساحة 

 0949760508 :
<للبيع حمل بركن الدين �سارع 
 + 17م2  م�ساحة  ال��دي��ن  ا���س��د 

املطلوب   للت�سليم  جاهز  �سقيفة 

30 مليون �سوبر ديلوك�س / طابو 
/ ه� : 0933331056 

<للبيع او الجار ال�سنوي �سالة 
بالربامكة مقابل احتاد الفالحن 

�سوبر  ك�سوة  220م2  م�ساحة 

ت�����س��ل��ي��م ف�����وري ب�����س��ع��ر م��غ��ري 

 : ه���  و�سيط  دون  فقط  للجادين 

 0944757061

<لالجار �سقة بركن الدين ا�سد 
الدين جامع حمو ليلى ط1 فني / 

3 غرف و �سالون كبار / ك�سوة 
جيدة جدا بناء حجر مع م�سعد 

ه� : 0955636348 

<ج���ن���اح ف��ن��دق��ي و���س��ط م��دي��ن��ة 
دم�����س��ق غ��رف��ت��ن م��ع ���س��ال��ون و 

منافع للعائالت و الطالب لالجار 

اليومي و الأ�سبوعي ب�سعر 7000 

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

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

مكيفة و مفرو�سة ط1 بناء حديث غرفة 

كبرة ب�رشيرين مع منافع م�ستقلة  ه� 

 0935445297 :

<�سقة لالجار مب�رشوع دمر ج 23 جتاه 
من�سوب  ط1  متاما  املجد  رواد  مدر�سة 

فا�سي  فر�س  دون  �سوبر  ك�سوة  ع��ايل 

غرفتن و �سالون كبر و حمامن و مطبخ 

امريكي كراج �سيارة خا�س حتت البناء 

ه� : 0988266149 

<ل���الج���ار غ��رف��ة م��ف��رو���س��ة مع 
ب��غ��داد  ب�����س��ارع  امل��ن��زل  �ساحبة 

ل���الن���اث ف��ق��ط ه���� :  ط���اب���ق اول 

 0959866439 – 2315759
<لالجار منزل مفروش بالبرامكة 
مقابل كلية االقتصاد ط3 فني / 
 : هـ  شوفاج   + صالون  و  غرف   4

 0955246365
<غرفة فندقية مفرو�سة مع حمام 
و�سط مدينة دم�سق لالجار اليومي 

و الأ�سبوعي ب�سعر 5000 ل.�س 

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

 0955560319

<مطلوب اأرقام اكتتاب  و �سقق 
بال�سكن  م�ستلمة  و  خم�س�سة 

ال�����س��ب��اب��ي ب�����س��اح��ي��ة ق��د���س��ي��ا  

للجادين دون و�سيط من اأ�سحاب 

 : ه�  فقط  للجادين  فقط  العالقة 

 0988266149
�سكن  دفاتر  ال�رشاء  او  <للبيع 
ب   – اأ   / الفئات  �سبابي جميع 

– ج / م��ت��ق��دم او م��ت��اخ��ر ه��� : 
 4472374 – 0951418823

باملزة ك�سوة �سوبر  <حمل جتاري 
عن  يبعد  55م2  م�ساحة  ديلوك�س 

ال�سارع العام بال�سيخ �سعد 35م2 

او  م��ارك��ت  ميني  يكون  ممكن  فقط 

�رشكة تطوير او اأدوية او حمل األب�سة 

مليون   4 ب�سعر  ال�سنوي  ل��الج��ار 

نهائي ه� : 0988266149 

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

متوفرة / هـ : 0966965777 
جانب   86 ب��امل��زة  <للبيع حم��ل 
معهد اللغات على طريق امليكرو 

 : ه���  م��ل��ي��ون   10 ب�سعر  26م2 
 –  0 9 9 1 1 8 5 8 7 1

 0991830839
منزل  على  املقاي�سة  او  <للبيع 
حم��ل جت��اري بابو رم��ان��ة موقع 

مميز �ساحة ق�رش ال�سيافة جانب 

و  بوفيه  يوجد  30م  الردن  بنك 

 125 ف����وري  ت�سليم  م��ن��ت��ف��ع��ات 

مليون ه� : 0951553163 

<ل���الج���ار حم��ل ب�����س��ارع ا�سد 
ال���دي���ن / ح��م��و ل��ي��ل��ى/ ���س��ن��وي 

جلميع  ي�سلح   2 12م م�ساحة 

املهن ه� : 0988912080 

<لالجار يف ال�سيخ حمي الدين 
ي�سلح  100م2  م�����س��اح��ة  ق��ب��و 

م�سغل خياطة / م�ساحة واحدة 

/ ه� : 0958435590 

<للت�سليم حمل اجار باملزة �سيخ 
�سعد يعمل معجنات حاليا بداعي 

 : الت�سليم فوري / ه�  ال�سفر / 

 –  0 9 9 1 0 0 8 2 6 2
 0936642792

سيارات للشراء
<مطلوب �سيارة مغلقة بدون �سائق 
لالجار ال�سهري او ال�سنوي للعمل 

يف �رشكة توزيع مواد غذائية �سمن 

م�������دي�������ن�������ة دم���������������س�������ق ه����������� : 

 0954857427

<للبيع مكتب بشارع احلمراء مطل 
كسوة  60م2  مساحة  الشارع  على 

ممتازة هـ : 0949760508 
<مطلوب مكتب جتاري او �سكني 
ب��دم�����س��ق ط��ل��ي��اين – ع��رن��و���س – 

�سعالن – �سارع احلمرا – �سارع 

العابد / للمقاي�سة على �سقة يف 

قد�سيا �سارع الثورة مع دفع الفرق 

 –  0933615677  : ه������� 

 4427714

موظفون
<ملن لي�س لديها عمل و ل حتمل 
تعمل  �رشكة  اخل��ربة  اأو  ال�سهادة 

عن  تعلن  ال���س��ت��راد  يف جم���ال 

حاجتها اإىل اآن�سات للعمل يف عدة 

اخت�سا�سات بدوام كامل و راتب 

75 األف العمر دون 35 �سنة ه� : 
2274341 – 0966226640

<مؤسسة تعليمية مبنطقة املزة 
يعمل  /ة/  موظف  الى  بحاجة 
صباحي  بدوام  الورد  برنامج  على 

او مسائي هـ : 6664075 

<يلزمنا موظف /ة/ ذو خربة ببيع 
احل�����ق�����ائ�����ب ال���ن�������س���ائ���ي���ة ه������� : 

 0954208066
دم�سق  بو�سط  هند�سية  <�رشكة 
بحاجة اىل مهند�س /ة/ ميكانيك 

ب���خ���ربة مم���ي���زة ب���ربام���ج ال��ر���س��م 

الهند�سي للعمل يف جمال انظمة 

ار�سال  يرجى  املركزي  التكييف 

ال�����س��رة ال��ذات��ي��ة على ال��ع��ن��وان : 

anbaitts@gmail.com
<م���ط���ل���وب ����س���اب ل���دي���ه دراج����ة 
كهربائية للعمل لدى مكتب جتاري 

بتو�سيل طلبات العمل 3 ايام يف 

ال����س���ب���وع ب���رات���ب ���س��ه��ري ه���� : 

0961111401
<�رشكة جتارية تطلب للعمل لديها 
م������وظ������ف������ن م�����ب�����ي�����ع�����ات ه��������� : 

 2221836 – 0936018917
<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 غر �رشورية 

ال�سهادة ثانوية اأو جامعية براتب 75 

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

 2274342 – 0955553922
<مطلوب موظفة حمجبة للعمل يف 
جمال تنظيم و ترتيب الب�سائع يف 

املجتهد  خلف  جت��اري  م�ستودع 

العمر فوق 30 �سنة بدوام من 6-9 

 –  0933249512  : ه������� 

 2249512
<مركز لالتصاالت بحاجة لتوظيف 
شباب يجيد الكتابة على الكمبيوتر 
بشكل ممتاز براتب مغري الدوام من 
 0960001802  : هـ   8-10

<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة 
لئق  مظهر  ذات  موظفة  دع��ائ��ي��ة 

بدوام 8 �ساعات يف�سل من حملة 

ال�����س��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة و ال��ع��م��ر ل 

يتجاوز 35 �سنة مبجال ال�ستقبال 

 : 6 م�ساء ه�  الت�سال من -11 

2274341 – 0993886597
<مطلوب مدر�س خا�س يف جمال 
التوكيالت التجارية و ال�ستراد و 

ال������ل������وج�������������س������ت������ي������ات ه������������ : 

 0936002008
دم�سق  بو�سط  هند�سية  <���رشك��ة 
بحاجة اىل ر�سام /ة/ اتوكاد للعمل 

يف م�ساريع التكييف املركزي يرجى 

ار�سال ال�سرة الذاتية على العنوان 

anbaitts@gmail.com :

مبنطقة  تعليمية  سسة  مؤ >
/ة/  اداري  الى  بحاجة  املزة 
 : هـ  مسائي  او  صباحي  بدوام 

 6664075
جتاري  ملكتب   موظفة  <مطلوب 
بدم�سق دوام �سباحي العمر فوق 

24 �سنة الت�سال من 10-1 ظهرا 
ه� : 2229684 

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

باأعمال اإدارية بدوام �سباحي و راتب 

50 األف مبدئيا ال�سهادة و اخلربة غر 
�رشورية يف�سل من �سكان املنطقة العمر 

دون 35 الت�سال من 11-6 م�ساء ه� 

2274342 – 2274340 :

<مطلوب معقب/ة/  معامالت / 
�سكرترة لتعقيب معامالت جانب 

 –  0951418823  : ه���  املالية 

 4472374

او  مهنـــدس كهربـــاء  <مطلـــوب 
الكتـــرون للعمل بدوام كامل في 
شركة جتهيزات مخبرية كفني 
صيانـــة يفضل مـــن لديه خبرة 
في اجهـــزة shimadzu  ترســـل 
الســـيرة الذاتيـــة الـــى االمييل : 

h.nabhani@quark-ft.org
<�رشكة بحاجة اىل رفد كوادرها 
م��ن خم��ت��ل��ف الخ��ت�����س��ا���س��ات / 

 / �سائقن   – ع��م��ال   – اداري����ن 

ب����������دوام و رات���������ب ج����ي����د ه������ : 

 5643460 – 0930147448
<مطلوب موزع مع �سيارة او بدون 
�سيارة ل�رشكة منظفات و �سناعة 

ال�سابون يف�سل من لديه خربة يف 

جم�������������ال ال���������ت���������وزي���������ع ه����������� : 

 0933929215

سكرتاريا
 / اإىل  بحاجة  ال�سن  م��ن  <م�ستوردين 
حما�سبة – �سكرترة – ا�ستقبال / للعمل 

لدى �سالتها مب�ساكن برزة بدوام 8 �ساعات 

األ��ف ال�سهادة بكالوريا كحد  و رات��ب 60 

اأدنى و العمر حتى 30 املوا�سالت موؤمنة 

ه� : 0994488637  – 2274342

<مطلوب �سكرترة ملكتب جتاري 
املحا�سبة  برنامج  باحلريقة جتيد 

حمجبة دوام من 10-2 براتب 30 

الف ه� : 2229040

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

خدمة   – ال�سكرتارية   – املحا�سبة   /

و  �سنة   35 دون  ال��ع��م��ر   / ال��زب��ائ��ن 

اأدنى الراتب 2  ال�سهادة ثانوية كحد 

األف اأ�سبوعيا الت�سال من 11-6 ه� 

2274340 – 0933606019 :
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<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ا���س��ة 43 ب��و���س��ة / 
 LED- SONY SAT –
FULL- HD  / بالكرتونة تقنية 
ال�سوت عالية  الدقة ب�سعر 130 

على  املقاي�سة  امكانية  مع  ال��ف 

�سا�سة 32 حديثة LED  مع دفع 

الفرق ه� : 0937986658 

نوع  مكتبية  ت�سوير  اآل��ة  <للبيع 
ري����ك����و ب����ح����ال����ة  ج����ي����دة ه������ : 

 4472374 – 0951418823
كافيه  و  مطعم  م��ع��دات  <للبيع 
مكنة   – و خمارة  ف��رن   / كاملة 

كرا�سي   – طاولت   – كابت�سينو 

- برادات – فريزرات - / اأملاين 

ه�:   اأ�سهر    3 ا�ستعمال  ايطايل 

 0966965777

<م��ط��ل��وب ���س��ي��دلين ب����دوام او 
دوامن يف�سل متفرغ / و �سهادة 

�����س����ي����دلين ا������س�����ايف / ه������ : 

 –  0 9 3 7 8 6 9 3 1 1
 0992381139

<حما�سب م�ستعد لإعطاء درو�س 
 / مب�سط  باأ�سلوب  املحا�سبة  يف 

 : ه������   / ج����م����اع����ي   + ف��������ردي 

 0932383265

<مطلوب عاملة منزل مقيمة لدى 
اولد  ب��دون  وحيدة  ارملة  �سيدة 

ب�����س��ارع ب��غ��داد ���س��ادات امل��رك��ز 

مطعم  م��ق��اب��ل  للمعلمن  ال��ط��ب��ي 

عيا�س ه� : 0933270049 

<مطلوب مساعدة ألعمال 
املنزل دوام 8 ساعات يوميا 
غيـــر مدخنـــة للعمـــل فـــي 
ضاحيـــة  او  دمـــر  مشـــروع 
و  ا لكـــي  ملا ا و  ا ســـيا  قد
كفرسوســـة هــــ : 5653309 

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

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

 0933439985 – 4455572
منـــزل  مدبـــرة  <مطلـــوب 
مســـنة  يـــة  عا لر مقيمـــة 
مقعدة و املساعدة في أعمال 
املنزل هـ : 0932480005 – 

 5643866
منزلية  خ��دم��ة  عاملة  <م��ط��ل��وب 
مقيمة لرعاية الأطفال و امل�سنن 

 –  2 1 6 5 6 6 6  : ه����������� 

 0992722275

حالقة وجتميل
ب�سالون  للعمل  اآن�سة  <يلزمنا 
حالقة براتب ممتاز اخلربة غر 

�رشورية ه� : 0992121110 

<���س��ال��ون ح��الق��ة ن�����س��ائ��ي��ة يف 
القيمرية بحاجة اإىل معلمة حالقة 

ذات خربة ل�ستالم ال�سالون ه� : 

 0966647322

أزياء
 – – حبكة  <يلزمنا عمال درزة 
امبالج في مجال الالجنوري بخبرة 
في  للعمل  ممتاز  براتب  جيدة 
احلريقة هـ : 0944496265 

 2243776 –

سكرتاريا
<���رشك��ة حم��ام��اة ب��ب��اب م�سلى 
تطلب �سكرترة جتيد العمل على 

 –  2267338 : ه���  الكمبيوتر 

 0966669522
<مطلوب �سكرترة ملكتب جتاري 
ال��رو���س جتيد  ب��رج  الق�ساع  يف 

القيام  و  الكمبيوتر  على  العمل 

بالعمال املكتبية متمفرغة للعمل 

العمر دون 32 �سنة ذات مظهر 

 –  5427524  : ه������  لئ�������ق 

0945235375

عمال
بدم�سق  ولدي   األب�سة  <معمل 
بحاجة اإىل عامل /ة/ تنظيفات ه� 

 0933949404 :

<مطلوب عامل متفرغ مل�ستودع 
يف احلريقة دوام من 9-6 م�ساء 

 : ه���  �سنة   30-20 م��ن  ال��ع��م��ر 

2229040
طلبات  تو�سيل  عمال  <يلزمنا 
 : ه���  ال��ت��ج��ارة  منطقة  ملطعم يف 

 0944594947

مهن
نصف  و  ا معلم  ب  مطلو >
خشب  بخ  مطا تفصيل  معلم 
هـ  ة  جيد ة  بخبر م  ملنيو أ و 
 –  0 9 4 4 2 9 4 1 1 0  :

 4458625
<يلزمنا �سيف �سناك معلم ب�سطة 
و غريل ملطعم يف منطقة التجارة  

ب����دوام م�����س��ائ��ي م��ن 5-1 ه��� : 

 0944594947

رعاية وتنظيف
<مطلـــوب مقيمـــة لعائلـــة 
صغيـــرة العمـــر مـــن 45-18 
ســـنة هـ : 0932480005 – 

 5653309
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرمة  عائلة 

 –  0992722275  : ه���  دوام 

 2165666

بدم�سق  ولدي  الب�سة  <معمل 
اىل  بحاجة  �سنر  التاون  مقابل 

ام��ب��الج و ق�س ه��� :  عامل /ة/ 

 0933949404

حما�سب يطلب عمال بدوام جزئي 

خربة على برامج املحا�سبة ه� : 

 0932383265
و  محـــل  لديـــك  كان  <اذا 
أحببـــت ان تفتحـــه أجبان 
و ألبـــان شـــراكة / اتصل بي 

/ هـ : 0955326999 

<مدر�س لغة انكليزية يف ثانويات 
دم�سق بالإ�سافة اإىل درو�س يف 

م��������ادة اخل�������ط ال����ع����رب����ي ه������ : 

 –  0 9 9 1 9 2 0 1 6 0
 0946198500

م�ستعدة  فرن�سية  لغة  <مدر�سة 
الفرن�سية  باللغة  درو���س  لإعطاء 

ل��ك��اف��ة امل�����س��ت��وي��ات / م��ب��ت��داأ – 

 : ه������   / م���ت���ق���دم   – م���ت���و����س���ط 

 0940009410
م�ستعد  ايطالية  لغة  <م��در���س 
لإعطاء درو�س خ�سو�سية باللغة 

اليطالية لكافة امل�ستويات / مبتداأ 

م��ت��ق��دم / ه���� :  م��ت��و���س��ط –   –
 0967529265

< م��ط��ل��وب درو�����س خ��ا���س��ة يف 
جم����������ال ال�����ت�����������س�����دي�����ر ه��������� : 

0936002008




