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<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16 
بناء حجر �شارع �لفيالت ن�شق �أول 

على م�رشوع دمر �ر�شي مع حديقة 

و م�شبح م�شاحة د�خلية 160م2 + 

حديقة 150م2 ك�شوة �شوبر ديلوك�س 

3 غرف نوم + 3 حمامات + �شالون 
ــيــم فــــــوري لـــلـــجـــاديـــن هـــــ :  ــتــ�ــشــل �ل

 0945801619
مشـــروع  فـــي  شـــقة  <للبيـــع 
190م2  مســـاحة   16 ج  دمـــر 
اطاللة مشـــروع طابـــق اول مع 
كـــراج خـــاص كســـوة %80 هـ : 

 0944777971

/3 غرف نوم + �شالون /  ك�شوة 

ديلوك�س �إطاللة ر�ئعة �لت�شليم فوري 

 : هـــ  للجادين  مليون    145 ب�شعر 

 0945801619
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 3 / 
بن  خالد  جامع  جانب  حجر/  بناء 

�لوليد م�شاحة 140م2 �إطاللة ر�ئعة 

ب�شعر  للبناء  يوجد م�شعد + مر�ب 

 : هــــــــ  لـــــلـــــجـــــاديـــــن  مـــــلـــــيـــــون   85
 0945801619

<منزل يصلح مدرسة او عيادات 
ارضي + حديقة 300م2 مشروع 
دمر ج4 هـ : 0938636953  

جيدة مع �لفر�س �إطاللة ر�ئعة يوجد م�شعد 

+ مر�ب للبناء �لت�شليم فوري ب�شعر 130 

مليون للجادين هـ : 0945801619 

مغرتبني  دمر  م�رشوع  �شقة يف  للبيع 

ن�شق �ول  بناء حجر م�شاحة 150م2 

مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر جانب دو�ر 
�لكني�شة بناء حجر م�شاحة 130م2 ك�شوة 

و  غــرف   5 �لبلد  بدمر  �شقة  <للبيع 
مهوي  م�شم�س  �ل�شيل  بــو�دي  منافع 

 –  3136126  : هــــ  ــز  ممــي مـــوقـــع 

 0931805301
<للبيع شقة في مشروع دمر ج 
19 مغتربني ط6 كســـوة سوبر 
 2 150م مســـاحة  ديلوكـــس 
شـــمالي غربـــي اطاللـــة جيدة 

هـ : 0944777971 

مزة 
�تــو�ــشــرت�د  �ملــــزة   يف  �شقة  <للبيع 
 + نـــوم  غـــرف   3/ 170م2  م�شاحة 

يوجد   / ر�ئــعــة  �طــاللــة   / �شالونني 

م�شعد + مولدة + مر�ب للبناء �لت�شليم 

فوري للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع منزل باتو�شرت�د �ملزة ط8 / م�شاحة 
115م2/ ك�شوة ممتازة �طاللة خالبة بناء 
ب�شعر  ت�شليم فوري  خمدم كر�ج + مولدة 

مــغــري لــلــجــاديــن فــقــط دون و�ــشــيــط هــــ : 

 6127552 – 0988060643
م�شفى  خلف  �ملــزة  �شقة يف  <للبيع 
140م2  م�شاحة  حجر  بناء  �لأطفال 

ك�شوة جيدة مع �لفر�س غرفتني نوم + 

ر�ئعة  �إطاللة  �شوفاج  يوجد  �شالون 

ب�شعر  فــوري  �لت�شليم  �خ�رش  طابو 

 : هـــــــ  ــــن  ــــجــــادي ــــل ل ــــون  ــــي مــــل  130
 0945801619

<للبيع ملحق باملزة شارع املدارس 
ط4 كسوة حلوة مع فرش 65م2 سعر 
38 مليون هـ : 0944246054 

 6662196 –
<للبيع بد�عي �ل�شفر �أ�شهم تنظيمية 
خلف �لر�زي مرحلة �وىل ب�شعر مغري 

دون و�شيط هـ : 0944757061 – 

 6133267
باملزة  �ل�شفر  بــد�عــي  منزل  <للبيع 
فيالت غربية ك�شوة و�شط طابق فيال 

للجادين  فــوري  ت�شليم  مغري  ب�شعر 

فقط دون و�شيط هـ : 0944757061 

 6127552 –

شقق متفرقة 
بضاحية  شقة  االيجار  أو  للبيع   >
115م2  E2  مساحة  قدسيا جديدة 
من  صغيرة  لعائلة  ديلوكس  كسوة 
هـ  فرش  بدون  حصراً  دمشق  سكان 
4436942  /  0932904583

< للبيع منزل في ببيال خلف البلدية 
65م2 مع  ثالثة أرباع السطح غرفتني  
وم��وزع شرقي غربي طابو أخضر ط 2 

فني ه� 0941776660

ط  بناء حجر  بلود�ن  �شقة يف  <للبيع 
�ر�ــشــي مــع حــديــقــة مــ�ــشــاحــة د�خــلــيــة 

150م+2 حديقة و تر��س 250م2 يوجد 
لل�شقة طابو  �شوفاج خا�س  ماء +  بئر 

�خ�رش مدخل م�شتقل ب�شعر 50 مليون  

للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع �شقة يف �ملالكي 214م2 �شكن 
16م2 حد�ئق �و مبادلة �ل�شقة باعلى 
 : هـــ   / ممــنــوع  �لو�شيط   / م�شتوى 

 0944095880
<للبيع يف �ملالكي قرطبة منزل �شوبر 
ديلوك�س ط2 /220م2 / تقريبا قبلي 

�شمايل غربي طابو و ت�شليم فوري هـ 

 0965006547 :

<للبيع منزل يف مع�شمية �ل�شام م�شاحة 
100م2  على �ل�شارع �لعام ط2 فني /3 
غرف و �شالون / ب�شعر 11 مليون حكم 

حمكمة هـ : 0933294081 

<للبيع رقم �كتتاب يف جمعية �شدى 
�ل�شعب و �لفيحاء مب�شاحات / 120-

180م2 خم�ش�س �لفر�غ من �ملالك هـ 
 4454355 – 0951418823 :

<للبيع باملليحة منزل م�شاحة 85م2 
قريب من �لفر�ن غرفتني و �شالون و 

منتفعات هـ : 0944487525 

جــادة  �ملــهــاجــريــن  مــنــزل يف  <للبيع 
�لوزير ط2 طابو و ت�شبيم فوري 85م2 

 : هــــــــــ  مــــــلــــــيــــــون   75 بـــــ�ـــــشـــــعـــــر 

 0965006547
<للبيع شقة صغيرة استديو تصلح 
للســــكن او مكتب او عيادة طابق اول 
كسوة جيدة جدا مساكن برزة قرب 

منازل الطلبة هـ : 0944239625 
م�شاحة  قــد�ــشــيــا  مــنــزل يف  <لــلــبــيــع 
140م2 ك�شوة �شوبر ديلوك�س �شارع 
�لثورة مقابل �لناحية ب�شعر 30 مليون 

هـ : 0933615677 – 4427714 

مغـــري  بســـعر  للبيـــع  <منـــزل 
فـــي القابـــون جتمـــع ابـــراج وزارة 
االوقاف / ابـــراج نظامية / كتلة 
ثالثة ط8 مساحة 112م2 زاوية 
العظـــم  علـــى  غربيـــة  جنوبيـــة 

للجادين هـ : 0937390530 
<للبيع �شقة يف طريق بريوت �لقدمي 
مفرق جبل �لورد �شوكة على �ل�شارع 

ب�شعر  عيادة  ي�شلح  80م2  م�شاحة 

7،5 مليون هـ : 0999558961
ب�شارع  منزل  �ملقاي�شة  �و  <للبيع 
بغد�د �لزبكية ط1 �طاللة جميلة على 

جامع �لميان و جبل قا�شيون غرفتني 

نوم و �شالون بلكون ديلوك�س ت�شليم 

فوري طابو �خ�رش للجادين 80 مليون 

نهائي هـ : 0933709044 

�جلديدة  �لــز�هــرة  يف  منزل  <للبيع 
�شارع �لنور و�شط �ل�شوق طابق �ول 

فني م�شاحة 65م2 �ل�شعر 13 مليون 

هـ : 0932223761 

للبيـــع منـــزل فـــي الزاهـــرة القدمية 
بنفـــس البنـــاء ط1/ ط6 يبعـــد عن 
اجلدســـر 30م مســـاحة 80م2 سوبر 
ديلوكس مع مصعد و اطاللة شمالي 
جنوبي شـــرقي / ميكن املقايضة هـ : 

 8841884 –  0944633439
لــلــبــيــع يف منطقة  ــو عــ�ــرشة درجـــــات  ــب <ق
�ل�شاحلية طابو للبيع م�شاحة 100م2 فروغ 

مع ملكية ك�شوة و�شط �ل�شعر بعد �ملعاينة هـ 

 0988471240 – 0996013444 :

<للبيع �و �ملقاي�شة منزل بالق�شور 3 
ت�شليم  �خ�رش  طابو  �شوفا  و  غــرف 

 : هـــــــــ  مـــــلـــــيـــــون   100 فـــــــــــــوري 

 0951553163
البلد  عرطوز  جديدة  في  <للبيع 
قبو سكني طابو اخضر امتداد شارع 

البلدية هـ : 0992714747 
<للبيع �شقة بجديدة عرطوز �لبلد غرفة 
و �شالون و منتفعات قبو �شاوي هـ : 

 0933456292
بالعدوي  منزل  �ملقاي�شة  �و  <للبيع 
�طاللة جميلة 3 غرف نوم و �شالون 

 : هــــــ  ـــون  ـــي ـــل م  135 طــــابــــو  ـــري  كـــب

 0951553163
<للبيع شقة سكنية في ضاحية قدسيا 
145م2 ط1 فني /4 غرف +  مساحة 
صالون مكشوف من 3 اجتاهات و معه غرفة 
مستودع في القبو طابو اخضر بسعر 75 

مليون هـ : 0949760508 
ـــرزة �لــبــلــد 4 غـــرف و  <مــنــزل يف ب
�شالون جنوبي �شمايل 140م2 �ك�شاء 

جيد طــابــق ثــاين طــابــو �خــ�ــرش هـــ : 

 0944292049
<للبيـــع منـــزل عربي فـــي باب 
سريجة طابقني مساحة 80م2 
/7 غـــرف + حمامـــني + فســـحة 
سماوية / كسوة وسط  التسليم 

فوري هـ : 0988829409 
<للبيع �و �ملقاي�شة �و �لجار دون فر�س 
ي�شلح  �شالون  و  غرفة  بالق�شور  قبو 

عيادة �و مكتب بدون �أرمة �و م�شتودع 

�و �شكن هـ : 0951553163

<لالجار �ل�شنوي �شقة يف م�رشوع دمر 
ج4 دون فر�س �ر�شي مع حديقة م�شاحة 

 3/ 250م2  حديقة   + 150م2  د�خلية 

غرف نوم + �شالون / ي�شلح �شكني �و 

�شهريا  �لــف   200 ب�شعر  �رشكة   مقر  

للجادين هـ : 0945801619 

�لــرو�ــشــة جــادة  ــالجــار �شقة يف  <ل
�لزهر�ت غرفة و �شالون و منافع طابق 

ثاين �جار �شنوي هـ : 0951418823 

 4472374 –
�شكنية  �شقة  �شمن  غــرفــة  يــوجــد   >
فارغة من غري عف�س منافع م�شرتكة 

�لــثــورة �شوق  �ــشــارع   �آو بنتني  لبنت 

هاتف  غنم  حارة  مناخلية  �لنحا�شني 

2326854 / 0944574456
<غرفة فندقية مفرو�شة مع حمام و�شط 
ــنــة دمــ�ــشــق لـــالجـــار �لــيــومــي و  مــدي

لليلة  ل.�س   5000 ب�شعر  �لأ�شبوعي 

�لو�حدة هـ  : 0955560319 

4 غرف و صالون  <لالجار منزل ارضي 
/ 4 حمامات + مطبخني + وجيبتني + 
بئر ماء خاص + قبو 220م2 و حمامني 
و 3 مشالح و غرفة مكتب سبينة الصغرى 
جانب جامع العدنان شهريا 150 الف هـ 

 0968531602 :
دم�شق  مدينة  و�شط  فندقي  <جناح 
غرفتني مع �شالون و منافع للعائالت 

و �لطالب لالجار �ليومي و �لأ�شبوعي 

ب�شعر 7000 ل.�س لليلة �لو�حدة هـ : 

 0955560319
<لالجار يف �ملزة فيالت منزل مفرو�س 
مع  بلكون  و  �شالون  و  نــوم  غرفتني 

�طــاللــة ر�ئــعــة و خــدمــات م�شاعد + 

كر�ج �شنويا 3،500،000 ل.�س هـ : 

 0965006547
منافع  و  غــرفــة  �لــبــيــع  ر�و  <لــالجــا 
م�شتقلني يف ركن �لدين �ل�شيخ خالد 

/ بدون فر�س / هـ : 0932142278 

 0999213625 –
م�شبح  مع  مفرو�شة  فيال  �لبيع  ر�و  <لالجا 
جديدة �شوبر ديلوك�س خلف �لبيت �ل�شوي�رشي 

يومي ��شبوعي هـ : 0966965777 

<لالجار اليومي األسبوعي  الشهري 
بدمشق غرف مفروشة )   1000 ل.س 
 2000  ) املشــــترك  احلمــــام  للســــرير 
ل.س للســــرير احلمام اخلــــاص(  براد 
+ مكيفــــة ضمــــن ) البيــــت الشــــامي ( 
شــــارع  بغداد خلف جامــــع اجلوزة هـ :   

 0936855455 –  0112320771
�ل�شيخ  �لدين  ركــن  يف  �شقة  لالجار 

خالد جانب �ل�شيدلية غرفة و �شالون 

 60 �ل�شطح �شهريا  ك�شوة و�شط مع 

 : هــــــ  �ـــشـــلـــف  ��ــــشــــهــــر   6 و  �لـــــــف 

 0938565525
�لرو�شة  يف  �شقة  �ليومي  <لالجار 
�ملزرعة –  �ل�شعالن –  عرنو�س –   –
ركن �لدين / غرفة و �شالون ديلوك�س 

هـ : 0951418823 – 4454355 

<لالجار غرفة مفرو�شة مع �شاحبة 
�ملنزل ب�شارع بغد�د ط �ر�شي لالناث 

 –  2315759  : هـــــــــ  ـــــط  ـــــق ف

 0959866439

<مــطــلــوب �أرقــــام �كــتــتــاب  و �شقق 
خم�ش�شة و م�شتلمة بال�شكن �ل�شبابي 

ب�شاحية قد�شيا  للجادين دون و�شيط 

من �أ�شحاب �لعالقة فقط للجادين فقط 

هـ : 0988266149 



دم�شــــــــــــــق 9336
2019 العــــدد 763  -  243   أب      

للعمل يف  <مطلوب موظفة حمجبة 
مـــال تــنــظــيــم و تــرتــيــب بــ�ــشــائــع يف 

م�شتودع جتاري خلف �ملجتهد �عمر 

فــوق 30 �شنة بــدو�م من 9-6 هـ : 

 2249512 – 0933249512
<<مــ�ــشــتــودع طــبــي يف �لــر�مــكــة 
بحاجة �إىل موظفات بالخت�شا�شات 

 – �ــشــكــرتــاريــا   – مق�شم   / �لــتــالــيــة 

��شتقبال / بر�تب �شهري 70 �ألف و 

 2253712  : هـ  موؤمنة  �ملو��شالت 

 0996677444 –
حتمل  ل  و  عمل  لديها  لي�س  <ملــن 
�ل�شهادة �أو �خلرة �رشكة تعمل يف 

تعلن عن حاجتها  �ل�شتري�د  جمال 

عـــدة  يف  لـــلـــعـــمـــل  ــــات  ــــش ــــ� �آن �إىل 

�خت�شا�شات بدو�م كامل و ر�تب 75 

 : هــــ  �ــشــنــة   35 ــعــمــر دون  �ل �ألـــــف 

2274341 – 0966226640
مندوب  �ىل  بحاجة  توزيع  <�رشكة 
 : هـ  �شو�قة  �شهادة  يحمل  مبيعات 

 0933545324
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة �ىل 
موظفات للعمل لديها مبجال �لت�شويق 

�ملبا�رش برو�تب مغرية �لعمر دون 30 

�شنة �ل�شهادة و �خلرة غري �رشورية 

 –  0 9 6 6 0 3 0 8 7 7  : هــــــــ 

 2225099

املظهر  حسنة  عادية  سكرتيرة  <مطلوب 
العمر بني 30-40 املكان ساحة الشهبندر 
الدوام من 9-6 السكن قريب من املعمل هـ 

 0944218590 – 4413177 :
موظفة  �إىل  بحاجة  <�رشكة جتارية 
 / مق�شم  �لتالية  بالخت�شا�شات 

��شتقبال / �شكرتاريا بر�تب �شهري 

�ملو��شالت موؤمنة و  60000 ل.�س 
ـــــــة هـــــــ :    �خلــــــــــرة غــــــري �ـــــــرشوري

 2253712 - 0996677444
 / �إىل  بحاجة  �ل�شني  مــن  <م�شتوردين 
حما�شبة – �شكرترية – ��شتقبال / للعمل 

لدى �شالتها مب�شاكن برزة بدو�م 8 �شاعات 

بكالوريا كحد  �ل�شهادة  �ألــف   60 ر�تــب  و 

�أدنى و �لعمر حتى 30 �ملو��شالت موؤمنة 

هـ : 0994488637  – 2274342

<مطلوب للعمل فور� لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذ�ت مظهر لئق بدو�م 8 �شاعات 

و  �لثانوية  �ل�شهادة  حملة  من  يف�شل 

ــتــجــاوز 35 �ــشــنــة مبــجــال  �لــعــمــر ل ي

�ل�شتقبال �لت�شال من -11 6 م�شاء 

هـ : 0993886597 – 2274341

فـــي  <مطلـــوب آنســـة للعمـــل 
بوتيـــك لبيـــع فســـاتني ســـهرة 
رمانـــة  أبـــو  مبنطقـــة  راقـــي 
شـــرط اللباقـــة و األناقـــة هــــ : 

 3333608 –  0932892677
<مطلوب للعمل فور� لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذ�ت مظهر لئق بدو�م 8 �شاعات 

يف�شل من حملة �ل�شهادة �لثانوية و �لعمر 

�ل�شتقبال  مبجال  �شنة   35 يتجاوز  ل 

 : هــــ  مــ�ــشــاء   6 مـــن -11  �لتـــ�ـــشـــال 

2274341 – 0993886597
<مطلوب فنيات و فنيني خمر دو�م 
�شباحي و م�شائي للعمل يف م�شفى 

�لكفاءة  بنف�شها  جتــد  ممــن  �لــ�ــرشق 

�حل�شور لق�شم �ل�شتقبال يف �مل�شفى 

لــتــقــدمي طــلــب تــوظــيــف مــع �ح�شار 

�ل�شورة �ل�شخ�شية 

<مطلوب مشرف صالة ضمن سوبر 
ماركت خبرة ال تقل عن 3 سنوات 
 30 فوق  العمر  ساعات   9 بدوام 

سنة هـ : 0935942197 

سكرتاريا
<  مكتب باحلريقة بحاجة إلى سكرتيرة 
محجبة جتيد العمل على برنامج محاسبة 
   35000 ال���رات���ب    2/10 م��ن  ال�����دوام 

لالستعالم  ه� 2229040 
<جمموعة جتارية ترغب بتعيني �آن�شة 
للعمل فور� بدو�م 8 �شاعات يف جمال 

خدمة   – �ل�شكرتارية   – �ملحا�شبة   /

و  �ــشــنــة   35 �لــعــمــر دون  ــائــن /  ــزب �ل

 2 �لر�تب  �أدنــى  ثانوية كحد  �ل�شهادة 

�ألف �أ�شبوعيا �لت�شال من 11-6 هـ : 

  2274340 – 0933606019
<مطلوب �شكرترية للعمل يف �رشكة 
مو�د غذ�ئية  جرمانا منطقة �جلناين 

ذ�ت  �لكمبيوتر  على  �لعمل  جتيد 

مظهر لئق هـ : 0945235375 

اخضـــر  طابـــو  ارض  <للبيـــع 
جنـــدل  قلعـــة  عقاريـــا  مفـــرزة 
جنـــوب قطنـــا 3كـــم مطلة على 
اتوســـتراد السالم و خان الشيح 
مـــن 10 صباحـــا 9- مســـاء هــــ : 

 0933594898 –  6823448
 / �لزبد�ين  منطقة  �ر�س يف  <للبيع 
 : هـ   / �إطاللة  �أف�شل  و  موقع  �أجمل 

 0968312815
<ارض للبيع بســـعر مغري للجادين 
/ دوما الريحان / املنطقة الصناعية 
تل كردي / ما بني معمل وتار و معمل 
25دومن  منظمـــة  شـــموط مســـاحة 
 11 مـــن  لالســـتعالم  اخضـــر  طابـــو 

صباحا – 3 عصرا هـ : 2248367 
850م2  م�شاحة  بــزبــديــن  <مــزرعــة 
م�شونة م�شبح عمار 130م2 بئر ماء 

م�شجرة هـ : 0944487525 

موظفون
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة �ىل موظفات 
للعمل لديها من �جل ��شتكمال طاقمها �لد�ري 

بر�تب 75 �لف �شهريا �لعمر دون 30 �شنة 

�خلـــــرة و �لـــ�ـــشـــهـــادة غـــري �ــــرشوريــــة هــــ : 

 0993882780 – 2255099
<مطلوب �ن�شة للعمل يف حمل بزورية 
و تو�بل باملليحة جانب �جلامع �لكبري 

هـ : 0944487525 

<مطلوب موظف /ة/ صالة و امني 
مستودع  موظفي  و  صندوق  /ة/ 
للعمل في سوبر ماركت بالبرامكة / 
كفرسوسة هـ : 0950002131 

�جلديد  فرعها  تفتح  <�رشكة جتارية 
للقيام  موظفة  �إىل  بحاجة  بالر�مكة 

باأعمال �إد�رية بدو�م �شباحي و ر�تب 

50 �ألف مبدئيا �ل�شهادة و �خلرة غري 
�ملنطقة  �شكان  مــن  يف�شل  �ــرشوريــة 

 6-11 من  �لت�شال   35 دون  �لعمر 

 –  2274340  : هـــــــ  ء  مــــ�ــــشــــا

2274342
مطلوب موظفات ��شتقبال  دو�م ليلي 

بنف�شها  جتــد  ممــن  ــ�ــرشق   �ل مل�شفى 

�لكفاءة �حل�شور لق�شم �ل�شتقبال يف 

�مل�شفى لتقدمي طلب توظيف مع �ح�شار 

�ل�شورة �ل�شخ�شية 

ببيع  خــرة  ذو  /ة/  موظف  <يلزمنا 
�حلــــــقــــــائــــــب �لــــنــــ�ــــشــــائــــيــــة هـــــــــ : 

 0954208066

<للبيع �و �ل�رش�ء دفاتر �شكن �شبابي 
�و غري  �لـــفـــئـــات خمــ�ــشــ�ــس  جــمــيــع 

 –  0951418823  : هـــ  خم�ش�س 

 4472374

< للبيع محل في جرمانا ساحة الرئيس 
مقابل سيريتل مساحة 22 م2 فروغ + 
 ) عبارة  ف��وري ) ضمن  التسليم  ملكية 

0937165177 / 5621230
<للبيع فروغ حمل جتاري يف �حلريقة 
م�شاحة 5م2 / ديكور جاهز و �لت�شليم 

فوري / هـ : 0935308598 

<للبيع �و �ملقاي�شة على منزل حمل 
جتاري بابو رمانة موقع مميز �شاحة 

ق�رش �ل�شيافة جانب بنك �لردن 30م 

يوجد بوفيه و منتفعات ت�شليم فوري ب 

125 مليون هـ : 0951553163 
احلمراء  شارع  في  محل  <للبيع 
واجهتني كسوة  له  25م2  مساحة 
 : هـ  العام  الشارع  على  ممتازة 

 0949760508
<للبيع حمل فروج برو�شتد و �شاورما 
�لتجهيز�ت  كامل  مع  50م2  م�شاحة 

يف �ملزه �ل�شعر مغر/ بعد �ملعاينة /

للجادين فقط هـ : 0933568282 

قرب  التجهيز  في  محل  <للبيع 
 2×15 الفورسيزن مساحة  فندق 

هـ : 0949766508 
�ل�شارع  <للبيع حمل كبري جتاري على 
�لرئي�شي يف منطقة �ج�رش �لبي�س ي�شلح 

جلميع �ملهن �و كافيترييا / �لو�شيط ممنوع 

/ هـ : 0944095880 

محالت لآلجار
�لرو�شة حمل جتاري  <لــالجــار يف 
ي�شلح �شالون حالقة و جتميل 35م2 

ك�شوة ممتازة هـ : 0965006547 

<مكتب فـــي منطقـــة البحصة 
و  منافـــع  و  صالـــون  و  غرفتـــني 
ســـقيفة لالجار السنوي مببلغ 
2،4،000 / مليونـــني و اربعمئة 
الف / كســـوة جيـــدة مفروش هـ 

 0938776676 :
جتــاري  مكتب  مــغــري  ب�شعر  <لــلــبــيــع 
ب�شارع 29 �يار م�شاحة 200م2 ك�شوة 

�شوبر ديلوك�س هـ : 0933303036 

<للبيع مكتب في شارع احلمراء ط2 
واجهة كبيرة مطلة على الشارع العام 
كسوة  اخضر  طابو  55م2  مساحة 

ممتازة هـ : 0949760508 

<مطلوب موظفة للعمل يف �لزبلطاين 
 : هـــــــ ر  �ذ�  8 جمــــــمــــــع  خــــــلــــــف 

 0962170792
مطلوب طبيبات و �طباء مقيمني للم�شفى 

�ل�رشق  �لعيادة �خلارجية يف م�شفى  و 

ليلي  ممن يجد  دو�م �شباحي م�شائي 

بنف�شه �لكفاءة �حل�شور لق�شم �ل�شتقبال 

يف �ملــ�ــشــفــى لــتــقــدمي طــلــب تــوظــيــف مع 

�ح�شار �ل�شورة �ل�شخ�شية 

<مطلوب �شاب /ة/ للعمل يف خمر ��شنان 
للقيام بعمل تنظيف و تو�شيل �لطلبات يف 

منطقة �لر�مكة هـ : 2151691 

<مطلوب �ن�شة للعمل يف باب توما و 
�بو رمانة يف حمل بوتيك لبيع ف�شاتني 

�شهرة ر�قي �رشط �للباقة و �لناقة هـ 

 3333608 – 0932892677 :
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  AOJ للبيـــع غســـالة ماركـــة>
بحالة جيدة للجادين فقط هـ 
 0933912953 – 5417539 :

<لــلــبــيــع مـــولـــدة كــهــربــائــيــة كــبــرية 
��شتطاعة 80 ك ف � م�شتعملة ماركة 

 / �شاحنها  مــع  �لنكليزية  بريكنز 

 : ــــــــ  ه  / ـــــون  ـــــي مـــــل  2 بــــ�ــــشــــعــــر 

 0996774881
و  �رشعة  علب   / <للبيع حمــركــات 
 – موري�س  لل�شيار�ت  مايلزم  جميع 

مـــيـــنـــي كـــــوبـــــر �نــــكــــلــــيــــزيــــة هـــــــ : 

 –  0 9 4 4 4 6 6 5 1 0
 0944312828

كافيه  و  مطعم  معدات  <للبيع 
مكنة   – خمارة  فرن   / كاملة 
 – كراسي  طاوالت   – كابتشينو 
املاني   / فريزرات   – برادات 
 : هـ  اشهر   3 استعمال  ايطالي 

0966965777

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

 2243776

عائلة  عــنــد  �لــعــمــل  يطلب  <�ــشــائــق 
حمرتمة هـ : 0969734430 

<�ــشــيــدة تــتــقــن �لــطــبــخ �لــ�ــرشقــي و 
�لغربي ترغب بالعمل لدى عائلة مع 

ــة حتــ�ــشــري لــلــمــنــا�ــشــبــات و  ــي �إمــكــان

�حلفالت هـ : 0992982913 

مدر�س  �جلن�شية  �أملـــاين  <�أ�ــشــتــاذ 
�شابق يف جامعة دم�شق يقدم درو�س 

خ�شو�شية و ترجمة �ملاين عربي و 

بالعك�س هـ : 0996013444

سكرتاريا
<�رشكة طبية بحاجة �إىل �شكرترية و 
بــر�تــب  لــديــهــا  �إد�ريـــــة للعمل  مــوظــفــة 

غري  �خلـــرة  ل.�ـــس   65000 �شهري 

�ــرشوريــة و �ملــو��ــشــالت مــوؤمــنــة هـــ : 

  0996677444 – 2253712

عمال
<يلزمنا عمال تو�شيل ملطعم يف منطقة 

�لتجارة هـ : 0944594947 

<يلزمنا عامل للعمل يف حمل �شجاد 
 : هـــــــــ  �لتـــــــ�ـــــــشـــــــال  ـــــت  ـــــي ـــــوك م و 

 0932243638
<�ــرشكــة بــحــاجــة �ىل رفـــد كــو�درهــا 
 / عامل   – �شائق   / بالخت�شا�شات 

بــدو�م و ر�تــب جيد هـ : 5643460 

 0930147448 –

مهن
خــرة  ذو  ن�شيط  ــــز�رع  م <مــطــلــوب 
للزر�عة و �حلر��شة يف منطقة �لزبد�ين 

/ حاليا / هـ : 0932295218 

رعاية وتوظيف
بر�تب  م�شنة  لرعاية  مقيمة  <مطلوب 
 : هـــــــــ  بــــالــــ�ــــشــــهــــر  �لــــــــــف   100

 0940649505
و  مري�شة   لــرعــايــة  مقيمة  <يلزمنا 
خلدمات �ملنزل هـ : 0955968067 

<مطلوب �شيدة مقيمة للعمل لدى عائلة 
�جــازة  و  �لــف   100 بــر�تــب  �شغرية 

 : هـــــ   35-20 �لـــعـــمـــر  ��ـــشـــبـــوعـــيـــة 

 0994442324 – 8843845
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى عائلة 
 : هـــ  دو�م  �و  مقيمة  للعمل  حمــرتمــة 

 2165666 – 0992722275
لدى  للعمل  م��ن��زل  م��دب��رة  مطلوب   >
 20 من  العمر  6 ساعات  ب��دوام  عائلة 
حتى 30 سنة براتب مغري لالستعالم  

0994442324
<مطلـــوب مدبرة منزل مقيمة 
و  ة  مقعـــد مســـنة  يـــة  عا لر
املســـاعدة في أعمال املنزل هـ : 

 5643866 –  0932480005

مقعدة  م�شنة  لرعاية  مقيمة  <مطلوب 
�ألـــــــف بــالــ�ــشــهــر هـــــ :  ــــب 80  ــــر�ت ب

 0940649505

�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 

لدى  للعمل  مقيمة  �شيدة  <مــطــلــوب 
م�شنة مقعدة �لر�تب 100 �لف و �جازة 

 –  0994442324  : هـــ  ��شبوعية 

 8843845
<مطلوب مقيمة لعائلة صغيرة 
 : هــــ  ســـنة   45-18 مـــن  العمـــر 

 5653309 –  0932480005
مقيمة  منزلية  خدمة  عاملة  <مطلوب 
لـــرعـــايـــة �لأطــــفــــال و �ملــ�ــشــنــني هــــ : 

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

 0932480005 –  5653309

حالقة وجتميل
كو�فريه  �ىل  بحاجة  جتميل  <مركز 
�رشيبة �شي�شو�ر و �أخ�شائية بديكور 

 –  3739212  : هـــــ  مـــنـــيـــكـــور  و 

 3739211

أزياء
الى  بحاجة  بناتي  البسة  <معمل 
خبرة  ذوو  امبالج   + درزة  عامالت 
 6865698  : هـ  العنوان عرطوز 

 6804822 –




