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مشروع دمر 
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر 
ج 10 / �أ/ بناء حجر م�شاحة 

 + ن����وم  غ����رف   3  / 185م2 
�شالونني / ك�شوة جيدة يوجد 

م�شعد + كر�ج + مولدة للبناء 

 : ه���  للجادين  ف��وري  �لت�شليم 

 0945801619
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر 
جانب دو�ر �لكني�شة بناء حجر 

م�شاحة 130م2 غرفتني نوم و 

�طاللة  ج��ي��دة  ك�شوة  ���ش��ال��ون 

ر�ئعة م�شعد + كر�ج + مولدة 

للجادين  فوري  �لت�شليم  للبناء 

ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر 
ط  حجر  بناء  �ملغرتبني  �شارع 

م�شاحة  ح��دي��ق��ة  م���ع  �ر����ش���ي 

ح��دي��ق��ة   + 140م2  د�خ���ل���ي���ة 

150م2 ك�شوة ديلوك�س �لت�شليم 
ف�����������وري ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ه�������� : 

 0945801619
<للبيع تر��س يف م�رشوع دمر 
 + 250م2  د�خ��ل��ي��ة  م�����ش��اح��ة 

 4  / 200م2  د�خ��ل��ي  ت��ر����س 

غ���رف ن���وم + 4 ح��م��ام��ات + 

���ش��ال��ون��ني / �ط���الل���ة ر�ئ��ع��ة 

 : ه���  للجادين  ف��وري  �لت�شليم 

 0945801619

 16 �شقة مب�رشوع دمر ج  <للبيع 
و  نوم  181م2 /3  �شوكة م�شاحة 

�شفرة و �شالونني / �شوكة مع كر�ج 

عدد 2 و غرفة �شائق �طاللة ر�ئعة 

بد�عي �ل�شفر �طاللة ر�ئعة بد�عي 

�ل�شفر ه� : 0966965777 

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 
 / درج�����ة   50  / ت���ر�����س   15
216 م2 هيكل بدون  م�شاحة 

 : ه���  �ط��الل��ة مفتوحة  �ك�����ش��اء 

 0961162162
<للبيع منزل يف م�رشوع دمر 
م�شاحة  �لهيكل  على  �لإ�شكان 

130م2 /ط3 و �أخري / طابو 
�خ�رش ب�شعر نهائي 80 مليون 

ب�����������ن�����������اء ح���������ج���������ر ه�������������� : 

 0988029029
<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 
16 ط1 م�شاحة 140م2 / 3 
نوم �ك�شاء ممتاز �شوكة �شمال 

 130 ب  ف���وري  ت�شليم  ���رشق 

مليون ه� : 0961162162 

مزة 
<للبيع �شقة يف �ملزة �تو�شرت�د م�شاحة 
170م2 /3 غرف نوم + �شالونني / 
ك��ر�ج +  �طاللة ر�ئعة يوجد م�شعد  

مولدة للبناء �لت�شليم فوري للجادين ه� 

 0945801619 :

�تو�شرت�د  باملزة  <للبيع منزل 
ج��ن��وب  ط2  90م2  م�����ش��اح��ة 

�ك�شاء جيد �إطاللة طابو كر�ج 

ه� : 0961162162 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
�رشقية جانب م�شجد �ل�شافعي 

2 + �شويت /  ع��دد  ط��اب��ق   /

مع  190م2  �لأر���ش��ي  �ل���دور 

مدخل م�شتقل + قبو 190م2 

�شويت   + 300م2  حديقة  مع 

28م2 طابو ت�شليم فوري ي�شلح 
جتاري ه� : 0961162162 

<للبيع منزل باملزة 86 ن�شق �ول 
جانب جامع �لفتح م�شاحة 130م2 

 3  / ط1  ديلوك�س  �شوبر  ك�شوة 

غرف نوم و �شالون و منتفعات و 

قبلي  �ل�شارع  على  �طاللة  برندة 

مليون   50 �رشقي �شمايل مطلوب 

ه� : 0949599996 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��زة ج��ب��ل ق��رب 
�شاحة �لهدى طلعة م�شفى �ل�شدي 

م�شاحة  �ل�شهلي  �شيدلية  جانب 

130م2 / 3 غرف نوم و �شالون 
50م2 و منتفعات ك�شوة جيدة ه� : 

 0944590463

شقق متفرقة 
�ب��و  منطقة  يف  �شقة  <للبيع 
م�����ش��اح��ة  �ول  ط���اب���ق  رم���ان���ة 

�ل�شعر  قدمية  ك�شوة  130م2 
ب������از�ر ه���� :  180 م��ل��ي��ون و 

 0966184190
باملهاجرين على  <للبيع منزل 
�ل�شارع �لعام ط4 مع م�شعد 

ك�شوة  ���ش��وف��اج   + تكييف   +

ممتازة �طاللة ر�ئعة على �شاحة 

���رشق��ي /  قبلي   / دم�����ش��ق   +

ت��ر����س  غ��رف��ت��ني و ���ش��وف��ا + 

م�شاحة كلية 105م2 �لت�شال 

 : ه�����������  ظ��������ه��������ر�   2 ب�������ع�������د 

 0936664440

<للبيع منزل باملي�شات �طاللة 
�ل�شطح  م��ع  دي��ل��وك�����س  جميلة 

بنف�س �لبناية �ر�شي له مدخلني 

ي�شلح مركز طبي �و �رشكة دون 

و�شيط ه� : 0969616570 

<ل��ل��ب��ي��ع �و �مل��ق��اي�����ش��ة م��ن��زل 
بالعدوي �إطاللة جميلة 3 غرف 

نوم و �شالون كبري طابو 125 

مليون ه� : 0951553163 

<للبيع �شقة يف �لطلياين طابق 
185م2  م�����ش��اح��ة  ف��ن��ي  ث���اين 

�ل�شقف  �رت��ف��اع  جيدة  ك�شوة 

4،25 م كمع �شطح معمر عليه 
غ���رف���ت���ني و م���ن���اف���ع م�����ش��اح��ة 

165م2 ه� : 0951418823 
 3318691 –

<ل��ل��ب��ي��ع �و �مل��ق��اي�����ش��ة م��ن��زل 
بالق�شور موقع مميز مع بلكون 

طابو �خ�رش ت�شليم فوري 100 

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

 0951553163
<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة ط��ري��ق ب���ريوت 
�ل��ق��دمي ���ش��وك��ه ع��ل��ى �ل�����ش��ارع 

م�شاحة 80م2 دوبلك�س ب�شعر 

 : ه������������  م��������ل��������ي��������ون   8 ،5
 0999558961

الوادي  <للبيع منزل في جديدة 
/ العظم  على  النعيم  روضة  بعد 
ط3/ مساحة 134م2 / 3 غرف 
180 الف املتر /  و صالون بسعر 
 : هـ  اخضر  طابو   / غربي  جنوبي 

 0943332111
<للبيع غرفة م�شتقلة �ر�شية مع 
�شيخ  �ل�شاحلية  يف  منتفعات 

 7 ب�شعر  حارة حم�س  �بر�هيم 

مليون ه� : 0934263863 – 

 2746390

<للبيع �و �لجار �و �ل�شتثمار 
فيال جديدة مفرو�شة خلف �لبيت 

�ل�������ش���وي�������رشي م����ع م�����ش��ب��ح و 

�شومينيه ك�شوة �شوبر ديلوك�س 

مالعب / يومي – ��شبوعي – 

 : ه����������������   / �����������ش����������ه����������ري 

 0966965777

<ل���الج���ار م��ن��زل ع��ل��ى ط��ري��ق 
�جلالء مفرو�س �ر�شي 2 نوم و 

�شالون و غرفة جلو�س ك�شوة و 

فر�س �شوبر ديلوك�س مع حديقة 

 : ه���  �شنوي  مليون   6 مطلوب 

 0949599996
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
نظام فيالت 2 نوم و صالون + غرفة 
ماستر + 2 حمام + مطبخ كبير و شرفة 
مطلة بدون فرش اكساء سوبر جديد 
 –  6121742  : 3 مكيفات هـ   +

 0937423738
�ملهاجرين  يف  منزل  <لالجار 
�لعام  �ل�����ش��ارع  على  م��ف��رو���س 

و  بلكون  و  �شالون  و  غرفتني 

�ل�شارع  على  �إطاللة  منتفعات 

م��ع تكييف و  م��ب��ا���رشة  �ل��ع��ام 

�شا�شة و هاتف بدون و�شيط ه� 

 0965006547 :

�شالة  و  غرفة  منزل  <لالجار 
جانب برج تالة مفرو�س ك�شوة 

و فر�س جيد جد� مطلوب 225 

�ل���ف �ل��دف��ع ك��ل 6 ���ش��ه��ور �و 

�شنوي ه� : 0949599996 

اول  جيد  مفروشة  شقة  <لالجار 
86 خزان غرفتني و صالون  املزة 
و منافع و ممكن محل للسيارة من 

املالك هـ : 0944567600 
<ل����الج����ار ���ش��ق��ة يف �جل�����رش 
�لأبي�س جادة �لرئي�س 3 غرف 

مع برند� و منافع طابق ثاين ه� 

 0955518333 :

<لالجار �شقة يف عني �لكر�س 
منزل عربي طابقني بدون عف�س 

غرفتني و �شالون و منافع �جار 

 : ه�  �لف �شهريا   225 �شنوي 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3
 3318691

�ر�شي  فيال  ط��اب��ق  <ل��الج��ار 
باملزة فيالت غربية على �ل�شارع 

و  نوم  3 غرف  دوبلك�س  �لعام 

���ش��ال��ون��ني و غ��رف��ة ج��ل��و���س و 

بناء  حمامني و حديقة خدمات 

كاملة و كر�ج مطلوب 8 مليون 

�شنويا ه� : 0949599996 

<ل���الج���ار م��ن��زل ب��امل��زة طلعة 
�ل�شكان 3 غرف نوم و �شالونني 

و تر��س مفرو�س  ك�شوة و فر�س 

ديلوك�س مطلوب 6 مليون �شنويا 

ه� : 0949599996 

فيالت  باملزة  منزل  ر  لالجا >
طابق  لرئيسي  ا لشارع  ا غربية 
اول / 3 نوم و صالون + 2 حمام و 
مطبخ كبير / كسوة جيدة يصلح 
بدون  فيالت  نظام  البناء  ملكتب 
 –  6121742  : هـ  وسيط 

 0937423738
عقار  �ملهاجرين  يف  <لالجار 
مفرو�س غرفة و �شالة فقط مع 

�لعام  �ل�����ش��ارع  على  منتفعات 

ط��اب��ق �ر���ش��ي ل��ل��ج��ادي��ن دون 

و�شيط ه� : 0965006547 

بغد�د  ب�شارع  منزل  <لالجار 
�شالون  و  غرفتني  �ل��ن��ح��الوي 

حديقة  م��ع  منتفعات  م��ع  كبري 

 : ه�  مفرو�س  130م2  م�شاحة 

 –  0 9 5 6 6 2 0 1 3 5
 4419781

<لالجار قبو بالق�شور مدخل 
و  غرفتني  حديقة  م��ع  م�شتقل 

�شالون ك�شوة جيدة جد� ه� : 

 0951553163

<ل���الج���ار م��ن��زل ب���امل���زة على 
�ت��و���ش��رت�د �مل���زة غ��رف��ة ن���وم و 

�شالون مفرو�س ك�شوة و فر�س 

و  مليون   3 مطلوب  ديلوك�س 

600 �ل��ف �ل��دف��ع �شنوي ه��� : 
 0949599996

�لأ�شبوعي   �ليومي  <ل��الج��ار 
�ل�شهري بدم�شق غرف مفرو�شة 

)   1000 ل.�س لل�رشير �حلمام 

�مل�شرتك ( 2000 ل.�س لل�رشير 

�حلمام �خلا�س(  بر�د + مكيفة 

�شمن ) �لبيت �ل�شامي ( �شارع  

بغد�د خلف جامع �جلوزة ه� :   

 –  0 1 1 2 3 2 0 7 7 1
 0936855455

مع  مفرو�شة  غ��رف��ة  <ل��الج��ار 
بغد�د  ب�شارع  �ملنزل  �شاحبة 

ط��اب��ق �أول ل���الإن���اث ف��ق��ط ه��� : 

 –  2 3 1 5 7 5 9
 0959866439

م��ف��رو���ش��ة يف  <ل��الج��ار �شقة 
�لز�هرة �جلديدة م�شبق �ل�شنع 

م�شاحة  ���ش��ال��ون  و  غ����رف   3
117م2 برج 70 طابق ثالث ه� 

 0932302718 :

<ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
و  ن��وم  غرفتني  �ر���ش��ي  غربية 

مفرو�س  منتفعات  و  ���ش��ال��ون 

ك�شوة و فر�س ديلوك�س مطلوب 

350 �لف �شهريا �لدفع كل 3 
 : ه�����  ����ش���ه���ور   6 �و  ����ش���ه���ور 

 0949599996
<لالجار �شقة يف قد�شيا �لبلد 
طابق �ول فني مفرو�شة ديلوك�س 

غرفتني و منافع �جار �شنوي ه� 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  :

 3318691
<لالجار منزل بال�شعالن خلف 
ف��ن��دق �ل��ب��ل��وت��اور ط1 جت��اري 

طابقني م�شاحة كل طابق 40م 

ك�شوة ممتازة ي�شلح عيادة �و 

كو�فري �و خمرب ��شنان مطلوب 

7 مليون و ن�شف �شنويا ه� : 
 0949599996

ل�رشكة  ي�شلح  منزل  <مطلوب 
غري معلنة يف �ملزة �و �لرو�شة 

 : ه������  �لب����ي���������س  �جل���������رش  �و 

 0933611461

<للبيع حمل جتا ري باملي�شات 
�ل�شوق �جتاري طابقني  �شمن 

/ 22 + 20 م2 /�ك�شاء جيد 

طابو ت�شليم فوري �ل�شعر 50 

مليون ه� : 0961162162 

<للبيع �و �ملقاي�شة على منزل 
حمل جتاري يف �بو رمانة موقع 

�ل�شيافة  ق�����رش  ���ش��اح��ة  مم��ي��ز 

يوجد  30م  �لردن  بنك  جانب 

بوفيه و منتفعات ت�شليم فوري 

 : ه������������  م��������ل��������ي��������ون   125
 0951553163

فـــي  محـــل  ر  جـــا لال >
فنـــدق  طلعـــة  احللبونـــي 
 2 36م مســـاحة  الســـالم 
يصلح مكتبة ديكور جاهز 

هـ : 0944479239 
<لالجار حمل يف �ملزة خلف 
���ش��ارع  �ول  �جل�����الء  ����ش���ارع 

�ملد�ر�س ي�شلح �شالون حالقة 

ن�شائية مع كامل �لعدة م�شاحة 

قبو  55م2  و  �ر���ش��ي  15م2 
 / ب��از�ر  و  مليون   3،5 ب�شعر 

 : ه����������������   / �����������ش����������ن����������وي 

 0966184190
<لالجار حمل يف منطقة �ملزة 
�ل�شيخ �شعد �شوق �خل�رشة ه� 

 0937582509 :

<للبيـــع او االجـــار محـــل 
في قدسيا جانب القوس 
بـــو  طا  2 2م 0 حة  مســـا
اخضر + كهرباء و ماء على 
الشـــارع العـــام امـــام جامع 
االصيل هــــ : 2262256 – 

 0997188353
<ل��ال���ش��ت��ث��م��ار ف���ن���دق ب��و���ش��ط 
دم�شق 3 جنوم  /40 غرفة + 

بحالة   /.. كافترييا   + مطعم 

ج�����������ي�����������دة ج�����������������د� ه�������������� : 

 0964745700

<ل���الج���ار م��ك��ت��ب جت����اري يف 
منطقة �لتجهيز طابق �ول ك�شوة 

و فر�س ممتاز ب 3،750،000 

و باز�ر ه� : 0966184190 

منزل للبيع 
طابق أول 210 م2 - 5 غرف كبار +  

صالون + مطبخ عدد 2 + حمام عدد 2 
قلي شرقي غربي - شارع خالد بن الوليد 

جانب حفظ النعمة 
 االتصال  0937096510 
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�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 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ك��ت��ب ب��ال�����ش��احل��ي��ة 
 3/ 52م2  م�شاحة  �ل�شهد� 

بابني كل  له  غرف / ط2 فني 

باب مدخل بدون و�شيط يوجد 

م�شعد ه� : 0988258226 

�لقطيفة  �ر�س مبنطقة  <للبيع 
بلدة حال طابو �خ�رش م�شاحة 

6 دومن جمددة و حمررة بريئة 
�لذمة ب�شعر 2،200 مليون ه� 

 0994783940 :

مغـــري  بســـعر  للبيـــع  <ارض 
الريحـــان  دومـــا   / للجاديـــن 
تـــل  الصناعيـــة  املنطقـــة   /
كـــردي / مـــا بـــن معمـــل وتـــار 
مســـاحة  شـــموط  معمـــل  و 
40دومن  منظمة طابو اخضر 
لالستعالم من 11 صباحا – 3 

عصرا هـ : 2248367 
ل��ل��ب��ي��ع يف م��ن��ط��ق��ة  <�ر��������س 
�لزبد�ين �إطاللة جميلة و موقع 

ممتاز ه� : 0982090191 

من  م��زرع��ة  ب��درو���ش��ا  <للبيع 
طابقني دومن + بري ماء / 4 نوم 

م�شبح  و  ل��ل��ك��ب��ار  م�����ش��ب��ح   و 

لل�شغار / بد�عي �ل�شفر ه� : 

 0966965777
طابقني  فيال  ب��ال��زب��د�ين  <للبيع 
350م2 225+م2 حديقة مع بئر 
ماء غرز �شعر 75 مليون + طابقني 

روف قرميد على �ل�شطح م�شاحة 

210م2 مدخلني هيكل طابو �شعر 
60 مليون ه� : 0933330278 

<م��ن يرغب ب�����رش�ء �ر���س �و 
دي���ر   / �مل��ل��ي��ح��ة  م����زرع����ة يف 

�لرتكمان  حتيتة   / �لع�شافري 

�لت���������������������������ش�������������ال ه���������������� : 

 0935650244
قطنا  يف  طابو  �ر���س  <للبيع 
على طريق قلعة جندل بالقرب 

م����ن �مل�����ش��ف��ى �ل���وط���ن���ي ه����� : 

 –  6 8 2 3 4 4 8
 0933594898

<للبيع �شيارة �شري�تو �توماتيك 
كاملة 10 بالون موديل 2007 

�لد�خل  لون خمري خالية من 

بحالة جيدة من �شاحب �لكرت 

ب����������������دون و��������ش�������ي�������ط ه����������� : 

 0933471048

موظفون
للعمل  مبيعات  مندوب  <مطلوب 
�شيار�ت  تبديل  قطع  �رشكة  ل��دى 

بدم�شق خربة ل تقل عن 5 �شنو�ت 

info_ ىل�  cv للمهتمني �إر�شال

yms@yahoo.com
�لثورة  ب�شارع  ريا�شية  <موؤ�ش�شة 
تطلب للعمل لديها يف ق�شم �ملحا�شبة 

دو�م  و  �ل���ف   80 ب���ر�ت���ب  م��وظ��ف��ة 

�شباحي �لعمر دون 30 �ملو��شالت 

موؤمنة ه� : 2157956 

<ملن لي�س لديها عمل و ل حتمل 
�ل�شهادة �أو �خلربة �رشكة تعمل يف 

جمال �ل�شتري�د تعلن عن حاجتها 

ع���دة  يف  ل��ل��ع��م��ل  �آن���������ش����ات  �إىل 

�خت�شا�شات بدو�م كامل و ر�تب 

75 �ألف �لعمر دون 35 �شنة ه� : 
2274341 – 0966226640

لعائلة  �شائق خا�س  <مطلوب 
مناطق  يجيد  ب��امل��زة  حم��رتم��ة 

من  يف�شل  و  م��ل��ت��زم  دم�����ش��ق 

���������ش��������ك��������ان �مل�������������������زة ه���������: 

 0966965777
<شركة جتارية بحاجة 
يـــج  خر ســـب  محا لـــى  ا
جتـــارة و اقتصـــاد لديـــه 
خبرة للعمل على برنامج 
مـــن  م  ا و لـــد ا ي  ر ا د ال ا
 –  2225512  : هــــ   3-8

 0933325101

<م��ط��ل��وب �آن�����ش��ة جت��ي��د �للغة 
�ل��ت��ع��ام��ل مع  و  �لن��ك��ل��ي��زي��ة 

�ملكتبية  �لأع��م��ال  و  �لكمبيوتر 

�لدو�م من 10-3 يف�شل خربة 

 –  6111166  : ه�  بالتوكاد 

 6111165
<مطلوب للعمل فور� لدى �رشكة 
لئق  مظهر  ذ�ت  موظفة  دعائية 

بدو�م 8 �شاعات يف�شل من حملة 

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

يتجاوز 35 �شنة مبجال �ل�شتقبال 

�لت�شال من -11 6 م�شاء ه� : 

2274341 – 0993886597
و ت�شدير  ����ش��ت��ري�د  <���رشك��ة 
م��ن��ت��ج��ات ط��ب��ي��ة ب��ح��اج��ة �ىل 

�لم��ني  برنامج  على  حما�شبة 

�خلربة غري �رشورة �ملو��شالت 

دو�م   30 دون  �لعمر  م��وؤم��ن��ة 

�شباحي ه� : 2157956 

<جمموعة جتارية ترغب بتعيني 
 8 ب����دو�م  ف���ور�  للعمل  �آن�����ش��ة 

�شاعات يف جمال / �ملحا�شبة 

– �ل�شكرتارية – خدمة �لزبائن 
و  ���ش��ن��ة   35 دون  �ل��ع��م��ر   /

�ل�����ش��ه��ادة ث��ان��وي��ة ك��ح��د �أدن���ى 

�أ���ش��ب��وع��ي��ا  20�لف  �ل����ر�ت����ب 

 : ه����   6-11 م���ن  �لت�������ش���ال 

 –  0 9 3 3 6 0 6 0 1 9
  2274340

<مطلوب �ن�شة للعمل يف حمل 
معجنات من �شكان �شارع �بن 

ع�شاكر �ملنطقة �ل�شناعية ه� : 

 0933220048
�إىل  بحاجة  <���رشك��ة جت��اري��ة 
�لتالية  بالخت�شا�شات  موظفة 

مق�شم / ��شتقبال / �شكرتاريا 

ل.�س   60000 �شهري  بر�تب 

�ملو��شالت موؤمنة و �خلربة غري 

�رشورية ه� :   -0996677444 

 2253712

<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة 
�إىل موظفات للعمل لديها مبجال 

مغرية  برو�تب  �ملبا�رش  �لت�شويق 

�لعمر دون 30 �شنة �ل�شهادة و 

�خل�������ربة غ����ري ������رشوري�����ة ه����� : 

 2225099 – 0966030877
لصناعات  ا في  رائدة  شركة  >
الى  حاجتها  عن  تعلن  الغذائية 
 : هـ  دمشق  في  مبيعات  مندوبي 

 0982196077
للعمل يف  م��وظ��ف��ة  <م��ط��ل��وب 
جانب  عرنو�س  ب�شاحة  حم��ل 

�مل���ال���ي���ة جت���ي���د �ل���ع���م���ل ع��ل��ى 

و  �لت�شوير  �آل���ة  و  �لكمبيوتر 

�لعمال �ملكتبية  بدو�م كامل ه� 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  :

 3318691
<����رشك���ة جت���اري���ة ت��ف��ت��ح ف��رع��ه��ا 
�جل��دي��د ب��ال��رب�م��ك��ة ب��ح��اج��ة �إىل 

موظفة للقيام باأعمال �إد�رية بدو�م 

�شباحي و ر�تب 50 �ألف مبدئيا 

�خل��ربة غري �رشورية  و  �ل�شهادة 

�لعمر  �ملنطقة  �شكان  من  يف�شل 

دون 35 �لت�شال من 11-6 م�شاء 

ه� : 2274340 – 2274342

<مطلوب موظف /موظفة بوفيه 
دع��ائ��ي��ة  ���رشك��ة  يف  تنظيف  و 

من  بالأ�شبوع  �أي��ام   5 �ل���دو�م 

�أل��ف يف�شل  9-5 �لر�تب 40 
م������ن �����ش����ك����ان �مل����������زة ه������� : 

 0955655065
<�رشكة بحاجة �ىل موظف /ة/ 
بعدة �خت�شا�شات دو�م و ر�تب 

جيد �خلربة غري �رشورية ه� : 

 –  5 6 4 3 4 6 0
 0930147448

سكرتاريا
<مطلوب �شكرترية ملعمل مو�د 
�جلناين  ح��ي  جرمانا  غذ�ئية 

�لعمر دون 30 �شنة ذ�ت مظهر 

لئق ه� : 0945235375 

�لرب�مكة  يف  طبي  <م�شتودع 
م����وظ����ف����ات  �إىل  ب�����ح�����اج�����ة 

بالخت�شا�شات �لتالية / مق�شم 

– ���ش��ك��رت��اري��ا – ����ش��ت��ق��ب��ال / 
�أل�����ف و  ب���ر�ت���ب ���ش��ه��ري 70 

�مل�����و�������ش�����الت م����وؤم����ن����ة ه������ : 

 –  2 2 5 3 7 1 2
 0996677444

<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ال��ف��ح��ام��ة 
بحاجة �إىل موظفات للعمل لديها 

طاقمها  ����ش��ت��ك��م��ال  �ج���ل  م���ن 

�لإد�ري بر�تب 75 �ألف �شهريا 

�لعمر دون 30 �شنة �خلربة و 

�ل�����ش��ه��ادة غ��ري ���رشوري��ة ه��� : 

 –  2 2 2 5 0 9 9
 0993882780

<م��ط��ل��وب مل��ك��ت��ب جت����اري يف 
جرمانا �شكرترية تنفيذية لديها 

خربة ب�شيطة يف �لفوتو�شوب ه� 

 0933730005 :

<م�شتوردين من �ل�شني بحاجة 
�إىل / حما�شبة – �شكرترية – 

��شتقبال / للعمل لدى �شالتها 

مب�شاكن برزة بدو�م 8 �شاعات 

�ل�����ش��ه��ادة  �أل����ف   60 ر�ت����ب  و 

�لعمر  و  �أدن��ى  بكالوريا  كحد 

حتى 30 �ملو��شالت موؤمنة ه� 

 –   0994488637  :

2274342
<مطلوب يف جرمانا �شكرترية 
ملكتب جت��اري لديها خ��ربة يف 

�لعامة متفرغة متاما  �لعالقات 

ت��ت��ح��م��ل ���ش��غ��ط �ل��ع��م��ل ه���� : 

 0933730005
<مطلوب �شكرترية للعمل لدى 
بدم�شق  �شيار�ت  تبديل  �رشكة 

�ل��ل��غ��ة  �ل��ك��م��ب��ي��وت��ر و  جت���ي���د 

�لنكليزية يرجى �إر�شال cv  مع 

info_ شورة �شخ�شية �ىل�

 yms@yahoo.com

<وكالة لأ�شهر �ملاركات �لعاملية 
تفتتح �شالتها �جلديدة باحلمر� 

بحاجة �إىل موظفة / ري�شب�شن 

– خدمة زبائن – �شكرتارية / 
بدو�م 8 �شاعات �لعمر حتى 35 

���ش��ن��ة �خل�����ربة غ���ري ����رشوري���ة 

جامعية  �أو  ث��ان��وي��ة  �ل�����ش��ه��ادة 

من  �لت�شال  �أل��ف   75 بر�تب 

 0955553922  : ه���   6-11
 2274342 –

<جمموعة طبية مب�شاكن برزة 
تنفيذية  �شكرترية  �ىل  بحاجة 

بر�تب 75 �لف و دو�م �شباحي 

�ل�����ش��ه��ادة ث��ان��وي��ة �مل��و����ش��الت 

موؤمنة ه� : 2150903 

<����رشك���ة ط��ب��ي��ة ب��ح��اج��ة �إىل 
�شكرترية و موظفة �إد�رية للعمل 

 65000 �شهري  بر�تب  لديها 

ل.���س �خل��ربة غري ���رشوري��ة و 

�مل�����و�������ش�����الت م����وؤم����ن����ة ه������ : 

 –  2 2 5 3 7 1 2
  0996677444

<مطلوب �شكرترية ملعمل مو�د 
غذ�ئية يف جرمانا حي �جلناين 

�لعمر دون 30 �شنة ذ�ت مظهر 

لئق ه� : 0945235375 

مطلوب �شكرترية تنفيذية ملكتب 

جتاري يف جرمانا لديها خربة 

�لكرتونية  و  �لورقية  بالر�شفة 

يف�شل �ن تكون خريجة مكتبات 

ه� : 0933730005

عمال
<م�شتودع مو�د غذ�ئية بحاجة 
حت��م��ي��ل –  �ىل ع��م��ال ن��ق��ل – 

تخزين ب�شائع / للعمل �شمن 

 8 �ل�شاعة  من   / ببيال  منطقة 

5 ع�رش�  �ل�شاعة  �شباحا �ىل 

 : ه�����  �ل������ف   70 �ل�����ر�ت�����ب   /

 0932724776

مهن
و  ة  ر جنا معلم  ب  مطلو >
 : هـ  الصبورة  في  بورشة  مطابخ 

0944216289
<يلزمنا �شيف غربي حت�شري 
مبنطقة  �شناك  يف  مت�شاية  و 

�لتجارة ه� : 0944594947 

<يلزمنا عمال جملى و تو�شيل 
طلبات مع در�جة هو�ئية �أو �آلية 

ل�شناك يف منطقة �لتجارة ه� : 

 0944594947

رعاية وتنظيف
<مطلوب مقيمة لعائلة �شغرية 
يف�شل �ن تكون غري مدخنة ه� 

 0933730005 :

لرعاية  منزل  مدبرة  <مطلوب 
�شيدة م�شنة دون 40 و �ل�شكن 

قريب من منطقة �ملزرعة �لدو�م 

من 9-4 ه� : 2241669 

<مطلوب عاملة منزل مقيمة و 
مل�شاعدة �شيدة م�شنة بدون زوج 

موقف  ب��غ��د�د  ���ش��ارع  �أولد  و 

�ل�شاد�ت جانب جامع �لفاروق 

ه� : 0959869721 

م�شنة  لرعاية  مقيمة  <مطلوب 
�ملنزل  يف  م�شاعدة  و  مقعدة 

يف�شل �ن تكون ذ�ت خربة ه� : 

 0932480005
<مطلوب عاملة منزل للعمل يف 
منزل بركن �لدين يومان �و ثالثة 

�أيام يف �لأ�شبوع للجادين فقط 

ه� : 0931609718 

لرعاية  منزلية  مقيمة  <مطلوب 
�لطلياين  مبنطقة  م�شنة  �م��ر�أة 

بر�تب جيد ه� : 0933614340 

 -2226767
<مطلـــوب عاملـــة منـــزل 
للعمـــل فـــي منـــزل بركـــن 
الدين يومان في األسبوع 
او ثالثة للجادين فقط هـ 

 0931609718 :
منزل  م��دب��رة  عاملة  <مطلوب 
لدى عائلة حمرتمة للعمل مقيمة 

�و دو�م ه� : 0992722275 

 2165666 –
 <مطلوب �شيدة مقيمة للعمل لدى 

م�شنة مقعدة �لر�تب 100 �ألف و 

�إج���������������ازة �أ������ش�����ب�����وع�����ي�����ة ه�������� : 

 8843845 – 0994442324
للعمل  منزل  م��دب��رة  <مطلوب 
 30-20 من  �لعمر  عائلة  لدى 

ب����������ر�ت����������ب م��������غ��������ري ه����������� : 

 0994442324
مدخنة  غ��ري  خ��ادم��ة  <مطلوب 
لعائلة حمرتمة  دو�م  �و  مقيمة 

ب������اج������ر ج�����ي�����د ج���������د� ه�������� : 

 0938429238
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<م��ط��ل��وب م��دب��رة م��ن��زل مقيمة 
�لعمر حو�يل 30 �شنة بر�تب 75 

�ألف �شهريا ه� : 0941472485 

 2216866 –
�شيرت  بيبي  مقيمة  <مطلوب 
لرعاية �لأطفال و �لهتمام بهم 

ه� : 0933730005 

حالقة وجتميل...
�إىل  ب��ح��اج��ة  جتميل  <م��رك��ز 
و  �شي�شو�ر  �رشيبة  ك��و�ف��ريه 

�أخ�شائية بديكور و منيكور ه� 

 –  0 9 5 5 4 0 2 1 5 4  :

 3739211 – 3739212

أزياء
<يلزمنا عامل / عاملة خياطة 
منطقة  يف  مل�شغل  �م��ب��الج  و 

�������رشق������ي �ل������ت������ج������ارة ه�������� : 

 –  0 9 8 8 2 5 1 5 1 7
 4421766

<مدرس لغة انكليزية و فرنسية 
بأسعار مقبولة كافة املستويات هـ 

 0997993706 :

<مطلوب �آن�شة لتدري�س طالب 
عا�رش ريا�شيات – فرن�شي – 

فيزياء – كيمياء – �نكليزي ه� 

 0999745871 :

م���ه���ن���د����ش���ة و  <م����در�����ش����ة / 
ماج�شتري ميكانيك / م�شتعدة 

لإعطاء درو�س لطالب �لإعد�دي 

و �لثانوي يف مو�د �لريا�شيات 

و �ل��ف��ي��زي��اء و �لن��ك��ل��ي��زي ه��� : 

 0955878833

�آ�شيا  ���ش��ي��ارة  ل��دي��ه  م���وزع   >
مغلقة يرغب بالتعاقد مع �رشكة 

 : ه�������  ت������وزي������ع  م�����رك�����ز  �أو 

 0943894320

 : ه�  للتنازل  ذهبيني  <رقمني 
 0935415432

ن�شائية  �لب�شة  ت�شفية  <للبيع 
�شبور�ت �شيفي و �شتوي كنزة 

ج���اك���ي���ت ه����� :  ب���ن���ط���ال –   –
 0948504898

يرغب  <���ش��ي��دلين ذو خ��ربة 
بالعمل يف �شيدلية بدم�شق �و 

 –  8822187  : ه����  ري��ف��ه��ا 

 0947363480

<شاب ميلك سيارة حديثة خاصة 
مستعدة لتوصيل طلبات إلى لبنان 
 : هـ  وقت  أي  في  بيروت  مطار  و 

 0930419480
<فني �شيانة م�شتعد ل�شيانة 
و �إ�شالح �لأدو�ت �ملنزلية يف 

 – غ��از  ف��رن  باإتقان /  �ملنازل 

و  �شحية  مت��دي��د�ت   – غ�شالة 

 –  6354073  : ه�   / غريها 

0944795733

مطلوب للعمل 
معلم نجار موبيليا + مساعد نجار معلم 
منجة مفروشات موبيليا + مساعد منجد 

للعمل في اتوسراد درعا خلف التاون سنتر 
 منجد  0948874910   نجار  0951493661 




