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

 : ه����  رائ���ع���ة  اط���ال���ة  160م2 
2141463 بعد 12 ظهرا 

ق��ب��و  امل���ق���اي�������ش���ة  او  <ل���ل���ب���ي���ع 
باملهاجرين �شورى جادة ثالثة 3 

غرف و �شالون مع حديقة و غرفة 

و منتفعات باحلديقة ك�شوة فوق 

الو�شط ه� : 4459446 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف ب��ب��ي��ا خلف 
65م2  م�شاحة  فني  ط2  البلدية 

غرفتني و موزع مع ثاث ارباع 

ال�������ش���ط���ح ط���اب���و اخ�������ر ه����� : 

0941776660
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل م��ل��ح��ق ط6 مع 
م�����ش��ع��د يف ���ش��اح��ة امل��ي�����ش��ات 

م�شاحة 90م2 طابو اخ�ر جاهز 

ل��ل��ت�����ش��ل��ي��م ب������دون و����ش���ي���ط ه����� : 

 0933331056
و�شيط  ب��دون  و  ال�شفر  <بداعي 
فقط للجادين للبيع �شقة مك�شية 

اك�شاء ممتاز يف وادي الن�شارى 

/ امل�شتاية / مقابل فندق الوادي 

اإطالة ممتازة ط1 / 100م2 / 

 : ه��������  م�����ل�����ي�����ون   32 �����ش����ع����ر 

 0944560575
ي�شلح  جرمانا  يف  قبو  <للبيع 
منزيل البلدية القدمية  جتاري – 

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

 0993414284
<للبيع �شقة يف جرمانا الرو�شة 
جدر  بناء  املخفر  جمعيات جتاه 

ط2 مع م�شعد و بوابة و انرتفون 

امل�شاحة 137 م2 /3 غرف نوم 

و ���ش��ال��ون��ني و م��ط��ب��خ ك��ب��ر و 

ح��م��ام��ني اط��ال��ة رائ��ع��ة و طابو 

اخ�ر ه� : 0991185134 

أشـــرفية  فـــي  منـــزل  <للبيـــع 
صحنايـــا شـــارع الركابي ط2/ 
4 غـــرف و صالون / 3 حمامات 
مساحة 185م2 كسوة ديلوكس 
قبلي بناء حديث فندقي هـ : 

6760202 - 0935861870

مالكي 
<للبيع �شقة يف املالكي بناء حجر 
م�شاحة  ال�����ش��ام��ي  م�شفى  ن��زل��ة 

350م2 ك�شوة ديلوك�س 4 غرف 
نوم و �شالونني اطاة رائعة على 

 + م�شعد  يوجد  ت�رين  حديقة 

الت�شليم  للبناء  م��ول��دة   + ك���راج 

ف�������������وري ل������ل������ج������ادي������ن ه��������� : 

 0945801619
<�شقة للبيع يف ابو رمانة طابق 
رابع ك�شوة عادية + م�شعد ه� : 

 0949877158
<للبيع �شقة يف ابو رمانة جانب 
اول  ط��اب��ق  ن���ورا  م��ارك��ت  �شوبر 

130م2  م�شاحة  ق��دمي��ة  ك�شوة 

ب�شعر 155 مليون و بازار ه� : 

 0966184190

شقق متفرقة 
<للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر ط 
داخلية  م�شاحة  ح��دي��ق��ة  م��ع  ار���ش��ي 

250م2  ت��را���س  و  حديقة  150م2+ 
يوجد بئر ماء + �شوفاج خا�س لل�شقة 

طابو اخ�ر مدخل م�شتقل ب�شعر 50 

مليون  للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة �شكنية يف الربامكة 
م�شاحة  الهند�شة  كلية  م��واج��ه 

ك�شوة  ط2  قبلي  �رقي  90م2 
ج��ي��دة ط��اب��و اخ�����ر 3 غ���رف و 

�شالون ه� : 0988912080 

الشهبندر  بساحة  منزل  <للبيع 
و  غرف   5 اجلزيرة  جامعة  مقابل 
/ط3/  181م2  مساحة  صوفا 
بسعر 190 مليون قابل للفاوض 

بدون وسيط هـ : 2749419 
<للبيع منزل يف �شارع خالد بن 
الوليد �ريبي�شات ط3 /3 غرف 

و �شالون / 90م2 طابو ك�شوة 

قابل  م��ل��ي��ون   60 ب�شعر  ج��ي��دة 

للتفاو�س ه� : 0955219492 

مشروع دمر 
 16 ج  دم��ر  مب�����روع  �شقة  <للبيع 
ن�شق اول بناء حجر م�شاحة 160م2 

اط���ال���ة رائ���ع���ة ع��ل��ى م�������روع دم��ر 

قا�شيون قبلي �رقي يوجد م�شعد + 

كراج + مولدة للبناء الت�شليم فوري 

ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة �شقة مب�روع دمر ج 
م�شاحة  العام  ال�شارع  على   10
3 غ��رف و �شالون /  140م2 / 
قبلي  اخ�ر  طابو  رائ��ع��ة  اط��ال��ة 

للبناء   م��ول��دة   + م�شعد  ���رق��ي 

ال��ت�����ش��ل��ي��م ف����وري ل��ل��ج��ادي��ن ه���� : 

 0945801619
<للبيع �شقة مب�روع دمر ج 16 
بناء حجر �شارع الفيات ن�شق اول 

ار�شي مع حديقة م�شاحة داخلية 

170م2 + حديقة و م�شبح 150م2 
ك�شوة �شوبر ديلوك�س /3 غرف نوم 

+3 حمامات + �شالون / ت�شليم 

ف���������������وري ل������ل������ج������ادي������ن ه���������� : 

 0945801619
 3 ج  دم��ر  �شقة مب�روع  <للبيع 
بناء  الوليد  بن  جانب جامع خالد 

 + م�شعد  ي��وج��د  140م2  ح��ج��ر 

مليون   75 ب�شعر  ل��ل��ب��ن��اء  ك����راج 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع منزل يف م�روع دمر ج 16 
3 حمامات  و  ن��وم  غ��رف   3 ط/1/ 

م�شاحة 220م2 اطالة على قد�شيا 

ك�شوة جيدة جدا مع العف�س او بدون 

الت�شليم فوري ه� : 0966311063 

دم��ر  م�����روع  م��ن��زل يف  <للبيع 
ا�شكان م�شاحة 130م2 طابق 3 و 

اخ�ر  ط��اب��و  عظم  ك�شوة  اخ��ر 

اجتاه قبلي بناء حجر ب�شعر 70 

 : ه����������  ب�����������������ازار  و  م������ل������ي������ون 

 0988029029

مزة 
م�شفى   خلف  باملزة  �شقة  <للبيع 
االطفال بناء حجر م�شاحة 140م2 

ك�����ش��وة ج��ي��دة م���ع ال��ف��ر���س ط��اب��و 

اخ�ر اطالة رائعة ب�شعر 130 

مليون ت�شليم فوري للجادين ه� : 

 0945801619
جامع  جانب  باملزة  منزل  <للبيع 
االكرم بناء املروحيات 145م2 /

 : ه�������  و������ش�����ط  ك���������ش����وة  ط1/ 

 0940230365
فيـــات  باملـــزة  منـــزل  <للبيـــع 
غربيـــة بنـــاء االســـكان مقابـــل 
صالة اجلـــاء مســـاحة 140م2 
علـــى  جميلـــة  اطالـــة  /ط7/ 
امللعـــب للجادين دون وســـيط هـ 

 0962836864 :
<للبيع غرفة مك�شية مع املنتفعات 
اللغات  معهد  ج��ان��ب   86 ب��امل��زة 

م�شاحة 45م2 ب�شعر 6  مليون ه� 

 0991830839 :

 4 من  مؤلف  ء  بنا للبيع  >
طوابق + حديقة  + منزل صغير 
مشروع  بعمل  فقط  للراغبني 
جتاري / معهد –فندق – مشفى 
– روضة / باملزة فيالت متصلة 
املطلوب 590 مليون ل. س هـ 

 0997371030 :

ب��رزة /  للبيع �شقة يف منطقة   >
م�شاحات خمتلفة ديلوك�س و عادي 

/ ه�  : 0991342361 

<للبيع منزل يف الزاهرة اجلديدة 
�شارع النور يف منت�شف ال�شوق 

م�شاحة 65م2 غرفتني و منتفعات 

 : ه�����  م���ل���ي���ون   13،5 ال�������ش���ع���ر 

 0932223761
القابـــون  فـــي  للبيـــع  <منـــزل 
وزارة  جمعيـــة  أبـــراج  جتمـــع 
 / نظاميـــة  أبـــراج   / األوقـــاف 
كتلة ثالثة ط8 مساحة 112م2 
زاويـــة جنوبيـــة غربيـــة علـــى 
العظـــم / تســـليم جمعية / هـ : 

 0937390530
�شارع  قد�شيا  �شقة يف  <للبيع  
الثورة على ال�شارع العام م�شاحة 

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

 4427714 – 0933615677
<للبيع او املقاي�شة منزل ب�شارع 
جميلة  اطالة  ط1  ازبكية  بغداد 

على جامع االميان و جبل قا�شيون 

بلكون  و  �شالون  و  ن��وم  غرفتني 

ديلوك�س ت�شليم فوري طابو اخ�ر 

للجادين ه� : 0933709044 

<لاجار ال�شنوي �شقة مب�روع 
دمر بناء حجر جانب دوار الكني�شة 

بدون فر�س 3 غرف نوم و �شالون 

يوجد  رائعة  اطالة  جيدة  ك�شوة 

للبناء  م��ول��دة   + ك��راج   + م�شعد 

 : ه���  ���ش��ه��ري��ا  ال���ف   250 ب�شعر 

 0945801619
<لاجار ال�شنوي �شقة يف م�روع 
دمر ج4 دون فر�س ط ار�شي مع 

حديقة م�شاحة داخلية 140م2 + 

حديقة 300م2 ت�شلح �شكني او 

م��رك��ز ع��ي��ادات او م��رك��ز جتميل 

للجادين ه� : 0945801619 

<لاجار غرفة يف قبو بالق�شور 
م�����ش��ت��ق��ل��ة م����ع م���ن���اف���ع���ه���ا ه����� : 

 0933043437

< يوجد غرفة �شمن �شقة �شكنية 
ف���ارغ���ة م���ن غ���ر ع��ف�����س م��ن��اف��ع 

�شارع   بنتني  و  اآ لبنت  م�شرتكة 

مناخلية  النحا�شني  �شوق  الثورة 

حارة غنم هاتف 0944574456 

2326854 /

مفرو�شة  �شقة  ال�شنوي  <لاجار 
م�شاحة   10 ج  دم��ر  يف م�روع 

170م2 / 3 غرف نوم و �شالونني 
/ ك�شوة جيدة اطالة رائعة يوجد 

م�شعد + مولدة للبناء ب�شعر 350 

ال����������������ف ��������ش�������ه�������ري�������ا ه������������� : 

 0945801619
 <�شقة لاجار مب�روع دمر ج 23 

جتاه مدر�شة رواد املجد متاما ط1 

دون  �شوبر  ك�شوة  ع��ايل  من�شوب 

فر�س فا�شي غرفتني و �شالون كبر 

كراج  اأمريكي  مطبخ  و  حمامني  و 

البناء  االجار  �شيارة خا�س حتت 

�شنوي  الدفع  و  �شهريا  الف   200
ح�را ه� : 0988266149 

<ل����اج����ار ب������دون ف���ر����س م��ن��زل 
���ش��وب��ر   22 ج  دم�����ر  مب���������روع 

ديلوك�س 150م2 اطالة + م�شاعد 

 : ه������  خ�����دم�����ات   + م�����ول�����دة   +

 0965006547
<غرفة فندقية مفرو�شة مع حمام 
و�شط مدينة دم�شق لاجار اليومي 

و االأ�شبوعي ب�شعر 5000 ل.�س 

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

 0955560319
األســــبوعي   اليومــــي  <لاجــــار 
الشــــهري بدمشق غرف مفروشة 
)   1000 ل.س للســــرير احلمــــام 
املشــــترك ( 2000 ل.س للســــرير 
احلمــــام اخلاص(  بــــراد + مكيفة 
ضمــــن ) البيــــت الشــــامي ( شــــارع  
بغــــداد خلــــف جامــــع اجلــــوزة هـ :   
 0936855455 – 0112320771

<ل���اج���ار ق��ب��و م�����ش��اح��ة 40م2 
ب�شارع  ي�شلح �شكني او جتاري 

الوليد �ريبي�شات قرب  بن  خالد 

م���در����ش���ة ال����ن����داء ال���ع���رب���ي ه���� : 

 0999564385 – 2230539

100م2  م�شاحة  ار�شية  <�شقة 
200م2  م�����ش��اح��ة  ح��دي��ق��ة  م���ع 

مفرو�شة فر�س جيد قريبة من مول 

ق�����ا������ش�����ي�����ون ح����ام����ي���������س ه�������� : 

 –  0 9 9 4 0 4 3 5 7 3
 0933631477

�شارع  قبو يف جرمانا  <لاجار 
ع��ري�����س م��ع روم��ب��ة �شقف ع��ايل 

م�شاحة 450م2 جرمانا كورني�س 

ال�����ع�����ري�����������س اجل�����ن�����اي�����ن ه�������� : 

 0994363607
ش  و مفر ل  منز ر  جا لال >
ارضي  طابق  ديلوكس  سوبر 
نوم   2 غربية  فيالت  باملزة 
حمام   2  +  2 عدد  صالون  و 
مولدة   + تراس  و  حديقة   +
وسيط  بدون  للمنزل  خاصة 
 –  0937423738  : هـ 

 6121742
ابو  مفرو�س يف  منزل  <ل��اج��ار 
رمانة غرفة نوم + غرفة جلو�س و 

ب��اط��ال��ة ك�����ش��وة و فر�س  ت��را���س 

2019 �شا�شة + تكييف حديث ه� 
 0965006547 :

<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 االأ�شبوعي ب�شعر 7000 ل.�س 

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

 0955560319
<منـــزل لاجار فـــي املهاجرين 
الشـــارع  علـــى  ط1  باشـــكاتب 
العام باجر ســـنوي مفروش هـ : 

 0969842569
<ل���اج���ار ال��ي��وم��ي ���ش��ق��ة يف / 
عرنو�س – ال�شعان – املزرعة – 

�شالون  و  غرفتني   / الدين  رك��ن 

 –  4472374  : ه����  دي��ل��وك�����س 

 0951418823
<ع���ق���ار ار����ش���ي ���ش��وك��ة 35م2 
ال��ت��ج��اري��ة  امل��ه��ن  جل��م��ي��ع  ي�شلح 

ال�شارع الرئي�شي م�شاكن برزة ه� 

 –  0 9 9 4 0 3 5 7 3  :

 0933631477

<ل����اج����ار غ���رف���ة م��ف��رو���ش��ة مع 
�شاحبة املنزل ب�شارع بغداد طابق 

اول لاناث فقط ه� : 2315759 

 0959866439 –

<مطلوب اأرقام اكتتاب  و �شقق 
ل�شكن  با م�شتلمة  و  خم�ش�شة 

ال�شبابي ب�شاحية قد�شيا  للجادين 

العاقة  اأ�شحاب  و�شيط من  دون 

ف����ق����ط ل����ل����ج����ادي����ن ف����ق����ط ه������� : 

 0988266149

<للبيع حمل جتاري بال�شيخ �شعد 
55م2 يبعد عن ال�شارع العام 30م 
فقط �شمن �شارع فرعي عي�س ك�شوة 

�شوبر ديلوك�س موا�شفات و خدمات 

ممتازة / حمامت – مطبخ – �رفي�س 

/ طابو �شجل موؤقت نظامي للجادين 

دون و�شيط ه� : 0988266149 

<للبيع عقار ي�شلح عيادة – مكتب 
– خمرب 60م2 �شوبر ديلوك�س يف 
املهاجرين ال�شارع العام و يوجد 

يف ال�شعان االأ�شعار 60 مليون 

ه� :0965006547 

معداتها  بكافة  كافتريا  <للبيع 
م�شاحة 30م2 طابو اخ�ر برامكة 

مقابل الفنون اجلميلة موقع مميز 

االت�������ش���ال ب���ع���د 2 ظ���ه���را ه����� : 

 0991494701
<بر�شم الت�شليم حمل جتاري يف 
بوابة ال�شاحلية م�شاحة 18م2 مع 

�شقيفة 16م2 على ال�شارع العام 

ه� : 0958744370 

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

�شاحة ق�ر ال�شيافة جانب بنك 

االردن 30م يوجد بوفيه و منتفعات 

 : ه���  مليون   125 ف���وري  ت�شليم 

 0951553163
<للبيع قبو فروغ جتاري يصلح 
مستودع او صالة عرض او ورشة 
ارضي  100م2  خياطة مساحة 
مغري  السعر  80م2  سقيفة   +
التبريد  ساحة  مصلى  باب  جدا 

هـ : 0933242093 
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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 

ت��ف��ت��ح فرعها  <���رك��ة جت��اري��ة 
اإىل  بحاجة  ب��ال��ربام��ك��ة  اجل��دي��د 

موظفة للقيام باأعمال اإدارية بدوام 

�شباحي و راتب 50 األف مبدئيا 

ال�شهادة و اخلربة غر �رورية 

العمر  املنطقة  �شكان  من  يف�شل 

 6-11 م��ن  االت�����ش��ال   35 دون 

 –  2274340  : ه�����  م�������ش���اء 

2274342
<مطلوب مندوبة مبيعات مل�شنع 
خربة  قطنية  و  ن�شائية  ماب�س 

 : ه�  لا�شتعام  با�شواق دم�شق 

 –  0 9 3 5 5 1 4 4 1 1
 0967869083

<مطلوب �ريك مل�روع جتاري 
/ بيع منتجات غذائية للحيوانات 

/ ب��دم�����ش��ق ل��ا���ش��ت��ف�����ش��ار ه���� : 

 0949225029 – 2215251
<ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل 
ال�شهادة اأو اخلربة �ركة تعمل 

يف جم��ال اال���ش��ت��راد تعلن عن 

يف  للعمل  اآن�شات  اإىل  حاجتها 

عدة اخت�شا�شات بدوام كامل و 

راتب 75 األف العمر دون 35 �شنة 

 –  0966226640  : ه������ 

2274341
مكتبي  لعمل  موظفة  <م��ط��ل��وب 
ب��احل��ل��ب��وين جت��ي��د االأوف���ي�������س / 

 35  -25 م��ن  العمر   / خريجة 

الدوام 5 �شاعات �شباحا براتب 

 cv65 األ���ف ي��رج��ى اإر���ش��ال ال
بالعربي اإىل : 

moc.liamg@08efar

مغـــري  بســـعر  للبيـــع  <ارض 
الريحـــان  دومـــا   / للجاديـــن 
تـــل  الصناعيـــة  املنطقـــة   /
كـــردي / مـــا بـــن معمـــل وتـــار 
مســـاحة  شـــموط  معمـــل  و 
25دومن  منظمـــة طابو اخضر 
لاســـتعام من 11 صباحا – 3 

عصرا هـ : 2248367 

<بر�شم لبت�شليم / بيع و فروغ 
/ مكتب جت��اري يف ارع ان�ر 

غ��رف��ت��ي��ن و م��ن��ت��ف��ع��ات ك�����ش��وة 

ديلوك�س مع كامل الفر�س + خطني 

55م2  داخ��ل��ي��ة  م�شاحة  ه��ات��ف 

ط���اب���ق راب�����ع م���ع م�����ش��ع��د ه���� : 

 0955169696

سيارات لآلجار
<لاجار الســـنوي سيارة الدا 
خاصـــة   2002 موديـــل   110
  4417228 –  4417228  : هــــ 

االتصال من 8-4 

موظفون
<�ركة بعدرا ال�شناعية بحاجة 
اخت�شا�س  كهرباء  مهند�س  اىل 

طاقة من اجل تو�شيل و جتميع 

املوا�شات  الكهربائية  اللوحات 

م�����وؤم�����ن�����ة م������ن دم���������ش����ق ه������� : 

 2215191

<لاجار محل في قدسيا طريق 
اجلمعيـــات علـــى الشـــارع العـــام 
مقابـــل مطعـــم حمـــودة / اجـــار 

سنوي / هـ : 0969842569 
<لاجار كحل يف قرب عاتكة مقابل 
جامع الذهبية زاوية م�شاحة 10م2 

 : ه���������   2 10م �����ش����ق����ي����ف����ة   +

 0999703831
<ل��اج��ار حم��ل يف ���ش��ارع ا�شد 
ال���دي���ن / ح��م��و ل��ي��ل��ى / ���ش��ن��وي 

م�شاحة 12م2 ي�شلج جلميع املهن 

ه� : 0988912080 

قرى  في  جتاري  عقار  <لالجار 
حة  مسا ني  لثا ا حلي  ا سد  ال ا
و  ا روضة  يصلح    2 500م
 : هـ  لغات  معهد  او  طبي   مركز 

 0933220226
على  ال�شنوي  لا�شتثمار  <حمل 
الرئي�شي جانب  رمانة  اأبو  �شارع 

بنك عودة م�شاحة داخلية 25م2 + 

وجيبة 15م2 ي�شلح للمهن التجارية 

ه� : 0933084848 

قى  في  جتاري  عقار  <لالجار 
حة  مسا ني  لثا ا حلي  ا سد  ال ا
1500م2 مع مسبح و ملعب و 
مكاتب هـ : 0933220226 
<لاجار حمل مك�شي يف املجتهد 
حي املوازيني ي�شلح جلميع املهن 

ه� : 0933470225 

ة  ز مفر بو  طا ض  ر ا للبيع  >
قطنا  من  بالقرب  جندل  قلعة 
السالم  اتوستراد  على  مطلة 
 9 - صباحا   10 من  االتصال 
 –  6823448  : هـ  مساء 

 0933594898

<ل��ل��ب��ي��ع حم��ل يف احل��ري��ق��ة ه��� : 
 0988571337 – 2218869

<للبيع حمل فروج برو�شتد و �شاورما 
التجهيزات  كامل  مع  50م2  م�شاحة 

يف املزه ال�شعر مغر/ بعد املعاينة /

للجادين فقط ه� : 0933568282 

<للبيع حمل جتاري طابو اخ�ر 
التجاري  ال�شوق  عاتكة  ق��رب  يف 

مقابل جامع الذهبية زاوية م�شاحة 

10م23 + �شقيفة 10م2 + ال�شطح 
ه� : 0999703831

 / ف��روغ  بيع   / الت�شليم  <بر�شم 
حمل جتاري يف نزلة الطلياين يبعد 

م��ع كامل  4م  ال��ع��ام  ال�شارع  ع��ن 

ال�شعر  16م2   م�شاحة  ديكوراته 

بعد املعاينة ه� : 0955169696 

قرى  في  جتاري  مجل  <لالجار 
االسد احلي الثاني مساحة 60م2 
 : هـ  جتارية  مهن  لعدة  يصلح 

 0933220226
<قبو لا�شتثمار ي�شلح مل�شتودع 
او ور�شات اأحذية او خياطة م�شاحة 

�شيارة  لنزول  رامبة   / 1000م2 
– مدخلني ب��اب / يف ب���رزة ه��� : 

0991342361
شيخ  املزة  في  محل  <لالجار 
عي  ا بد ي  ر فو لتسليم  ا سعد 
 / مدخنة  رخصة  مع   / السفر 
 –  0936642792  : هـ 

 0991008262
<ل��اج��ار حم��ل يف ���ش��ارع ا�شد 
�شقيفة   + 13م2  م�شاحة  ال��دي��ن 

جاهز للعمل ب�شعر 80 الف �شهريا 

 : ه�  و�شيط  ب��دون  �شلفا  ا�شهر   6
 0933331056

<بحاجة اىل موظف /ة/ للعمل لدى 
�ركة بعدة اخت�شا�شات ) اداري – 

�شائق – عامل ( بدوام و راتب جيد ه� 

 0930147448 – 5643460:

مكتب  يف  للعمل  اآن�شة  <مطلوب 
ت�شوير م�شتندات بدوام كامل ه� : 

 0951418823 – 4472374
<مطلوب للعمل فورا لدى �ركة 
الئق  مظهر  ذات  موظفة  دع��ائ��ي��ة 

بدوام 8 �شاعات يف�شل من حملة 

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

يتجاوز 35 �شنة مبجال اال�شتقبال 

 : 6 م�شاء ه�   -11 االت�شال من 

2274341 – 0993886597
<مكتب جتاري باحللبوين يطلب للعمل 
لديه �شاب / بوفيه و مرا�شات /  ه� : 

 0988390690 – 2248772
<م��ط��ل��وب م��وظ��ف��ة مل��ك��ت��ب جت���اري 
للطباعة  لبيع املواد االأولية  باحلريقة 

بدوام كامل اخلربة غر �رورية ه� 

 0949225029 – 2215251 :

<�ركة مواد غذائية ترغب برفد كوادرها 
مبندوبني مبيعات  خربة يف اال�شواق  + 

���ش��ه��ادة ���ش��واق��ة رات���ب ث��اب��ت + عمولة 

من  اب��ت��داء  �شهرية  مكافاآت   + مبيعات 

100000 ل.�س االت�شال من 12-5 ه� 
 0932593311 – 9786 :

<وكالة الأ�شهر املاركات العاملية تفتتح 
�شالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة اإىل 

خدمة زبائن –  موظفة / ري�شب�شن – 

العمر  �شاعات   8 ب��دوام   / �شكرتارية 

�رورية  غر  اخل��ربة  �شنة   35 حتى 

ال�شهادة ثانوية اأو جامعية براتب 75 

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

 2274342 – 0955553922

<مطلوب �ريك ملحل العاب باي 
�شتي�شن ه� : 0997118413 

للعمل يف  موظفة حمجبة  <مطلوب 
يف  ب�شائع  ترتيب  و  تنظيم  جم��ال 

م�شتودع جتاري خلف املجتهد العمر 

ف��وق 30 �شنة ب��دوام من 9-6 ه� : 

 2249512 – 0933249512
<مطلوب موظفة استقبال للعمل في 
مركز طبي من الساعة 11 صباحا – 

7 مساء هـ : 0933817650 
<مطلوب للعمل فورا لدى �ركة دعائية 
موظفة ذات مظهر الئق بدوام 8 �شاعات 

و  الثانوية  ال�شهادة  حملة  من  يف�شل 

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

اال�شتقبال االت�شال من 11- 6 م�شاء 

ه� : 0993886597 – 2274341

<�ركة جتارية بدم�شق بحاجة اىل 
موظف مبيعات بكالوريا حد ادنى و 

 3 ع��ن  تقل  ال  خ��ربة  معهد  يف�شل 

على  ال��ق��درة  املجال  بنف�س  �شنوات 

ال�شفر و منهي اخلدمة االإلزامية او 

معفى منهن ه� : 0991110322 

عامل  <مطلوب موظف)ة( / �شائق – 
/ للعمل لدى �ركة بدوام و راتب جيد 

ه� : 5643460 – 0930147448 

سكرتاريا
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 االت�شال من 11-6 ه� : 

  2274340 – 0933606019
<مطلوب �شكرترة ملكتب جتاري 
بالق�شاع برج الرو�س جتيد العمل 

على الكمبيوتر و القيام باالعمال 

املكتبية متفرغة للعمل العمر دون 

32 �شنة و ذات مظهر الئق ه� : 
 0945235375 – 5427524

<مطلوب ســـكرتيرة تنفيذية 
ملكتب جتاري في جرمانا لديها 
خبرة في العاقات العامة و املام 
بالكمبيوتـــر العمـــر ال يتجاوز 

35 سنة هـ : 0933730005 
<م�شتوردين من ال�شني بحاجة اإىل 
/ حما�شبة – �شكرترة – ا�شتقبال 

/ للعمل لدى �شالتها مب�شاكن برزة 

ب��دوام 8 �شاعات و رات��ب 60 األف 

ال�شهادة بكالوريا كحد اأدنى و العمر 

 : ه���  موؤمنة  امل��وا���ش��ات   30 حتى 

2274342 –  0994488637
للعمـــل  ة  نســـى ا ب  مطلـــو >
ســـكرتيرة فـــي مكتـــب جتـــاري 
فـــي ابو رمانة هــــ : 3333608 – 

 0932892677
<مطلوب ســـكرتيرة او طبيبة 
اسنان متدربة للعمل كمساعدة 
غيـــر  اخلبـــرة  اســـنان  طبيـــب 
ضرورية في تنظيم كفرسوسة 

هـ : 0969019227 

عمال
مل�شتودع  متفرغ  عامل  <مطلوب 
يف احلريقة من 20-30 عاما ه� 

 2229040 :

<مطلوب عمال نظافة و عامات 
بوفيه مبنطقة ابو رمانة براتب جيد 

ه� : 0950010183 

الك�شوة  يف   ���ش��رام��ي��ك  <���رك��ة 
بحاجة اىل عمال و فنيني / املراجعة 

يف مكتب ال�ركة  ب�شاحة ال�شهبندر 

جانب جامع العثمان من ال�شاعة 9 

�شباحا – 2 ظهرا ه� : 4441286 

مهن
مطلوب للعمل �شباب تو�شيل العمر 

فوق 20 �شنة يف�شل وجود دراجة 

ك��ه��رب��ائ��ي��ة او م���وت���ور مل��ط��ع��م يف 

التجارة ه� : 0932300856 – 

 0988118660
<مطلوب �شيف غربي معلم ب�شطة 
 1-5 م��ن  م�شائي  دوام  غريل  و 

ملطعم يف منطقة التجارة للتوا�شل 

0944594947 :

<مطلوب معلمني جنارة موبيليا و 
ب����خ و امل���ن���ي���وم ه����� :  ت��ن��ج��ي��د و 

 0933688342
يف  للعمل  حاقة  معلم  <يلزمنا 
�شالون حاقة براتب ممتاز ه� : 

 0992121110  –  2230834
االت�شال بعد 2 
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الئق  وظهر  و  خلق  ذو  <شاب 
يرغب بالعمل لدى سوبر ماركت او 
مطاعم على الكاشيير او ديليفري 
في املالكي – ابو رمانة – تنظيم 
 : هـ  فيالت  مزة   – كفرسوسة 

 0965888226
<مطلوب عمل ل�شاب ناطور بناء 
او �ركة او مزرعة او فيا يكون 

م���ع ال�����ش��ك��ن م���ع ع��ائ��ل��ت��ه ه���� : 

 0958753413
الى  بحاجة  عامة  بشهادة  <سائق 
عمل لدى عائلة او شركة بدوام من 
8-6 مساء هـ : 0949966553 

 0999280799 –

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

0936002008

<يلزمنا معلمة حاقة للعمل يف 
�شالون حاقة براتب ممتاز ه� : 

 0992121110 - 2230834
االت�شال بعد 2

أزياء
بحاجـــة  الجنـــوري  <معمـــل 
الـــى عامـــات امبـــاج براتـــب 
ممتـــاز و بـــدل مواصـــات هــــ : 

 0949292981
بدم�شق  والدي  الب�شة  <معمل 
اىل  بحاجة  �شنرت  التاون  مقابل 

عامل و عاملة امباج + ق�س ه� 

 0933949404 :

<اذا كان لديك محل و أحببت 
ان تفتحه اجبان و البان شراكة 

اتصل بي هـ   0955326999 

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

 5653309 – 0932480005
<مطلوب عاملة منزل مقيمة لدى �شيدة 
ارملة وحيدة بدون اوالد ب�شارع بغداد 

ال�شادات املركز الطبي للمعلمني مقابل 

مطعم عيا�س ه� : 0933270049 

<مطلوب ملســـن مقعد شاب مقيم 
لاهتمام بع و املساعدة البسيطة 
فـــي اعمـــال املنـــزل لديـــه خبرة و 
قـــادر على التفرغ براتب جيد هـ : 

 0933730005 – 5643308
<لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و املكاتب 
م��ن��زل لاأعمال  م��دب��رات  ال�����رك��ات /  و 

املنزلية و رعاية امل�شنني و االأطفال مقيمات 

 –  0993152120  : ه�  و غر مقيمات 

 8113020 – 8113025

حاقة وجتميل
<يلزمنا اآن�شة للعمل �شمن مركز جتميل 

بدم�شق ه� : 0930880782

رعاية وتوظيف
لاأعمال  منزل  مدبرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�شنني و االأطفال 

مقيمات و غر مقيمات العمر بني 

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

<مطلوب مقيمة لرعاية اأطفال مع 
�شغل بيت براتب 120 الف بال�شهر 

ه� : 0931606623 

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

 2165666 – 0992722275
<مطلـــوب مدبرة منزل مقيمة 
و  ة  مقعـــد مســـنة  يـــة  عا لر
املســـاعدة في أعمال املنزل هـ : 

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

 0992722275 – 2165666
<مطلوب مساعدة ألعمال املنزل 
دوام 8 ساعات يوميا غير مدخنة 
للعمل في مشـــروع دمر او ضاحية 
قدسيا او املالكي او كفرسوسة هـ : 

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

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

 0933439985 – 4455572

<مدرس لطالب ااملرحلة االعدادية 
و  لرياضيات  ا ملادة  لثانوية  ا و 
و  الساعة  سعر  الكيمياء  و  الفيزياء 
و  1200 ل.س    : اعدادي  النصف 
سعر الساعة و النصف ثانوي : 1400 
 –  0993408415  : هـ  ل.س 

 0962262808
<مطلوب مدر�س خا�س يف جمال 
التوكيات التجارية و اال�شتراد و 

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

 0936002008

<للبيع بداعي ال�شفر اأثاث مكتب 
مم��ت��ازة  ب��ح��ال��ة  م�شتعمل  ك��ام��ل 

للمعاينة ه� : 0938320614 

<يوجد لدينا طاولة  للتصميم 
الهندسي و كرسي مكتبي بحالة 

ممتازة هـ : 0933786005 

<لدينا كل ما يلزم للمنزل و املكتب 
من موبيليا  و مفرو�شات و ديكور 

ه� : 0933688342

<للبيـــع عـــدة محـــل معجنات 
كاملـــة بحالـــة جيـــدة تســـليم 
 –  0936642792  : هــــ  فـــوري 

 0991008262

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

4472374 – 0951418823




