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مزة 
<للبيع منزل باملزة فيالت مت�صلة 
90م2  م�����ص��اح��ة  ���ص��ط��ح  م��ع  ط3 

تقريبا ه� : 0944619967 

< للبيع منزل باملزة فيالت ال�رشقية 
طابق   / ال�صافعي  م�صجد  جانب 

عدد 2 + �صويت / الدور االر�صي 

 + م�صتقل  م��دخ��ل  م���ع  190م2 
قبو190م2 مع حديقة 300م2 + 

�صويت 28م2 طابو ت�صليم فوري 

ي�����������ص�����ل�����ح جت�����������������اري ه����������� : 

 0961162162
86 على  ب���امل���زة  م��ن��زل  <ل��ل��ب��ي��ع 
الطريق العام ط3 / جانب معهد 

 : ه�����  م���ل���ي���ون   6 ب   / ال���ل���غ���ات 

 0991830839
باملزة فيالت غربية  <للبيع منزل 
داخلي  /700م2/  ار�صية  �صقة 

160م2 + حديقة 540م2 اك�صاء 
قدمي مع م�صبح باب خارجي  / 

م���رك���ز جت��م��ي��ل –  ع�����ي�����ادات – 

gym...... / ال�صعر 700 مليون 
و بازار ه� : 0961162162 

�صعد  ال�صيخ  باملزة  منزل  <للبيع 
�صقة ار�صية / 275 م2/ داخلي 

175م2 + حديقة 100م2 اك�صاء 
ب��اب خارجي / عيادات   – ق��دمي 

 / ..... gym – مركز جتميل –
 : ه������  م���ل���ي���ون   250 ال�������ص���ع���ر 

 0961162162

مشروع دمر 
بناء  ال�رشقية  بدمر  منزل  <للبيع 
حجر حديث ط3 م�صاحة 100م2 

�صوكة جنوب غرب اك�صاء 80 % 

اإطاللة كراج – م�صعد 2 ال�صعر 

80 مليون ه� : 0961162162 
دمر  م�����رشوع  يف  م��ن��زل  <للبيع 
م�صاحة  الهيكل  على  االإ���ص��ك��ان 

ط��اب��و  اأخ����ر  و  /ط3/  130م2 
مليون   75 نهائي  ب�صعر  اخ�رش 

بناء جر ه� : 0988029029

<للبيع منزل بالهامة الطريق العام 
 3 �صوكة  130م2  م�صاحة  ط1 

 5 اك�صاء ممتاز مكيف  اجتاهات 

– �صوفاج – اأملنيوم دبل بناء حجر 
طابو اخ�رش ت�صليم  م�صعد –   –
فوري ب 35 مليون و بازار ه� : 

 0961162162

دمر  م�����رشوع  يف  م��ن��زل  <للبيع 
جزيرة / 10ج / م�صاحة 160م2 

ه� : 0933343293 

 شقق متفرقة 
<للبيع �صقة يف منطقة ابو رمانة 
طابق اول م�صاحة 130م2 ك�صوة 

قدمية ال�صعر 165 مليون و بازار 

ه� : 0966184190 

<للبيع منزل باملي�صات 5 و �صالون 
اطاللة جميلة و يوجد قبو جتاري 

على ال�صارع العام دون و�صيط ه� 

 0969616570 :

بـــي  عر ل  منـــز <للبيـــع 
د  ا بغـــد ع  ر شـــا جنـــي  فر ا
قزازيـــن /3 غـــرف و منافع و 
فسحة سماوية و سطح دون 
وسيط هـ : 0943568292 – 

 0946148262
م�صاحة  �صكنية  ���ص��ق��ة  <ل��ل��ب��ي��ع 
100م2 يف عني الكر�ش ط3 خلف 
جامع الال با�صا ك�صوة ممتازة طابو 

 –  0932916320  : ه�  اخ�رش 

 2317505

<للبيع �صقة يف املزرعة �صهبندر طابق 
اول فني ك�صوة �صوبر ديلوك�ش جديدة 

3 غرف نوم كبار جدا و �صالون كبر 
بالطة واح��دة اربعة اب��واب ) الو�صيط 

ممنوع ( ه� : 0944095880 

<للبيع او املبادلة �صقة يف غرب 
م�صاحة  ج��ي��دة  ك�����ص��وة  امل��ال��ك��ي 

200م2 داخلي + 200م2 حدائق 
طابق ار�صي الرجاء بدون و�صيط 

ه� : 0944095880 

<للبيع او االجار منزل ار�صي يف 
 + ���ص��ال��ون  و  غ��رف   4 الطلياين 

حديقة له اربع مداخل 2 داخلي و 

2 خ���ارج���ي ك�����ص��وة و����ص���ط ه���� : 
 3313278 – 0955378056

<للبيع منزل يف املهاجرين جادة 
و  غرفتني  ك��ات��ب ط2  ب��ا���ش  اوىل 

منافع جاهز للت�صليم املطلوب 50 

م����ل����ي����ون ب��������دون و�����ص����ي����ط ه������ : 

 0933331056
<للبيع �صقة �صكنية يف الربامكة مواجه 
كلية االقت�صاد 3 غرف و �صوفا /ط2/ 

بعد  ال�صعر  جيدة  ك�صوة  �صوفاج  مع 

املعاينة ه� : 0988912080 

<ل��ل��ب��ي��ع ���ص��ق��ة يف ع��رن��و���ش ط2 
�صوبر  ك�صوة  160م2  م�صاحة 

دي��ل��وك�����ش ال��ت�����ص��ل��ي��م ف����وري ه���� : 

 3318691 – 0951418823
<للبيع او املقاي�صة منزل بالق�صور 
موقع مميز مع بلكون طابو اخ�رش 

ت�صليم فوري 100 مليون للجادين 

ه� : 0951553163 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف امل��ه��اج��ري��ن على 
مع  /ط4/  100م2  ال��ع��ام  ال�����ص��ارع 

م�صعد و �صوفاج + تكييف + اطاللة 

رائعة على دم�صق قبلي �رشقي غرفتني 

و �صوفا و ترا�ش طابو اخ�رش ب�صعر 

100 مليون ه� : 0936664440 
ال�صبع  دوار  يف  ���ص��ق��ة  <ل��ل��ب��ي��ع 
م�صتقل  مدخل  فني  ط1  ب��ح��رات 

و�صط  ك�����ص��وة  140م2  م�����ص��اح��ة 

 : ه���  م2   4,75 ال�صقف  ارت��ف��اع 

 3318691 - 0951418823

<ل��الج��ار حم��ل يف ���ص��ارع ا�صد 
الدين م�صاحة 23م2 ي�صلح لكافة 

املهن ك�صوة ديلوك�ش اجار �صنوي 

 : ه���  �صهريا  ال���ف   125 ح�����رشا 

 0933331056
<محل للبيع او االجار في قدسيا 
العام  الشارع  على  القوص  امام 
جامع  امام  اخضر  طابو  20م2 
 –  2262256  : هـ  االصيل 

 0997188353
<لالجار عيادة يف الق�صاع مقابل 
امل�����ص��ف��ى ال��ف��رن�����ص��ي / االن��ت��ظ��ار 

م�صرتك / ه� : 0934556916 

<محل لالجا راو البيع في كتل 
  I / الزبلطاني الكتلة السادسة
/  طابق ارضي رقم 7 مســـاحة 

0932183811  : 94م2 هـ 
<حمل لالجار ال�صنوي ب�صارع بغداد 
خ��ل��ف ك��ازي��ة ع��و���ش م�����ص��اح��ة 30م2 

مطبخ  و  ح��م��ام  م��ع  �صراميك  حيطان 

�صغر و هاتف ار�صي ب�صعر 100000 

ل.�ش ه� : 0994894816 

���ص��ه��داء  ب��ال�����ص��احل��ي��ة  م��ك��ت��ب  للبيع 

م�صاحة 52م2 / 3 غرف ي له بابني 

كل باب له مدخل بدون و�صيط يوجد 

م�صعد  ه� : 0988258226 

<لالجار مكتب جتاري يف منطقة 
التجهيز طابق اول ك�صوة و فر�ش 

ممتاز 3,250,000 و بازار ه� : 

 0966184190
<ثالث مكاتب جتارية متجاورة قيد 
االك�صاء للبيع جملة او فردي جانب 

م��دخ��ل حم��ط��ة احل��ج��از ط2 فني 

اطاللة على �صاحة احلجاز و داخل 

املحطة معا ه� : 0932786999 

<للبيع بيجو 405 �صد اكامي ذهبي 
ف���احت م��ودي��ل 2007 ن��واف��ذ و م��راي��ا 

كهرباء مكيف هيدروليك و مركزي مع 

و  ك��روم خالية دتخال  رمي��ون و جنط 

خارجا عدا قطعة بحالة عالية اجلودة 

ه� : 4413300 - 0941802109

<للبيع ار�ش يف منطقة الزبداين 
اأجمل موقع و اأف�صل اإطاللة ه� : 

 0982090191
<ارض للبيع بســـعر مغري للجادين 
/ دوما الريحان / املنطقة الصناعية 
تل كردي / ما بني معمل وتار و معمل 
شـــموط مســـاحة 40دومن  منظمـــة 
 11 مـــن  لالســـتعالم  اخضـــر  طابـــو 

صباحا – 3 عصرا هـ : 2248367 

مفرو�صة  منافع  و  غرفة  <لالجار 
ت��ت�����ص��ع ل 3  يف ال�����ص��ي��خ خ���ال���د 

ا�صخا�ش ه� : 0999213625 

<ل����الج����ار ق���ب���و 12 درج������ة يف 
90م2  م�����ص��اح��ة  ال�����رشي��ب��ي�����ص��ات 

مك�صي مع حمام كتلة واحدة ب�صعر 

 : ه��������  ��������������ش   ل.  1300000
 0949762267

اأرق��ام اكتتاب  و �صقق  <مطلوب 
ل�صكن  با م�صتلمة  و  خم�ص�صة 

ال�صبابي ب�صاحية قد�صيا  للجادين 

العالقة  اأ�صحاب  من  و�صيط  دون 

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

 0988266149
�صكن  دف��ات��ر  ال�����رشاء  او  <للبيع 
�صبابي جميع الفئات / اأ –ب – ج/ 

 –  0951418823  : ه������� 

 3318691

<ل��ل��ب��ي��ع حم���ل جت�����اري ب�����ص��اح��ة 
التجاري  ال�صوق  �صمن  املي�صات 

جيد  اك�صاء  20م2   22+ طابقني 

ط�����اب�����و ت�������ص���ل���ي���م ف���������وري ه������� : 

 0961162162
فروغ  قبو  لتسليم  ا <برسم 
و  ا ع  د مستو يصلح   ي  ر جتا
خياطة  ورشة  او  عرض  صالة 
باب مصلى ساحة التبريد السعر 
 –  8816775  : هـ  جدا  مغر 

 0933242093
<حم��ل جت��اري يف مركز ممتاز 
على الطريق العام للت�صليم / فروغ 

/ �صاحلية �صارع بور �صعيد مقابل 

 : ه�  30م2  حديث  بناء  املحافظة 

 0932659328
<للبيع حمل باملزرعة قريب من مطعم 
ال�صالل و دوار املزرعة  30م2 ك�صوة 

على  �صوبر  منافع  و  دي��ك��ورات   م��ع 

ال�صارع الرئي�صي ب�صعر 45 مليون و 

بازار ه� : 0988266149  

�صارع  خلف  باملزة  حمل  <لالجار 
ي�صلح  املدار�ش  �صارع  اول  اجل��الء 

�صالون حالقة ن�صائية مع كامل العدة 

م�صاحة 15م2 ار�صي + 55م2 قبو 

ال�صعر 3,5 مليون و بازار �صنوي ه� 

 0966184190 :

جتـــاه  مســـتودع  <لالجـــار 
حـــوش بـــالس جانـــب معمل 
ارتفـــاع  140م2/  محجـــوب 
و  كهربـــاء  بـــدون   / 8م2   /
 : هــــ  100م2  مـــاء + وجيبـــة 

 0944314323

منـــزل  الســـنوي  <لالجـــار 
عربي إفرجني شـــارع بغداد 
قزازيـــن مؤلـــف مـــن 3 غرف 
و منافع و فســـحة سماوية و 
ســـطح هــــ : 0943568292 – 

 0946148262
مفرو�صة  �صقة  ال�صنوي  <لالجار 
يف الزاهرة اجلديدة م�صبقة ال�صنع 

3 غرف و �صالون م�صاحة 117م2 
برج 70 ه� : 0932302718 

ر  عقا ي  لسنو ا ر  جا لال >
و  صالة  و  غرفتني  من  مؤلف 
وجيبة  الى  باالضافة  منتفعات 
في  100م2  مساحة  مسقوفة 
 –  2224279  : هـ  البرامكة 

 0944578427
م�صفى  خ��ل��ف  ���ص��ق��ة  <ل����الج����ار 
م�صاحة  ار���ص��ي  ط��اب��ق  الطلياين 

مفرو�ش  منافع  و  غرفتني  40م2 
كامل يت�صع ل�صخ�ش او �صخ�صني 

ف�����ق�����ط ع�����ق�����د ������ص�����ن�����وي ه��������� : 

 09332661107
<�صقة للبيع يف تنظيم كفر�صو�صة 
اإطاللة رائعة على حديقة كفر�صو�صة 

خ��دم��ات  ط9  170م2  م�����ص��اح��ة 

كان  الأن��ه   / عادية  ك�صوة  ممتازة 

موؤجر / و ميكن االجار ملدة طويلة 

 : ه������  و����ص���ي���ط  دون  ل���ل���ج���ادي���ن 

 0988266149
<لالجار اليومي األسبوعي  
غـــرف  بدمشـــق  الشـــهري 
ل.س   1000    ( مفروشـــة 
للســـرير احلمام املشـــترك ( 
2000 ل.س للسرير احلمام 
مكيفـــة   + بـــراد  اخلـــاص(  
 ) الشـــامي  البيـــت   ( ضمـــن 
شـــارع  بغـــداد خلـــف جامـــع 
اجلوزة هــــ :   0112320771 

 0936855455 –
<لالجار �صقة يف منطقة عني ترما / 
ق�صور عني ترما الزينية / دور  اأول 

ف��ن��ي  م��ك��ون م��ن غ��رف��ة و ���ص��ال��ة و 

ك�صوة  �صماوية  ف�صحة  و  منتفعاتها 

جديدة قيد الت�صطيب االجار ال�صهري 

70 األف ل.�ش ه� : 0930530868 
 0936264621 –

<للبيع �صقة طابق اول يف اجل�رش 
180م2  البلدية  ج��ان��ب  االأب��ي�����ش 

موقع مميز بناء جميل دون و�صيط 

ه� : 0944095880 

<للبيع �صقة على الهيكل بتل منني 
بناية  الروز  كورني�ش  امل�صفى  بعد 

ال�صارع  على  اطاللة  ط3  مك�صية 

110م2 /3 غرف / جمعية الوليد 
ه� : 0988258226 

فية  شر ا في  ل  منز <للبيع 
الصغيرة  القرية  قرب  صحنايا 
اكساء  138م2  مساحة  ارضي 
 + مدخلني  ذات  قبلي  خارجي 
 : هـ  مناسب  بسعر  وجيبتني 

 0951401190
<ل��ل��ب��ي��ع ���ص��ق��ة يف ق����رى اال���ص��د 
م�صاحة 220م2 /ط2/ 3 اجتاهات 

على العظم ه� : 0992234971 

م�صتقلة  منافع   + غ��رف��ة  <للبيع 
ار�صية م�صاحة 10م2 يف منطقة 

ال�����ص��ي��خ خ��ال��د ال�����ص��ع��ر م��ل��ي��ون و 

 8-2 من  االت�صال  الف  �صبعمائة 

م�صاء ه� : 0933236878 

�صارع  قد�صيا  يف  منزل  <للبيع 
ديلوك�ش  ���ص��وب��ر  ك�����ص��وة  ال���ث���ورة 

من�صوب ثاين م�صاحة 140م2 ه� : 

 0933615677 – 4427714
جمعية  يف  اك��ت��ت��اب  رق��م  <للبيع 
�صدى ال�صعب – الفيحاء مب�صاحة 

160-180م2 خم�ص�ش   110-

ب�صاحية قد�صيا  ه� : 3318691 

 0951418823 –
ط3  القريات  جرمانا  يف  <للبيع 
فني م�صاحة 85م2 ك�صوة جيدة ه� 

 –  0 9 5 5 5 8 8 3 4 1  :

 0937136262

<لالجار ال�صنوي م�رشوع دمر ج 
160م2  ���ص��ق��ة  االول  ال����دور   10
اك�صاء قدمي مفرو�صة بدون و�صيط 

ه� : 0934257818 

<لالجار غرفة مفرو�صة مع �صاحبة 
اأول  طابق  ب��غ��داد  ب�صارع  امل��ن��زل 

 –  2315759  : ه���  ل��الإن��اث فقط 

 0959866439
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<مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة 
 : ه���  امل�صنني  االأط��ف��ال و  ل��رع��اي��ة 

 0992722275 – 2165666
لالأعمال  منزل  مدبرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�صنني و االأطفال 

مقيمات و غر مقيمات العمر بني 

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

<يلزمنا موظفة للمنزل مقيمة يف ابو 
رمانة ذات مظهر الئق العمر حتت 40 

عام ه� : 0944095880 

لالأعمال  منزل  مدبرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�صنني و االأطفال 

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

 0962256234 – 4455572
<لدينا ور�صات تعزيل للمنازل و املكاتب 
لالأعمال  منزل  م��دب��رات   / ال�رشكات  و 

املنزلية و رعاية امل�صنني و االأطفال مقيمات 

و غر مقيمات ه� : 0993152120 – 

8113020 – 8113025
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى عائلة 
 : ه���  دوام  او  مقيمة  للعمل  حم��رتم��ة 

 2165666 – 0992722275
لدى  للعمل  منزل  مدبرة  <مطلوب 
عائلة العمر من 20-30 �صنة براتب 

مغري ه� : 0994442324 

حالقة وجتميل
<مركز جتميل بحاجة اىل كوافرة 
�رشيبة �صي�صوار / اخ�صائية بديكور 

 –  0955402154  : ه�  منيكور  و 

 3739211 – 3739212

أزياء
<يلزمنا عمال و عامالت درزة – ر�صة 
– حبكة – امبالج باملزة – موا�صاة ه� 

 6612972 – 0955678551 :

 – درزة   – حبكة  عمال  <يلزمنا 
اخلربة  ذوي  من  امبالج   – ر�صة 

 : ه��������  ج�����رم�����ان�����ا  ل����ل����ع����م����ل يف 

 5636656 – 0930563248

جامعية براتب 75 األف االت�صال من 6-11 

ه� : 0955553922 – 2274342 

<جمموعة طبية تطلب للعمل لديها 
املكتبية  لالعمال  اداري���ة  موظفة 

براتب 70 الف العمر دون 30 �صنة 

اخلربة غر �رشورية و املوا�صالت 

املدينة  �صكان  من  يف�صل  كموؤمنة 

ه� : 2157956 

عمال
يف  للعمل  مطبخ  عمال  <يلزمنا 
مطعم يف ابو رمانة الدوام �صباحي 

من 11-7 الراتب 21000  ل.�ش 

ا�صبوعيا ه� : 0949197245 

<مطلوب عامل توصيل طلبات 
بدوام  املزة  في  ماركت  لسوبر 
مسائي و يفضل صغير السن و 
من سكان املزة و ال مانع من ان 
يكون طالب مدرسي او جامعي هـ 

 0988354572 :
عاملة  و  نظافة  ع��ام��ل  <م��ط��ل��وب 
بوفيه ملنطقة ابو رمانة براتب جيد 

ه� : 0950010183 

عمال  اىل  بحاجة  ادوي���ة  <���رشك��ة 
م�صتودع بالربامكة ال�صوق التجاري 

ه� : 2110011 – 2110010 

<�رشكة تنظيفات بحاجة اىل عمال 
– عامالت تنظيف براتب مغري ه� 

 0955552765 :

رعاية وتنظيف
<مطلوب �صيدة مقيمة للعمل لدى م�صنة 
مقعدة الراتب 100 الف و اجازة ا�صبوعية 

ه� : 0994442324 – 8843845 

بحاجة  ال�صني  من  <م�صتوردين 
 – �صكرترة   – حما�صبة   / اإىل 

�صالتها  ل��دى  للعمل   / ا�صتقبال 

مب�صاكن برزة بدوام 8 �صاعات و 

راتب 60 األف ال�صهادة بكالوريا  

ك��ح��د اأدن����ى و ال��ع��م��ر ح��ت��ى 30 

امل������وا�������ص������الت م�����وؤم�����ن�����ة ه������� : 

2274342 –  0994488637
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة 
للعمل لديها مبجال  اإىل موظفات 

مغرية  برواتب  املبا�رش  الت�صويق 

و  ال�صهادة  �صنة   30 دون  العمر 

اخل��������ربة غ�����ر ������رشوري�����ة ه������ : 

 2225099 – 0966030877
<مطلوب حما�صب قبان ذو خربة يف 
هذا املجال للعمل لدى حمل يف �صوق 

الهال الدوام من 8 م�صاء – 8 �صباحا 

العمر فوق 30 �صنة لال�صتف�صار بعد 

4 ع�رشا ه� : 0944057704 

سكرتاريا
<م�����ص��ت��ودع ط��ب��ي يف ال��ربام��ك��ة 
بحاجة اإىل موظفات باالخت�صا�صات 

 – �صكرتاريا   – مق�صم   / التالية 

ا�صتقبال / براتب �صهري 70 األف 

و امل�����وا������ص�����الت م����وؤم����ن����ة ه������ : 

 0996677444 – 2253712
<مطلوب �صكرترة  تنفيذية للعمل 
الربامكة  اأدوي����ة يف  ���رشك��ة  ل��دى 

ال�صوق التجاري ه� : 2110010 

 2110011 –
تفتتح  العاملية  امل��ارك��ات  الأ�صهر  <وك��ال��ة 
�صالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة اإىل موظفة 

/ ري�صب�صن – خدمة زبائن – �صكرتارية / 

�صنة   35 حتى  العمر  ���ص��اع��ات   8 ب���دوام 

اأو  ثانوية  ال�صهادة  �رشورية  غر  اخل��ربة 

موظفون
<مطلوب موظفة للعمل في 
مكتب باحلريقة ذات مظهر 
الئق اخلبرة غير ضرورية هـ 

0962170792 :
<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة 
الئق  مظهر  ذات  موظفة  دع��ائ��ي��ة 

بدوام 8 �صاعات يف�صل من حملة 

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

يتجاوز 35 �صنة مبجال اال�صتقبال 

 : 6 م�صاء ه�  االت�صال من -11 

2274341 – 0993886597
<مطبعة ب�صارع خال بن الوليد تطلب 
براتب  ف��وري  ب�صكل  للعمل  موظف 

���ص��اع��ات   5 ج��زئ��ي  دوام   75000
 : ه���  للجادين  م�صائي  او  �صباحي 

 2266762 – 0982144218
<مطلوب اأمني م�صتودع للعمل لدى 
�رشكة جتارية قادر على حتمل �صغط 

العمل و تنظيم و ترتيبب امل�صتودعات 

لالت�صال ه� : 2243147 

<موؤ�ص�صة طبية ترغب بتعيني موظفة 
بدوام �صباحي  ا�رشاف  و  حما�صبة 

براتب 70 الف اخلربة غر �رشورية 

و املوا�صالت موؤمنة و العمر دون 30 

�صنة ه� : 2157956 

مبجال  تعمل  جتارية  <شركة 
موظفة  الى  بحاجة  الكمبيوتر 
عبر   / ني  و لكتر ا يق  تسو
 / االجتماعي  التواصل  صفحات 

هـ : 0941567567 
<جمموعة جتارية ترغب بتعيني اآن�صة للعمل 
فورا بدوام 8 �صاعات يف جمال / املحا�صبة 

– ال�صكرتارية – خدمة الزبائن / العمر دون 
35 �صنة و ال�صهادة ثانوية كحد اأدنى الراتب 
20الف اأ�صبوعيا االت�صال من 11-6 ه� : 

  2274340 – 0933606019
<يلزمنا موظفة ذات خربة لبيع احلقائب 
الن�صائية للعمل بدوام كامل يف الفحامة 

و ال�صاحلية ه� : 4424557 

<���رشك��ة جت��اري��ة ب��ال��ف��ح��ام��ة ب��ح��اج��ة اإىل 
ا�صتكمال  اج��ل  من  لديها  للعمل  موظفات 

�صهريا  األ��ف   75 ب��رات��ب  االإداري  طاقمها 

العمر دون 30 �صنة اخلربة و ال�صهادة غر 

 –  2225099  : ه��������  ي��������ة  ���������رشور

 0993882780
<مطلوب للعمل ب�رشكة هند�صية بدم�صق 
 / اخت�صا�ش  ميكانيك  مهند�ش  م�صاعد 

تربيد / يجيد العمل  تكييف –  تدفئة – 

  MSEXCEL – AUTOCAD على

معفى او منهي من اخلدمة االلزامية فاك�ش 

SALES. امي���ي���ل  او   6622921  :

 ZAIMENG@GMAIL.COM
<جمموعة طبية تطلب للعمل لديها موظفة 
ادارية لالعمال املكتبية براتب 70 الف 

العمر دون 30 �صنة اخلربة غر �رشورية 

�صكان  من  يف�صل  موؤمنة  املوا�صالت  و 

املدينة ه� : 2157956 

و  االأل��ب��ان  ل�صناعة  غذائية  <���رشك��ة 
تطلب  الهامة  دم�صق  بريف  االج��ب��ان 

خمربي / ة/ لتحليل احلليب االت�صال 

من 10-4 ه� : 3222322 

اجلديد  فرعها  تفتح  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
للقيام  م��وظ��ف��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ب��ال��ربام��ك��ة 

اإداري��ة ب��دوام �صباحي و راتب  باأعمال 

50 األف مبدئيا ال�صهادة و اخلربة غر 
�رشورية يف�صل من �صكان املنطقة العمر 

دون 35 االت�صال من 11-6 م�صاء ه� : 

2274342 – 2274340
جتيد  نسة  ا ب  مطلو >
 : هـ  الفوتوشوب  على  العمل 

 0941111412
<يلزمنا موظفات للعنب يف كافيه 
من  �صباحي  ال���دوام  رم��ان��ة  بابو 

ل.���ش   21000 ال���رات���ب   7-11
ا�صبوعيا ه� : 0949197245 

<مطلوب موظفة حمجبة للعمل يف 
ب�صائع  تنظيم  و  ترتيب  م�صتودع 

ال��دوام من 9  العمر فوق 30 �صنة 

 60 براتب  م�صاء   5 حتى  �صباحا 

الف �صهريا يف منطقة املجتهد ه� : 

 0933249512 – 2249512
<مطلوب �صائق للعمل لدى �رشكة 

جتارية ه� : 2243147 
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<مدرس اجازة في الكيمياء و حاصل 
خبرة  ذو  تربوي  تأهيل  دبلوم  على 
دروس  إلعطاء  مستعد  بالتدريس 
بالفيزياء و الكيمياء لطالب املرحلتني 
اإلعدادية و الثانوية بأسلوب سهل هـ 

0938712890 :

<مدرسة انكليزي لكافة املراحل 
البكالوريا  إلى  االبتدائي  من 
 : هـ  العلمي  و  األدبي  بفرعيها 

 0938806391
درو���ش  الإع��ط��اء  م�صتعدة  مدر�صة 

باللغة االنكليزية لكافة املراحل و 

 : ه�  منا�صبة  باأ�صعار  امل�صتويات 

0967816536

طالب  لتدري�ش  ن�صة  اآ <مطلوب 

 – فرن�صي   – ري��ا���ص��ي��ات  ع��ا���رش 

انكليزي ه� :  كيمياء –  فيزياء – 

 0999745871

<م���در����ص���ة ل��غ��ة ع��رب��ي��ة مل��ن��اه��ج 

الثانوية  و  االع���دادي���ة  املرحلتني 

ب���اال����ص���اف���ة ل�������دورات ت��ق��وي��ة يف 

االعراب ه� : 0935502169 

<عدة حلويات اإفرجنية كاملة للبيع 
 : ه�  التجارة  منطقة  موجودة يف 

 0944663892

اأع��م��ال  ب��ك��اف��ة  ل��ل��ق��ي��ام  م�صتعد  <���ص��اب 
االك�صاء و الهدم و الرتحيل ق�رش �صراميك 

و تك�صر البالط / �رشعة يف العمل و دقة 

باالأداء ه� : 0943914214 

و  تركيب  و  بفك  م�صتعد  <�صاب 
تغليف املفرو�صات و جميع اخلدمات 

�رشاء  و  ال�رشاء  و  بالنقل  املتعلقة 

و  واخلردة  واالأنقا�ش  املفرو�صات 

الكتب امل�صتعملة / خدمة مميزة / 

 –  8 8 3 9 1 4 1  : ه������������ 

 0930074126
و  ل�صيانة  م�صتعد  �صيانة  <فني 
اإ�صالح االأدوات املنزلية يف املنازل 

 – غ�صالة   – غ��از  ف��رن   / باإتقان 

 : متديدات �صحية و غرها / ه� 

 0944795733 – 6354073

<�صيدالين ذو خربة يرغب بالعمل 
يف �صيدلية بدم�صق اأو ريفها ه� : 

 0947363480 – 8822187
فـــي  للمشـــاركة  <مطلـــوب 
الطبيـــة  للتحاليـــل  مخبـــر  
فـــي املليحـــة طبيب مخبري 
حيث اغلب األجهزة متوفرة 
/ او شـــهادة طبيب أو طبيبة 
أو صيدلة ماجســـتير مخبر 

هـ : 0955331296 

خدمة  �صيدلة  �صهادة  <مطلوب 
منطقة  يف  قائمة  ل�صيدلية  ري��ف 

ج����������دي����������دة ع����������رط����������وز ه����������� : 

 0996936721

<مطلوب فني اجهزة طبية للعمل 
لدى �رشكة طبية يف دم�صق العمر 

اخل��ربة  ي�����ص��رتط  ال   25-20 ب��ني 

 : ه���������   5-9 م��������ن  ال������������������دوام 

 4476025 – 0993335055




