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مشروع دمر 
<للبيع �شقة مب�رشوع دمر جانب دوار 
الكني�شة بناء حجر 130م2 غرفتني 

نوم و �شالون ك�شوة جيدة و اطاللة 

رائعة م�شعد + كلراج للبناء الت�شليم 

فوري ب�شعر 30 مليون للجادين هـ : 

 0945801619
<للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج 8 بناء 
م�شاحة  الــعــام  الــ�ــشــارع  على  حجر 

120م2 / غرفتني نــوم و �شالون / 
اطاللة رائعة يوجد م�شعد ك�شوة جيدة 

مليون    120 ب�شعر  فــــوري  ت�شليم 

للجادين هـ : 0945801619 

�شارع  دمــر  مبــ�ــرشوع  �شقة  <للبيع 
املغرتبني بناء حجر ار�شي مع حديقة 

حديقة   + 140م2  داخــلــيــة  م�شاحة 

150م2 ك�شوة ديلوك�س الت�شليم فوري 
للجادين هـ : 0945801619 

 24 ج  دمــر  مبــ�ــرشوع  �شقة  <للبيع 
 + نــوم  غــرف   3  / 145م2  م�شاحة 

�شالون / يوجد م�شعد اطاللة  رائعة 

طابو الت�شليم فوري ب�شعر 90 مليون 

للجادين هـ : 0945801619 

دمر  مــ�ــرشوع  يف  مــنــزل  <للبيع 
م�شاحة  الهيكل  على  الإ�ــشــكــان 

130م2 /ط3/ اأخري طابو اخ�رش 
ال�شعر 75 مليون بناء حجر هـ : 

 0988029029
<للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج16 
 3  + نــوم   3 رائعة  اإطاللة  �شوكة 

حمام + كراج �شيارة عدد 2 بداعي 

ال�شفر هـ : 0966965777 

مزة 
اتــو�ــشــرتاد  ــاملــزة  ب �شقة  <للبيع 
170م2 / 3 غرف نوم + �شالون 
 + م�شعد  يوجد   / رائعة  اإطاللة 

مولدة + كراج للبناء الت�شليم فوري 

للجادين هـ : 0945801619 

غربية  فيالت  باملزة  عقار  <للبيع 
مـــوقـــع ممـــتـــاز جـــاهـــز مــكــتــب او 

عيادات مدخل م�شتقل م�شاحة 87 

م2 هـ : 0966965777 

شقق متفرقة 
<للبيع �شقة جتاه جريدة ت�رشين 
موقع مميز اطاللة على حديقة 3 

عنزات 200م2 /4 غرف و �شوفا 

ك�شوة جيدة خدمات ممتازة كراج 

�شيارات اإطاللة رائعة �شعر 300 

مليون قابل للم�شاومة دون و�شيط 

للجادين  هـ : 0988266149 

<للبيع �شقة باملالكي جانب املول 
�شالون عدد 2 كبار / 2 نوم + 2 

�شكن  200م2  مــطــبــخ   + حــمــام 

ــرجــاء دون  ال 160م2 و حــدائــق 
و�شيط هـ : 0944095880

<�شقة للبيع يف تنظيم كفر�شو�شة 
اإطاللة رائعة على حديقة كفر�شو�شة 

خــدمــات  ط9  170م2  مــ�ــشــاحــة 

كان  لأنــه   / عادية  ك�شوة  ممتازة 

موؤجر / و ميكن الجار ملدة طويلة 

 : هـــــ  و�ـــشـــيـــط  دون  ـــجـــاديـــن  ـــل ل

 0988266149
<للبيع �شقة مبنطقة ابو رمانة ط1 
قدمية  كــ�ــشــوة  130م2  م�شاحة 

ال�شعر 150 مليون و بــازار هـ : 

0966184190
م�شبح  مع  بدرو�شا  فيال  <للبيع 
بـــداعـــي الــ�ــشــفــر لــالتــ�ــشــال هــــ : 

 0966965777
<للبيع منزل باتو�شرتاد حامي�س 
م�شاحة 100م2 ط4 ك�شوة جيدة 

جدا مع الفر�س ال�شعر 75 مليون 

هـ : 0932204211 

م�شاحة  فني  ط1  �شقة  <للبيع 
140م2 مدخل م�شتقل دوار ال�شبع 
بحرات �شارع العابد ك�شوة و�شط 

 : هـــ  جتــــاري  او  �شكني  ت�شلح 

 4472374 – 0951418823

<للبيع او املقاي�شة قبو باملهاجرين 
جادة الوزير 120م2 مع حديقة + 

غرفة و منتفعات يف احلد�شقة هـ 

 4459446 :

قبو �شكني غرفتني و �شالون  للبيع 

مع وجيبة 70م2 ك�شوة جديدة يف 

املليحة ال�شاحة هـ : 0944335173 

0996188863 -

م�شبق  بــرزة  مب�شاكن  �شقة  <للبيع 
طريق  الــعــام  الــ�ــشــارع  على  ال�شنع 

ال�رشفي�س مواجه الكني�شة 3 غرف و 

برندتان ط ار�شي جنوبي مفرو�س دون 

 : هـ  هاتف  مع  �شنوي  الدفع  و�شيط 

      0933824562 – 5116388
بــريوت  طريق  يف  �شقة  <للبيع   

القدمي مفرق جبل الورد �شوكه على 

ي�شلح  80م2  م�شاحة  الــ�ــشــارع 

 : هـــ  مــلــيــون   7،5 ب�شعر  ــادة  عــي

0999558961
<للبيع او املقاي�شة منزل بالق�شور 
موقع مميز مع بلكون طابو اخ�رش 

ت�شليم فوري 110 مليون للجادين 

هـ : 0951553163 

فر�شة ذهبية للبيع �شقة باملزرعة جانب 

بالطة  ديلوك�س  �شوبر  ك�شوة  الرتبية 

واحدة 4 غرف نوم و �شالون كبري جدا 

مع  ط3  تــرا�ــس  و  مطبخ  و  حمامني  و 

الو�شيط  مليون   125 ال�شعر  ال�شطح 

ممنوع هـ : 0944095880 

<للبيـــع منزل في معضمية 
الشام 3 غرف و صالون حكم 
محكمـــة ط2 فنـــي مكســـي 
جاهـــز هـ : 0933294081  - 

 0949980936
<للبيع منزل يف باب م�شلى مقابل 
الر�شيد  م�شفى  عند  املرور  ادارة 

م�شاحة 160م2 /5 غرف و �شوفا 

/ طابو اخ�رش هـ : 0998991313 

0987836297 –
<للبيع منزل يف اأ�رشفية الوادي 
150م2 / م�شاحة  اخ�رش  طابو 

ط2/ �شوكة الك�شاء اخلارجي و 

درج البناء منتهي ب�شعر 14 مليون 

هـ : 0988641235 

<للبيع قبو 10 درجات يف حارة 
بندق طابو م�شاحة 100م2 فروغ 

مع ملكية ك�شوة و�شط ال�شعر بعد 

املعاينة هـ : 0988471240 

<�ــشــقــة لــلــبــيــع يف اخلــطــيــب مع 
حديقتني قبلي �شمايل ك�شوة جيدة 

هـ : 0933347041 

<لــــالجــــار غـــرفـــة مــفــرو�ــشــة مع 
ط  بغداد  ب�شارع  املنزل  �شاحبة 

ار�شي لالإناث فقط هـ : 2315759 

 0959866439 –
< يوجد غرفة �شمن �شقة �شكنية 
فـــارغـــة مـــن غـــري عــفــ�ــس مــنــافــع 

�شارع   بنتني  و  اآ لبنت  م�شرتكة 

مناخلية  النحا�شني  �شوق  الثورة 

حارة غنم هاتف 0944574456 

2326854 /

<للبيع او الجار اليومي ال�شبوعي 
مفرو�شة  فيال  ال�شنوي  ال�شهري 

ديلوك�س خلف البيت ال�شوي�رشي من 

دومن – 7 دومن ح�شب الطلب موقع 

 : هـــ  ا�شرتاتيجي و اطــاللــة رائــعــة 

 0966965777
موزع  و  غرفتني  منزل  <لالجار 
مفرو�س ط2 فني يف منطقة املجتهد 

هـ : 0951208092 

<لالجار منزل عربي افرجني يف 
القنوات تعديل بدون عف�س 6 غرف 

هـ : 0944207331

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

ــــالجــــار مـــنـــزل يف اأ�ـــرشفـــيـــة  <ل
ك�شوة  ط2  باباي  دخلة  �شحنايا 

ديلوك�س غرفتني و �شالون الجار 

�شنوي هـ : 0930336708 

 – �شقة يف / عرنو�س  <لالجار 
الرو�شة – املزرعة – م�شاكن برزة 

 : هــــــ  �ــــشــــالــــون  و  ـــني  ـــت غـــرف  /

 4472374 – 0951418823
<لالجار منزل غرفتني و �شالون 
ط5 فني يف الزاهرة اجلديدة حي 

الزهور هـ : 0951208092 

لــالجــار يف منطقة ركن  <مــنــزل 
الدين طريق ال�شيخ خالد غرفة و 

 : هـــ  اول  طــابــق  م�شتقلة  مــنــافــع 

 0999213625

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

ال�شبابي ب�شاحية قد�شيا  للجادين 

العالقة  اأ�شحاب  و�شيط من  دون 

ــــقــــط هـــــــ :  ــــن ف ــــجــــادي ــــل ــــقــــط ل ف

 0988266149
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مطلوب منزل لآلجار لعائلة 
مؤلفة من 3 أشخاص 

في المزة مواساة / فيالت شرقية أو غربية 
0969240240  /  0944474020

<يلزمنـــا آنســـة للعمـــل في 
محـــل أزيـــاء بالغســـاني هــــ : 

0933389333
العاملية  املاركات  لأ�شهر  <وكالة 
باحلمرا  اجلديدة  �شالتها  تفتتح 

بحاجة اإىل موظفة / ري�شب�شن – 

خدمة زبائن – �شكرتارية / بدوام 

�شنة   35 العمر حتى  �شاعات   8
ال�شهادة  ــة  �ــرشوري غــري  اخلـــرة 

ثانوية اأو جامعية براتب 75 األف 

 : هــــــ   6-11 مـــــن  التــــ�ــــشــــال 

 2274342 – 0955553922
<مـــطـــلـــوب انــ�ــشــة لــلــعــمــل على 
الكا�شيري دوام �شباحي يف مطعم 

باملزة هـ : 0932001319 

<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظف 
معهد  �شهادة  الكرتونية  �شيانة 

متو�شط كهربا و خرة عمل �شابقة 

ل تقل عن �شنينت الدوام كامل او 

ـــ�ـــشـــار هـــــــ :  ـــف ـــت ـــش ـــال� جـــــزئـــــي ل

 2254647
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة 
للعمل لديها مبجال  اإىل موظفات 

مغرية  برواتب  املبا�رش  الت�شويق 

و  ال�شهادة  �شنة   30 دون  العمر 

اخلــــــــرة غـــــري �ـــــرشوريـــــة هــــــ : 

 2225099 – 0966030877
جتــاري  ملكتب  موظفة  <مــطــلــوب 
الت�شال  بدم�شق  �شباحي  دوام 

مــن الــ�ــشــاعــة 10-1 ظــهــرا هـــ : 

 2229684

�شكن  دفــاتــر  الــ�ــرشاء  او  <للبيع 
�شبابي و جمعية �شدى ال�شعب و 

الـــفـــيـــحـــاء مبـــ�ـــشـــاحـــات خمــتــلــفــة 

 0951418823 : خم�ش�شة هـ 

 4472374 –
لعائلة  لــالجــار  مــنــزل  <مــطــلــوب 
موؤلفة من 3 اأ�شخا�س يف املزة هـ 

 -  0 9 6 9 2 4 0 2 4 0  :

0944474020

 4 م�شاحة  ار�ـــس  قطعة  <للبيع 
دومن مق�شم م�شتقل طابو بالكامل 

 1،5 ب�شعر  القطيفة  حال  مبنطقة 

مليون هـ : 0944093469 

<للبيع مزرعة يف درو�شا م�شاحة 
4،5 دومن م�شورة + 2 بئر ماء + 
بيت ريفي ز م�شبح ب�شعر مغري 

هـ : 0944646867 

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

عصرا هـ : 2248367 
<مطلوب قطعة ار�س على طريق 
املطار اجل�رش الثاين او الثالث او 

قرى   / البجاعة  راو  يعفو  طريق 

ال�شد / م�شاحة حوايل 10 دومن 

) م�شاركة مب�رشوع جتاري ناجح 

( هـ : 0933303036

<للبيع حمل جتاري بناء قدمي موؤلف 
طلعة  فني  ط1  منافع  و  غرفتني  مــن 

العقيبة جانب متحف الوثائق التاريخية 

هـ : 2322924 – 0951803305 

<عقار جتاري يف ال�شعالن للبيع 
قبو جتاري  مع  200م2  م�شاحة 

ك�شوة  اأيــ�ــشــا  200م2  م�شاحة 

ديلوك�س هـ : 0944275124 

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

يف املزه ال�شعر مغر/ بعد املعاينة /

للجادين فقط هـ : 0933568282 

<للبيع حم�رش بالرامكة جتاري 
�شناعي �شكني 600م2 / طابقني 

/ معار�س و م�شتودعات و مكاتب 

ادارية و مواقف �شيارات / للبيع 

جلميع  يــ�ــشــلــح  ــمــار  ــث ال�ــشــت او 

 : فــوري هـ  العمل  العمال جاهز 

 0966965777

بحاجة  باملزة  جتارية  <جمموعة 
اإىل موظفة اإدارية يف ق�شم املوارد 

راتب  و  �شباحي  بــدوام  الب�رشية 

75 األــــف املــوا�ــشــالت مــوؤمــنــة و 
دون  العمر  اخلرة غري �رشورية 

30 �شنة هـ : 2150903 
خرة  مبيعات  مندوبة  <مطلوب 
باملبيعات و م�شتعدة لل�شفر و تتقن 

ال�شرية  ار�ــشــال  النكليزية  اللغة 

 : اب  واتـــــ�ـــــس  اىل  الـــــذاتـــــيـــــة 

 00971566068153
<م�شتودع اأدوية باملزة بحاجة اىل 
موظفني اإدخال بيانات على برنامج 

 –  0956672623  : هـ  الأمــني 

 0932041539
<يلزمنا موظف /ة/ ذو خرة ببيع 
احلـــــقـــــائـــــب الـــنـــ�ـــشـــائـــيـــة هـــــــ : 

 0932869351

<للبيع حمل باملزرعة قريب من مطعم 
ال�شالل و دوار املزرعة  30م2 ك�شوة 

على  �شوبر  منافع  و  ــكــورات   دي مــع 

ال�شارع الرئي�شي ب�شعر 45 مليون و 

بازار هـ : 0988266149  

<للبيع حمل مب�شاكن برزة على 
بعد جامع اخلليل  العام  ال�شارع 

دون  للحوالت  الهرم  �شف  على 

ـــوي هــــــ :  ـــن ـــش ـــط الـــــدفـــــع � ـــي ـــش و�

 0933824562 – 5116388
<للبيع حمل يف ال�شعالن امل�شلبة 
بنف�س  �شقيفة  مع  24م2  م�شاحة 

امل�شاحة طابو اخ�رش بدون مدخنة 

ـــة هــــــ :  ـــن ـــاي ـــع ـــد امل ـــع الـــ�ـــشـــعـــر ب

 0955852831
�شاحة  جرمانا  يف  <للبيع حمل 
الرئي�س مقابل ال�شريتيل م�شاحة 

22م2 �شمن عبارة فروغ + ملكية 
هـ : 5621230 – 0937165177 

 0951418823 –
<للبيع مكتب بني ال�شاحلية و احلمرا 
 – جتــــاري  ي�شلح  فــنــي  ط1  47م2 
املراجعة  �شاغة   – عيادة   – م�شغل 

ال�شاعة  مــن  اربــع   – اثنني   – �شبت 

11-2 هـ : 0933400606 
محـــل  ر  جـــا ال ا و  ا للبيـــع  >
بالزاهرة اجلديدة قبل جسر 
التجـــاري  الســـوق  املتحلـــق 
واجهتن ســـوكة طابو نظامي 
مساحة 10م2 مكسي جاهز مع 

هاتف هـ : 0944834245    
الت�شليم حمل جادة فروغ  بر�شم 

جامع  مقابل  في�شل  امللك  �شارع 

م�شاحة  خليفة  مقابل  الــ�ــشــادات 

 : هــــ  11م2  �ــشــقــيــفــة   + 11م2 
  0944611185

بتعيني  ترغب  جتارية  <جمموعة 
اآن�شة للعمل فورا بدوام 8 �شاعات 

 – املـــحـــا�ـــشـــبـــة   / جمـــــــال  يف 

 / الزبائن  خدمة   – ال�شكرتارية 

ال�شهادة  و  �شنة   35 دون  العمر 

ثانوية كحد اأدنى الراتب 20الف 

اأ�شبوعيا الت�شال من 11-6 هـ : 

  2274340 – 0933606019
ت  ا و د أ و  ة  ر نـــا إ محـــل  >
كهربائية خلف الشام سنتر 
إلـــى شـــاب صغيـــر  بحاجـــة 
للعمـــل باحملـــل يفضـــل مـــن 
ســـكان املنطقـــة الـــدوام مـــن 
10-8 مســـاء هـ : 2144762 

 0936819508 –
موؤ�ش�شة لل�شياحة و ال�شفر بحاجة 

كامل  بـــدوام  للعمل  موظفني  اىل 

 : هـ  الكمبيوتر  على  العمل  يجيد 

 6031

<للبيع بناء جتاري 4 طوابق يف 
ــ�ــشــارع الــعــام  بـــاب تــومــا عــلــى ال

ديلوك�س  �شوبر  ك�شوة  1000م2 
مع م�شعد و مولدة كهربائية هـ : 

 0944275124
<للبيع حمل طابو اخ�رش م�شاحة 36م2 
منطقة ابن ع�شاكر خلف جامع �شعد بن 

ابي وقا�س هـ :0998991313 – 09

                                        87836297

<حمل لال�شتثمار يف كفر�شو�شة 
 : هــــ  25م2  مــ�ــشــاحــة  اجلــمــالــة 

 0930336708
<مطلوب حمل لالجار م�شاحة 100م2 
و ما فوق ي�شلح ل�شوبر ماركت �شمن 

احياء دم�شق الراقية على ال�شارع العام 

هـ : 0998048507 

<حمل لال�شتثمار ال�شنوي باملزة 
ــة هــــ :  مــقــابــل املــديــنــة اجلــامــعــي

 2142994 – 0932001319
<لالجار حمل باملزة خلف �شارع اجلالء 
اول �شارع املدار�س ي�شلح �شالون حالقة 

15م2  م�شاحة  العدة  كامل  مع  ن�شائية 

ار�شي 55+م2 قبو ب�شعر 3،5 مليون و 

بازار �شنوي هـ : 0966184190

<محل لالجار ضمن املنطقة 
الصناعية 3 طوابق و يوجد 
قبـــو االرضـــي 95م2 / االول 
 : هــــ  85م2  الثانـــي   / 85م2 

0996489203
<مطعم لال�شتثمار ال�شنوي فول 
معداته  كامل  مع  فتات  و حم�س 

باملزة مقابل املدينة اجلامعية هـ : 

 2142994 – 0932001319

<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذات مظهر لئق بدوام 8 �شاعات 

و  الثانوية  ال�شهادة  حملة  من  يف�شل 

�ــشــنــة مبجال   35 يــتــجــاوز  ل  الــعــمــر 

ال�شتقبال الت�شال من -11 6 م�شاء 

هـ : 0993886597 – 2274341

سكرتاريا
بتعيني  تــرغــب  ريا�شية  <�ــرشكــة 
ــذيــة يف قــ�ــشــم  ــفــي ــن �ـــشـــكـــرتـــرية ت

الدوام  الف   70 براتب  املحا�شبة 

�شباحي املوا�شالت موؤمنة اخلرة 

غري �رشورية و العمر دون 30 �شنة 

هـ : 2150903 

ـــو رمــانــة  <مــكــتــب جتـــاري يف اأب
بحاجة اإىل �شكرترية دوام واحد 

�شنة   35 العمر  لئــق  مظهر  ذات 

 : هـــ  األـــف   60 ــراتــب  ال فما دون 

094495880

موظفون
<موؤ�ش�شة طبية ب�شارع الفردو�س 
تطلب حما�شبة على برنامج الأمني 

اخلرة غري �رشوري و راتب 70 

األف املوا�شالت موؤمنة و العمر 30 

 : هـــــ  �ــشــبــاحــي  دوام  و  ــة  ــن ــش �

 2150903
مطلوب مندوبني مبيعات للعمل يف 

مــ�ــشــتــودع ادويـــــة يف املــــزة هــــ : 

 –  0 9 3 2 0 4 1 5 3 9
 0956672623

<�ـــرشكـــة جتـــاريـــة تــفــتــح فــرعــهــا 
ــد بــالــرامــكــة بــحــاجــة اإىل  اجلــدي

موظفة للقيام باأعمال اإدارية بدوام 

�شباحي و راتب 50 األف مبدئيا 

و اخلرة غري �رشورية  ال�شهادة 

العمر  املنطقة  �شكان  من  يف�شل 

دون 35 الت�شال من 11-6 م�شاء 

هـ : 2274340 – 2274342

لعائلة  ــتــزم  مــل ــق   ــائ ــش � مــطــلــوب 

حمرتمة باملزة دوام كامل او ن�شف 

او  املــزة  �شكان  من  يف�شل  دوام 

املهاجرين هـ : 0966965777 

للعمل  <بحاجة اىل موظف /ة/ 
اخت�شا�شات  بــعــدة  �ــرشكــة  ــدى  ل

بدوام و راتب جيد هـ : 5643460 

 0930147448 –
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة اىل 
ــات لــلــعــمــل لــديــهــا مـــن اجــل  مــوظــف

ا�شتكمال طاقمها الإداري براتب 75 

�شنة   30 دون  العمر  �شهريا  األــف 

اخلرة و ال�شهادة غري �رشورية هـ : 

 0993882780 – 2255099
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مطلوب 
    عمال بوفيه          عمال نظافة 

    عمال توصيل طلبات
 لالستعالم  : 0944474020 / 0969240240

عمال   / بوفيه  عــمــال  <مــطــلــوب 
 –  0969240240  : هـــ  نظافة 

 0944474020

مهن
<يلزمنا �شيف غربي و معلم ب�شطة 
و غريل يف �شناك مبنطقة التجارة 

هـ : 0944594947 

<�رشكة تعمل يف �شيانة و تركيب 
امل�شاعد بحاجة اىل م�شاعدين فنني 

لالت�شال هـ : 0991786568 

<�رشكة هند�شية خمت�شة بالت�شميم 
معلم  تطلب  املفرو�شات  و  الداخلي 

جنارة / بخ / تنجيد /   م�شاعدين 

هـ : 0992877111

م�رشوبات  بوفيه  عامل  <مطلوب 
�شاخن بارد / كوميك  للعمل يف 

 : باملزة  دوام �شباحي هـ  مطعم 

 2142994 – 0932001319
هند�شي  ملكتب  �شائق  <مطلوب 
العمر ل يتجاوز 40 �شنة و منهي 

يحدد  الراتب  الع�شكرية  اخلدمة 

ـــــــة هـــــــــــ :  ـــــــل خــــــــــــــالل املـــــــقـــــــاب

 0948888773

سكرتاريا
للعمل يف  �ــشــكــرتــرية  <مــطــلــوب 
عيادة طبية مبنطقة املزة الدوام من 

3-9 م�شاء الراتب 20 األف هـ : 
 0932052138

للعمل يف  �ــشــكــرتــرية  <مــطــلــوب 
عيادة طبية مبنطقة املزة الدوام من 

األــف هـ:   20 الراتب  3-9 م�شاء 
 0932052138

<مطلوب معلمني جنار موبيليا و 
عربي/ بخاخ موبيليا / منجد / 

ــــــــار مـــــوبـــــيـــــلـــــيـــــا هـــــــــــ :  حــــــــف

 0933688342

رعاية وتنظيف
لدى  للعمل  منزل  مدبرة  مطلوب 

براتب   30-20 من  العمر  عائلة 

مغري هـ : 0994442324 

<لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و املكاتب 
لالأعمال  منزل  مــدبــرات   / الــ�ــرشكــات  و 

املنزلية و رعاية امل�شنني و الأطفال مقيمات 

و غري مقيمات هـ : 0993152120 – 

8113020 – 8113025
مقيمة  مــنــزل  عــامــلــة  ــوب  <مــطــل
ملدة  اجــازة  يف  مغرتبني  لزوجني 

�شهرين فقط براتب مغري املقابلة 

بـــــــ�ـــــــشـــــــارع بـــــــــغـــــــــداد هــــــــــ : 

 0950033293
<مطلوب �شيدة مقيمة للعمل لدى 
م�شنة مقعدة الراتب 100 األف و 

ــــة هـــــــ :  ــــوعــــي ــــب ــــش بــــــــاإجــــــــازة اأ�

 8843845 – 0994442324
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او دوام 

 –  0992722275  : هـــــــ 

 2165666

<ملن لي�س لديها عمل و ل حتمل ال�شهادة 
تــعــمــل يف جمــال  �ـــرشكـــة  اخلـــــرة  اأو 

ال�شترياد تعلن عن حاجتها اإىل اآن�شات 

للعمل يف عدة اخت�شا�شات بدوام كامل 

و راتب 75 األف العمر دون 35 �شنة هـ 

2274341 – 0966226640 :

<بــحــاجــة اىل �ــشــكــرتــرية خــرة 
باعمال ال�شكرتاريا و ادارة ملكتب 

م�شتعدة  و  النكليزية  اللغة  تتقن 

ال�شرية  ار�ـــشـــال  يــرجــى  لل�شفر 

لالعمال  منزل  مدبرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�شنني و الطفال 

مــقــيــمــات و غـــري مــقــيــمــات هــــ : 

 0962256234 – 4455572
منزلية  عــامــلــة خــدمــة  <مــطــلــوب 
مقيمة لرعاية الأطفال و امل�شنني هـ 

 –  2 1 6 5 6 6 6  :

 0992722275
لالأعمال  منزل  مدبرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�شنني و الأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر بني 

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

<مطلوب ور�شة تنظيف يف منطقة 
ــة مبـــركـــز طــبــي هــــ :  ــ�ــشــاحلــي ال

0950010183

حالقة وجتميل
للعمل  حـــالقـــة  مــعــلــم  ــا  ــزمــن ــل <ي
براتب  بــاملــرجــة  حــالقــة  ب�شالون 

 –  0992121110  : هـــ  ممتاز 

 2230834
<مركز جتميل بحاجة اإىل كوافرية 
�ــرشيــبــة �ــشــ�ــشــوار و اأخــ�ــشــائــيــة 

 : هـــــــ  مــــنــــيــــكــــور  و  ـــــكـــــور  ـــــدي ب

 3739212  –  0955402154
 3739211 –

 : هـــــــ  واتــــــ�ــــــس  اىل  ـــــة  ـــــي ـــــذات ال

00971566068153
<م�شتوردين من ال�شني بحاجة اإىل 
/ حما�شبة – �شكرترية – ا�شتقبال 

/ للعمل لدى �شالتها مب�شاكن برزة 

بــدوام 8 �شاعات و راتــب 60 األف 

ال�شهادة بكالوريا كحد اأدنى و العمر 

حتى 30 املــوا�ــشــالت مــوؤمــنــة هـــ : 

2274342 –  0994488637

عمال
<معمل األبان بحاجة اإىل عمال و 
عامالت يف منطقة ال�شناعة بدوام 

ــاحــي بــــراتــــب مـــغـــري هـــــ :  ــب �ــش

 0937250241

أزياء
الالجنري  خلياطة  آنسة  يلزمنا   >
أمبالج   - زكزاك   - درزة   - حبكة 
مبنطقة احلريقة هـ 2215561 

 0933245625 /
مــنــطــقــة  عــــمــــال يف  <مــــطــــلــــوب 
الــزبــلــطــاين كــتــل الــرتيــكــو حبكة  

 : هـ  امــبــالج/ حوي�س   – -درزة 

  5610075  -  0993493301
هـ : 0933752128 

<ورشة قطنيات في باب اجلابية 
بحاجة إلى عاملة / درزة – حبكة 
– امبالج / هـ : 2244139 – 

 0933173742
<مطلوب عمال خياطة و امبالج 
يف منطقة الزبلطاين كتل الرتيكو 

هـ : 0933752128 

<يلزمنا عامل /ة/ حبكة و درزة 
بنطال رجايل 

<معمـــل الجنـــوري بحاجـــة الى 
امبـــالج   + رشـــة   + درزة  عاملـــة 
براتـــب ممتاز و بدل مواصالت هـ 

0949292981 :

طلبات  لتو�شيل  م�شتعد  <�شاب 
مطاعم  بكافة  جزئي  اأو  م�شائي 

دمـــ�ـــشـــق و راتــــــــب جـــيـــد هــــــ : 

 0958670168
باأعمال  خــرة  لــديــه  كــهــربــاء  مهند�س  <م�شاعد 
امليكانيك و معرفة باملناطق ال�شناعية يرغب بالعمل 

ب�شكل جزئي مع مهند�س اأو مكتب اأو حمل جتاري 

هـ : 0992165071 – 0993574725 

<يلزمنا عامل ذو خرة ب�شناعة 
الأحــــذيــــة لــلــعــمــل �ــشــمــن ور�ــشــة 

ل�شناعة الأحذية / اخلرة �رشورية 

/ هـ : 0932662482 

<مطبعة في منطقة املرجة بحاجة 
الى عمال العمر بحدود 20 سنة هـ : 

 2221634
مطعم  يف  جلي  عامل  <مطلوب 
بــدوام �شباحي هـ : 2142994 

 0932001319 –
بحاجة اىل عمال للعمل يف م�شتودع 

 0956672623  : هـ  باملزة  ادويــة 

 09320241539 –
و  عمال  �شكاكر  ملعمل  <مطلوب 

عامالت هـ : 0992408392 

�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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<العمر 60 �شنة ابحث عن عمل 
اأمني �شندوق و كا�شيري على احد 

ـــة هــــــ :  ـــي ـــب ـــش ــــــرامــــــج املـــحـــا� ال

 0994885688
<�شائق �شيارة عامة يحمل �شهادة 
 : هـ  يطلب عمال  فئة /د/   عامة 

0936530368

 
<يلزمنا اآن�شة لإعطاء درو�س لكافة 
املواد للمرحلة الإعدادية و يفل من 

�شكان املزة او طالبة جامعة هـ : 

 0965777062
حلة  للمر صي  خصو سة  ر مد >
مواد  و  املواد  جلميع  االبتدائية 
و  الثانوي  و  لإلعدادي  األدبية 
هـ  رمزية  بأسعار  االنكليزية  اللغة 

 0934598554 :
فرن�شية  و  انكليزية  لغة  <اأ�شتاذ 
باأ�شعار  فقط  اإعــدادي  و  ابتدائي 

مقبولة هـ : 0997993706 

<مـــدر�ـــس لــغــة انــكــلــيــزيــة لــكــافــة 
املراحل الدرا�شية بدءا من مرحلة 

بالقواعد  الهتمام  مع  التاأ�شي�س 

اللغوية و حفظ املفردات و الهتمام 

بطالب ال�شهادات مع حل مناذج 

امتحانيه هـ : 0988624308

<مدر�شة لغة فرن�شية على ا�شتعداد لإعطاء 
الإعدادية يف  و  البتدائية  للمرحلة  درو�س 

منازل الطالب هـ : 4421472 

طالب  لتدري�س  ان�شة  <مــطــلــوب 
 – فرن�شي   – ريــا�ــشــيــات  عــا�ــرش 

انكليزي هـ :  كيمياء –  فيزياء – 

 0999745871
و  متابعة  و  انكليزية  لغة  <تقوية 
تــاأ�ــشــيــ�ــس جلــمــيــع املـــراحـــل هــــ : 

 0968652168

<يلزمنا ماكينات مستعملة 
لصناعـــة األحذيـــة بكافـــة 
ر  ســـعا بأ ت  صـــا ختصا ال ا
مقبولة هـ : 0932662482

 : هـ  كاملة  للبيع عدة م�شبغة   >
 0933530961

انكليزي  باركنز  مولدة  <للبيع 
بحالة   kva  75 كامت  مع  كاملة 
 4800،000 السعر  جدا  جيدة 

هـ : 0938176690

بــدلت   / متنوعة  الب�شة  <للبيع 
 – �شبورات   – �شهرة   – عراي�س 

طــقــومــة / مــقــا�ــشــات خمــتــلــفــة و 

ــة جـــــدا هـــــ :  ــ�ــش ا�ـــشـــعـــار خمــف

 0992456137 – 4472996

يق  تسو ف  محتر ني  عال إ مصمم  >
 – مواقع  – تصميم  ميديا  بالسوشال 
احترافي  إعالني  تصميم  و  كتالوجات 
– لوغو – هوية بصرية كروت أعمال و 
بطاقات دعوة هـ : 0951541820

التجميل  فـــن  يف  <اخــ�ــشــائــيــة 
املكياج �شهرة – عرو�س – اأظافر 

رمو�س – بديكور و منيكور با�شعار 

مناف�شة جدا هـ : 4472996 – 

 0992456137
<�شاب م�شتعد لتف�شيل و تعهدات  
املوبيليا اخل�شبية و الديكورات و 

بخ و تنجيد و حفر املويبيليا هـ : 

 0933688342

لطبية  ا ليل  للتحا مخبر  >
دمشق  ريف  في  لتجهيز  ا قيد 
مخبري  طبيب  شريك  الى  بحاجة 
 : هـ  طبيبة  او  طبيب  شهادة  او 

 0955331296




