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مشروع دمر 
<للبيع منزل يف م�رشوع دمر 
ال�صارع العام ط3 مع م�صعد 

م�صاحة 160م2 اك�صاء لوك�س 

جديد طابو ت�صليم مبا�رش هـ : 

 0961162162
<للبيع �صقة مب�رشوع دمر ج 
16 �صوكة م�صاحة 181م2 /3 
نـــوم و �ــصــفــرة و �ــصــالــونــن / 

�صوكة مع كراج عدد 2 و غرفة 

ــعــة بــداعــي  ــة رائ �ــصــائــق اطــال

بداعي  رائــعــة  اطــالــة  ال�صفر 

ال�صفر هـ : 0966965777 

مزة 
غربية  فيات  باملزة  منزل  <للبيع 
 + 200م2  داخــلــي  ار�صية  �صقة 

حديقة 350م2 م�صجرة مع م�صبح 

مدخل م�صتقل اك�صاء قدمي بحالة 

ي�صلح  مبا�رش  ت�صليم  طابو  جيدة 

 : هـ  مليون   600 ال�صعر  جتــاري 

 0961162162
<للبيع منزل باملزة فيات �رشقية 
جانب م�صجد ال�صافعي / طابق 

عدد 2 + �صويت  / الدور االر�صي 

190م2 مع مدخل م�صتقل + قبو 
 + 300م2  حديقة  مــع  190م2 
�صويت 28 م2 طابو ت�صليم فوري 

 : هـــــــ  مــــلــــيــــون   50 الـــ�ـــصـــعـــر 

 0961162162

ن�صق   86 باملزة  منزل  <للبيع 
اول جانب جامع الفتح م�صاحة 

130م2 ك�صوة �صوبر ديلوك�س 
ط1 / 3 غرف نوم و �صالون و 

على  اطالة  برندة  و  منتفعات 

�صمايل  �رشقي  قبلي  ال�صارع 

 : هــــــ  ـــون  ـــي مـــل  50 ـــوب  مـــطـــل

 0949599996

شقق متفرقة 
ل  منز ر  جا ال ا و  ا <للبيع 
سة  د سا ة  د جا ين  جر ملها با
قبو  امليكرو  طريق  باشكاتب 
و  غرفتني  75م2  مساحة   3
نظامي  اخضر  طابو  منتفعات 
2400 سهم للبيع 17 مليون 
 : هـ  شهريا  الف   75 لالجار 

 0944363310
املهاجرين  يف  مــنــزل  <للبيع 
�رشقي  قبلي  ط2  اوىل  جـــادة 

قدمية  ك�صوة  100م2  �صمايل 

/3 غرف و �صالون ب�صعر 80 

مليون هـ : 0991220329 

ــبــيــع مـــنـــزل بــاملــهــاجــريــن  ــل <ل
م�صاحة  ط3  اول  خــور�ــصــيــد 

160م2  �ــصــطــح   + 160م2 
اطالة على دم�صق /5 غرف و 

�صوفا / ك�صوة قدمية نظيفة هـ 

 0991220329 :

<للبيع �صقة يف اجل�رش االأبي�س 
قــــرب �ــصــاحــة الــربــيــة طـــاول 

و  غــرف  180م2 /5  م�صاحة 

�صوفا / الو�صيط ممنوع هـ : 

 0944095880
<للبيع بناء يف اجل�رش االبي�س 
طابق  كــل  م�صاحة  طــوابــق   3
150م2 مع 3 حمات الت�صليم 
 0951418823  : هـــ  فـــوري 

 3318691 –
ابو  منطقة  يف  �صقة  <للبيع   

مــ�ــصــاحــة  اول  طـــابـــق  رمـــانـــة 

ال�صعر  قدمية  ك�صوة  130م2 
ــــــازار هــــ :  ب 180 مــلــيــون و 

 0966184190
�ــصــقــة ط4 مــ�ــصــاحــة  <لــلــبــيــع 
135م2 / 4 غرف و �صوفا / 
الدين  بــركــن  ديلوك�س  ك�صوة 

�ــصــاحــة �ــصــمــديــن طــلــعــة لــيــايل 

ال�صام هـ : 0981453071 

<للبيع منزل يف برزة م�صاحة 
 : هــــــــــــ   5 ط  2 1م 4 0

 0947377097
 1 ج  اال�صد  قــرى  <للبيع يف 
فيا تواأمية 650م-2 �صالون 

– 3 نــوم / واحـــدة ما�صر / 
حديقة + ترا�س + م�صبح اك�صاء 

ـــــــوري هــــــ :  ـــد تــ�ــصــلــيــم ف جـــي

 0961162162
مـــن  لفـــة  مؤ طـــة  <بال
شـــقتني كل شـــقة مؤلفة 
من غرفة و صالون 60م2 
جيـــدة  كســـوة  منافـــع  و 
ط3 فنـــي / طباله دخلة 
كازيـــة زغلـــول 100م عن 
الشـــارع فراغ مالية ســـعر 
الشـــقة 6 مليـــون و نصف 

هـ : 0940800607 

<للبيع �صقة يف �صاحية اال�صد 
رابــع  طــابــق  140م2  م�صاحة 

مك�صي و مفرو�س بحالة جيدة 

بدون و�صيط عتقاري ح�رشا هـ 

 0935996065 :

<لــلــبــيــع �ــصــقــة طــريــق بـــروت 
ــقــدمي �ــصــوكــه عــلــى الــ�ــصــارع  ال

م�صاحة 80م2 دوبلك�س ب�صعر 

 : هــــــــــــ  مــــــــلــــــــيــــــــون   8 ،5
 0999558961

تنظيم  في  ل  منز <للبيع 
ر  لقطا ا محطة  مواجه  لقدم  ا
 3 /ط1/  125م2  مساحة 
غربي  شرقي  صالون  و  غرف 
طابو  ديلوكس  كسوة  شمالي 
 –  8124399  : هـ  اخضر 

 0955570713
خمــيــم  اول  ـــزل  ـــن م <لــلــبــيــع 
الب�صر  معهد  جانب  فل�صطن 

 : هـ  94م2  م�صاحة  فني  ط4 

 –  2 3 1 0 1 9 5
 0969875316

<للبيع شـــقة في قدسيا 
أول طلعة األحداث طابق 
 2 88م مســـاحة  ارضـــي 
تقريبا بناء نظامي حكم 
محكمة السعر 19 مليون و 

بازار هـ : 0933427665 
باب  عــربــي يف  مــنــزل  <للبيع 
نفي�صة  نبيل  مــقــابــل  اجلــابــيــة 

 : هـــــــ   2 360م مــــ�ــــصــــاحــــة 

 –  0 9 6 9 8 7 5 3 1 6
 2310195

<للبيـــع منـــزل بضاحية 
قدســـيا شـــبابي مساحة 
75م2 كســـوة اسكان ط1 
الســـعر 29 مليـــون و بازار 
بريء الذمة هـ : 6610154 

 0993492749 –

<منزل /2/ يف �صارع بغداد 
منطقة  يف  �صقة  عــلــى  مــبــادلــة 

كـــفـــر�ـــصـــو�ـــصـــة حــــ�ــــرشا هــــــ : 

 0968330603
<للبيع يف جرمانا القريات ط3 
 : هــــــ  90م2  مـــ�ـــصـــاحـــة  يف 

 –  0 9 5 5 5 8 8 3 4 1
 093713626

<شقة لالجار في قدسيا 
ارضـــي  طابـــق  احـــداث 
 : هــــ  صالـــون  و  غرفتـــني 

 0945259797
<منزل لاجار 3 غرف نوم و 
م�صاحة  �ــصــالــون  و  حــمــامــن 

دمر  مــ�ــرشوع  180م2 /ط4/ 
خلف االب تاون مفرو�س م�صاعد 

عدد 2 و �صوفاج و كوندي�صن هـ 

 0933234477 :

شقة  لسنوي  ا ر  لالجا ر  <عقا
و  صالة  و  غرفتني  بالبرامكة 
غرفة  فيها  منتفعات + حديقة 
مسقوفة هـ : 0944578427 

 2224279 –
اجلاحظ  يف  �صويت  <لاجار 
م�صاحة  ــد  ــص اال� مكتبة  خــلــف 

 3 ال�صعر  عف�س  بـــدون  70م2 
�صنوي  الدفع  و  �صنوي  مليون 

للجادين هـ : 0933411471 

<لاجار منزل بال�صعان خلف 
ــبــلــوتــاور ط1 جتــاري  فــنــدق ال

طابقن م�صاحة كل طابق 40م 

ك�صوة ممتازة ي�صلح عيادة او 

كوافر او خمرب ا�صنان مطلوب 

7 مليون و ن�صف �صنويا هـ : 
 0949599996

<لالجار منزل باملهاجرين 
باشكاتب جادة 4 غرفتني 
بـــق  طا ت  منتفعـــا و 
45 م2 قبلـــي هــــ :  ارضـــي 

 0999835131
<لاجار �صقة يف عن الكر�س 
بدون عف�س �صالون و غرفتن و 

مــنــافــع كــ�ــصــوة ديــلــوكــ�ــس هـــ : 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3
 3318691

<لاجار منزل ب�صارع احلر�س 
باملزة فيات غربية ار�صي 2 نوم 

و  جلو�س  غرفة  و  �صالونن  و 

مفرو�س  منتفعات  و  حمامن 

ك�صوة و فر�س ممتاز مطلوب 3 

ــ�ــس �ــصــنــويــا هــــ :  ــون و ن ــي مــل

 0949599996
ـــاجـــار مــنــزل يف اجلــ�ــرش  <ل
و  غــرف  فني /3  االبي�س ط1 

�صالون / بدون فر�س ب�صعر 3 

مليون �صنويا نهائي بدون و�صيط 

هـ : 0933331056 

ــزل عــلــى طــريــق  <لـــاجـــار مــن
اجلاء مفرو�س ار�صي 2 نوم و 

�صالون و غرفة جلو�س ك�صوة و 

فر�س �صوبر ديلوك�س مع حديقة 

 : هـــ  �صنوي  مليون   6 مطلوب 

 0949599996
مـــي  ليو ا ر  جـــا لال >
ي  لشـــهر ا عي   ســـبو أل ا
بدمشـــق غـــرف مفروشـــة 
للســـرير  ل.س   1000    (
احلمام املشـــترك ( 2000 
احلمـــام  للســـرير  ل.س 
اخلـــاص(  بـــراد + مكيفـــة 
ضمـــن ) البيت الشـــامي ( 
شـــارع  بغداد خلف جامع 
اجلوزة هـ :   0112320771 

 0936855455 –

<لـــاجـــار مــنــزل بــاملــهــاجــريــن 
العام  ال�صارع  على  با�صكاتب 

فــنــي غــرفــتــن و �ــصــالــون  ط1 

للجادين  مميز  مكان  مفرو�س 

فقط هـ : 0969842569 

املزة  اتو�صراد  على  <لاجار 
دوبلك�س 3 غرف نوم و �صالونن 

و 3 حمامات مفرو�س ك�صوة و 

فر�س ممتاز ط3 اطالة جميلة 

 6 كل  الدفع  مليون   8 مطلوب 

 : هــــــ  �ـــصـــنـــويـــا  او  �ــــصــــهــــور 

 0949599996
مع  مفرو�صة  غــرفــة  <لــاجــار 
بغداد  ب�صارع  املنزل  �صاحبة 

طــابــق اأول لـــاإنـــاث فــقــط هـــ : 

 –  2 3 1 5 7 5 9
 0959866439

<لاجار بالق�صور قبو مدخل 
م�صتقل مع حديقة ك�صوة جيدة 

او عيادات  جدا ي�صلح �صكني 

او مــكــتــل بـــــدون اآرمــــــة هــــ : 

 0951553163
ــزة طلعة  ــامل <لـــاجـــار مــنــزل ب
اال�صكان 3 غرف نوم و �صالونن 

و ترا�س مفرو�س ك�صوة و فر�س 

�صوبر ديلوك�س مطلوب 6 مليون 

�صنويا هـ : 0949599996 

مدينة  �صمن  مــنــزل  <مطلوب 
دم�صق طابو اخ�رش بحدود 70 

مليون هـ : 0933959482 

�صكن  دفــاتــر  الــ�ــرشاء  او  للبيع 

 : هـــ   / ج   – اأ   / فئة  �صبابي 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3
 3318691

ي  ر جتا محل  للتسليم  >
نب  جا ية  حلميد ا ق  بسو
 / قباقبية   / النوفرة  مقهى 
 : هـ  سقيفة   + 10م2  مساحة 

 0954991621
الدين  ركــن  يف  حمــل  <للبيع 
 + 25م2  م�صاحة  الدين  اأ�صد 

�صقيفة طابو اخ�رش جاهز للعمل 

ب�صعر نهائي 25 مليون نهائي 

هـ : 0933331056 

<للبيع او املقاي�صة على منزل 
حمل جتاري يف ابو رمانة موقع 

ال�صيافة  قــ�ــرش  �ــصــاحــة  ممــيــز 

يوجد  30م  االردن  بنك  جانب 

بوفيه و منتفعات ت�صليم فوري 

 : هــــــــــــ  مــــــــلــــــــيــــــــون   125
 0951553163

لبحصة  ا في  محل  <للبيع 
لفضي  ا ج  لبر ا ق  فند بل  مقا
بنفس  سقيفة   +  2 1م 4
لعصير  ا محل  جانب  املساحة 
 –  0932975090  : هـ 

 2264262
حاقة  �ــصــالــون  حمــل  <للبيع 
ن�صائية بكامل العدة يف القيمرية 

مــواجــه حــمــام الــقــيــمــريــة هـــ : 

 0966647322
جتاري  قبو  التسليم   <برسم 
طلعة  مرجة   2 235م مساحة 

رامي هـ : 0997585351 
<للبيع حمل جتا ري باملي�صات 
ال�صوق اجتاري طابقن  �صمن 

/ 22 + 20 م2 /اك�صاء جيد 

طابو ت�صليم فوري ال�صعر 50 

مليون هـ : 0961162162 

<لــاجــار حمل يف املــزة خلف 
�صارع اجلاء اول �صارع املدار�س 

ي�صلح �صالون حاقة  ن�صائية مع 

كامل العدة م�صاحة 15م2 ار�صي 

و 55م2 قبو ال�صعر 3،5 مليون 

 : ــــــــ  ه �ـــــصـــــنـــــوي  بــــــــــــــازار  و 

 0966184190
<لاجار حمل م�صاحة 15م2 
ا�صد الدين طلعة اآدم / �صنوي 

/ هـ : 0991347083 

للبيع أو اآلجار 
 مكتب بين  الصالحية 

والحمراء 47م2 - ط 1 فني 
يصلح تجاري / مشغل / 

عيادة / صاغة 
 من الساعة 11 - 3 ظهرًا 
هـ 0933400606
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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 

<لــا�ــصــتــثــمــار حمــل �ــصــالــون 
حاقة ن�صائية بكامل العدة يف 

القيمرية مواجه حمام القيمرية 

هـ : 0966647322 

18م2 يف  <لا�صتثمار حمل 
املوؤ�ص�صة  جانب  �رشيجة  بــاب 

ـــــة هـــــــــ :  ـــــدي ـــــل ـــــب ـــــل ال ـــــاب مـــــق

 0944751086

محالت للشراء
<مطلوب �رشاء معمل �صناعي 
م2   500  300- من  م�صاحة 

 : هــــ  ريــفــهــا  او  دمــ�ــصــق  يف 

 0933959482

<لـــاجـــار مكتب جتـــاري يف 
منطقة التجهيز طابق اول ك�صوة 

و فر�س ممتاز ب 3،750،000 

 : هـــــــــ  ـــــــــــــــازار  ب و  ل.�ـــــــــــــس 

 0966184190
بن  مكتب  االجـــار  او  <للبيع 
ال�صاحلية و احلمرا 47م2 /

 – م�صغل  ي�صلح   / فني  ط1 

ال�صاعة  مــن  �صاغة   – عــيــادة 

 : هـــــــــــ  ا  ظـــــــــهـــــــــر  2 -11
 0933400606

ــيــع يف مــنــطــقــة  ــب ــل ل <ار�ـــــــس 
الزبداين اإطالة جميلة و موقع 

ممتاز هـ : 0982090191 

<ار�ــــــس لــلــبــيــع بــ�ــصــعــر مــغــري 
للجادين / دوما الريحان / املنطقة 

بن  مــا   / كـــردي  تــل  ال�صناعية 

معمل وتار و معمل �صموط م�صاحة 

اخ�رش  طــابــو  منظمة  40دومن  
لا�صتعام من 11 �صباحا – 3 

ع�رشا هـ : 2248367 

قطنا  يف  طابو  ار�ــس  <للبيع 
على طريق قلعة جندل بالقرب 

ــفــى الـــوطـــنـــي هـــــ :  ــص ــ� مــــن امل

 –  6 8 2 3 4 4 8
 0933594898

سيارات للشراء
دون  �صيارة  لل�رشاء  <مطلوب 
�صبورتاج   – �صول  كيا  و�صيط 

– �صور ينتو – هونداي �صانتافيه 
يـــرجـــى اإر�ـــــصـــــال الـــ�ـــصـــور و 

املوا�صفات و ال�صعر على وات 

�صاب هـ : 0944372277 

موظفون
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة 
اإىل موظفات للعمل لديها من اجل 

ا�صتكمال طاقمها االإداري براتب 

75 األف �صهريا العمر دون 30 
غر  الــ�ــصــهــادة  و  اخلـــربة  �صنة 

 –  2225099  : هـــ  �ـــرشوريـــة 

 0993882780
بتعين  ترغب  جتارية  <جمموعة 
اآن�صة للعمل فورا بدوام 8 �صاعات 

 – املـــحـــا�ـــصـــبـــة   / جمـــــــال  يف 

 / الزبائن  خدمة   – ال�صكرتارية 

ال�صهادة  و  �صنة   35 دون  العمر 

ثانوية كحد اأدنى الراتب 20الف 

اأ�صبوعيا االت�صال من 11-6 هـ : 

  2274340 – 0933606019
للعمل يف  مــوظــفــة  <مــطــلــوب 
مكتب يف احلريقة / ا�صتراد 

مكنات / اخلربة غر �رشورية 

هـ : 0962170792 

<مــطــلــوب مــوظــف مــ�ــصــتــودع 
ب�صوبر   4-7 مـــن  �ــصــبــاحــي 

 : هـ  كفر�صو�صة  بدوار  ماركت 

0950002131 بن 4-1 

<�رشكة جتارية يف باب م�صلى 
بحاجة اىل موظف /ة/ يجيد 

العمل على الكمبيوتر و برنامج 

 –  2267338  : هــــ  االمــــن 

 0966669522
<مطلوب للعمل ب�رشكة  جتارية 
براتب  ا�ـــرشاف  موظقة  بــاملــزة 

بـــــدوام   17500 ا�ـــصـــبـــوعـــي 

�صنة   30 العمر دون  �صباحي 

ــ�ــصــهــادة غـــر مــطــلــوبــة هــــ :  ال

 2157956
<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة 
الئق  مظهر  ذات  موظفة  دعائية 

بدوام 8 �صاعات يف�صل من حملة 

العمر ال  و  الــثــانــويــة  الــ�ــصــهــادة 

مبـــجـــال  �ـــصـــنـــة   35 يــــتــــجــــاوز 

اال�صتقبال االت�صال من -11 6 

 –  0993886597  : هـ  م�صاء 

2274341
املواد  لتوزيع  <�رشكة جتارية 
الغذائية بدم�صق ترغب بتعين 

مــبــيــعــات ذوو خــربة  مــنــدوبــي 

يحملون  و  املــبــيــعــات  مبــجــال 

 + ثابت  بــراتــب  �صوق  �صهادة 

ن�صبة  هـ : 0935944397 

<مكتب جتـــاري بحاجة 
الى انسة للعمل / ساعتني 
و  جيـــد  باجـــر   / يوميـــا 
العمـــر فـــوق 25 ســـنة هـ : 

 0945259797
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة 
اإىل موظفات للعمل لديها مبجال 

مغرية  برواتب  املبا�رش  الت�صويق 

و  ال�صهادة  �صنة   30 دون  العمر 

ـــــة هـــــ :  اخلـــــــربة غــــر �ـــــرشوري

 2225099 – 0966030877
<�رشكة بحاجة اىل موظف /ة/ 
و  ـــدوام  ب اخت�صا�صات  بــعــدة 

راتب جيد هـ : 5643460 – 

 0930147448

<ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل 
ال�صهادة اأو اخلربة �رشكة تعمل يف 

جمال اال�صتراد تعلن عن حاجتها 

عـــدة  يف  ــلــعــمــل  ل اآنـــ�ـــصـــات  اإىل 

اخت�صا�صات بدوام كامل و راتب 

75 األف العمر دون 35 �صنة هـ : 
2274341 – 0966226640

لعائلة  �صائق خا�س  <مطلوب 
مناطق  يجيد  بــاملــزة  حمــرمــة 

من  يف�صل  و  مــلــتــزم  دمــ�ــصــق 

�ــــــــصــــــــكــــــــان املـــــــــــــــــــزة هـــــــــ: 

 0966965777
للعمل يف  مــوظــفــة  <مــطــلــوب 
بــدوام  عرنو�س  ب�صاحة  حمــل 

كامل من 8،30 – 3،30 براتب 

جيد جتيد العمل على الكمبيوتر 

 –  0951418823  : هـــــ 

 3318691
�رشكة جتارية �صناعية بحاجة اىل 

حمــا�ــصــبــة حــ�ــرشا حــا�ــصــلــة على 

اخت�صا�صا  االقت�صاد  اجازة يف 

حما�صبة و خربة �صنتن على االقل 

و معرفة بربامج االوفي�س و برنامج 

 : هــــ   / كـــامـــل  دوام   / االمـــــن 

 0992262950
<�ـــرشكـــة جتـــاريـــة تــفــتــح فــرعــهــا 
ــد بــالــربامــكــة بــحــاجــة اإىل  اجلــدي

موظفة للقيام باأعمال اإدارية بدوام 

�صباحي و راتب 50 األف مبدئيا 

و اخلربة غر �رشورية  ال�صهادة 

العمر  املنطقة  �صكان  من  يف�صل 

دون 35 االت�صال من 11-6 م�صاء 

هـ : 2274340 – 2274342

ــ�ــصــارع  ــة ب ــي <مـــوؤ�ـــصـــ�ـــصـــة طــب
الفردو�س تطلب حما�صبة على 

ــامــج االمــــن اخلــــربة غر  ــرن ب

الــف   70 راتــــب  و  ـــة  �ـــرشوري

 30 العمر  موؤمنة  املوا�صات 

 : هــــ  �ــصــبــاحــي  و دوام  �ــصــنــة 

 2150903

<مطلوب ان�صة للعمل يف مكتب 
حمــامــي بــــدوام �ــصــبــاحــي من 

ال�صاعة 10 – 3 ظهرا ال�صكن 

�صمن مدينة دم�صق براتب جيد 

هـ : 0933653220 

سكرتاريا
<وكالة الأ�صهر املاركات العاملية 
تفتتح �صالتها اجلديدة باحلمرا 

بحاجة اإىل موظفة / ري�صب�صن 

– خدمة زبائن – �صكرتارية / 
بدوام 8 �صاعات العمر حتى 35 

�ــصــنــة اخلـــــربة غـــر �ـــرشوريـــة 

جامعية  اأو  ثــانــويــة  الــ�ــصــهــادة 

من  االت�صال  األــف   75 براتب 

 0955553922  : هـــ   6-11
 2274342 –

عة  ر ملز با ن  سنا ا <طبيب 
خبرة  بدون  ممرضة  الى  بحاجة 
 3 -10 من  صباحي  بدوام 
 : هـ  شهبندر   – مزرعة  عصرا 

 0955248818
<م�صتوردين من ال�صن بحاجة 
اإىل / حما�صبة – �صكرترة – 

ا�صتقبال / للعمل لدى �صالتها 

مب�صاكن برزة بدوام 8 �صاعات 

الــ�ــصــهــادة  ــــف  األ  60 ــــب  رات و 

العمر  و  اأدنــى  بكالوريا  كحد 

حتى 30 املوا�صات موؤمنة هـ 

 –   0994488637  :

2274342
<موؤ�ص�صة ا�صتراد و ت�صدير 
�صكرترة  اىل  بــحــاجــة  ــاملــزة  ب

تنفيذية بدوام �صباحي و راتب 

ممــتــاز اخلــــربة غــر �ــرشوريــة 

املوا�صات موؤمنة و العمر دون 

30 هـ : 2150903

معمل  يف  �صكرترة  <مطلوب 
حي  جرمانا  يف  غذائية  مــواد 

ــعــمــل على  ــد ال اجلـــنـــايـــن جتــي

الكمبيوتر ذات مظهر الئق العمر 

دون 30 �صنة هـ : 5427524 

 0944210336 –

عمال
<يــلــزمــنــا عــامــل ملــحــل فـــروج 
منطقة  يف  م�صوي  و  برو�صتد 

 : هـ  بــدون  او  بخربة  الق�صاع 

 0944328400
<معمل بحاجة اىل عامات يف 
جمال التغليف دوام �صباحي هـ 

 0933959482 :

<م�صتودع اأدوية يف املحافظة 
يــطــلــب عــمــال مــ�ــصــتــودع هــــ : 

 0996364393

مهن
<مطلوب �صاب او �صابة للعمل �صمن 
ور�صة حلويات مب�صاكن برزة م�صبق 

ال�صنع دوام 6 �صاعات براتب 50 

الف هـ : 0944501616

<يلزمنا معلم حاقة ذو خربة 
 2230834  : براتب ممتاز هـ 

 0992121110 –

رعاية وتنظيف
للعمل  منزل  مدبرة  <مطلوب 
 8 6 ه  ملز ا في  ئلة  عا ى  لد
ع  سبو أل ا في  مني  يو ن  ا خز
 : هـ   / األربعاء   + األحد   /

 0932634965
مدخنة  غــر  خــادمــة  <مطلوب 
لعائلة حمرمة  دوام  او  مقيمة 

بــــــاجــــــر جـــــيـــــد جـــــــــدا هــــــــ : 

 0938429238
منزل  مــدبــرة  عاملة  <مطلوب 
لدى عائلة حمرمة للعمل مقيمة 

او دوام هـ : 0992722275 

 2165666 –
للعمل  منزل  مــدبــرة  <مطلوب 
 30-20 من  العمر  عائلة  لدى 

بــــــــــراتــــــــــب مــــــــغــــــــري هـــــــــــ : 

 0994442324
متعلمة  نــ�ــصــة  اآ تطلب  <طبيبة 
لتنظيف �صقتها يف م�رشوع دمر 

 : هـــــ  اأ�ـــصـــبـــوعـــيـــا /  مـــــرة   /

 0944370174
�صيدة  لـــدى  مقيمة  <مــطــلــوب 
دوام  ال�صعادة  دار  يف  م�صنة 

كامل هـ : 0936664440 

مقيمة  منزل  مــدبــرة  <مطلوب 
براتب  �صنة   30 حــوايل  العمر 

 : هـــــــ  �ــــصــــهــــريــــا  األــــــــــف   75
 –  0 9 4 1 4 7 2 4 8 5

 2216866
مقيمة  منزل  مــدبــرة  <مطلوب 
براتب  �صنة   30 حــوايل  العمر 

 : هـــــــ  �ــــصــــهــــريــــا  األــــــــــف   75
 –  0 9 3 7 7 7 9 0 4 8

 2216866
للعمل  مقيمة  �صيدة  <مطلوب 
لدى م�صنة مقعدة الراتب 100 

 : هـــ  اأ�صبوعية  اإجــــازة  و  ــف  ال

 –  0 9 9 4 4 4 2 3 2 4
 8843845

حالقة وجتميل
<مـــركـــز جتــمــيــل بــحــاجــة اىل 
و  �صي�صوار  �رشيبة  كــوافــرة 

اأخ�صائية بديكور و منيكور هـ : 

 3739211 – 0955402154
 3739212 –

<مطلوب كوافرة خربة ممتازة 
يف  لا�صتام  جاهز  ل�صالون 

ببيا هـ : 0955290505 
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شركة تجارية لتوزيع المواد الغذائية 
 مقرا دمشق ترغب في استكمال رفد   

كوادرها من مندوبي مبيعات 
 شرط  أن يكون لديهم خبرة في مجال المبيعات 

ويحملون شهادة سوق ) براتب ثابت + نسبة ( 
 للتواصل على الرقم  0935944397 

أزياء
<مــعــمــل خــيــاطــة بــحــاجــة اىل 
عامات امباج و �صك – حوي�صة 

دم�صق التجارة هـ : 4418323 

 0933527187 –

<اأ�صتاذ جامعي اخت�صا�س اأدب 
انكليزي يدر�س خمتلف امل�صتويات 

هـ : 0998126378 

<مدر�س ريا�صيات بكالوريا و 
تا�صع هـ : 0933635136 

<مدر�س ريا�صيات م�صتعد لتقدمي 
درو�س لطاب ال�صهادتن االإعدادية 

والثانوية اجلل�صة �صاعة و ن�صف 

1500 للثانوية – 1200 لاإعدادية 
هـ : 0933269408 

<مدر�س مو�صيقى يعلمك الغناء 
و العزف على العود و الغيتار 

و االورغ و البيانو و الكمان و 

االإيقاع هـ : 0998126378 

<مدرسة خصوصي للمرحلة 
االبتدائيـــة جلميـــع املـــواد و 
مـــواد األدبيـــة لإلعـــدادي و 
الثانـــوي و اللغـــة االنكليزية 
 : هــــ  يـــة  مز ر ر  ســـعا بأ

 0934598554
<مدر�س لغة فرن�صية جلميع ال�صفوف 
 : هـــ  رمــزيــة  بــاأ�ــصــعــار  ال�صهادتن  و 

 4452127 – 0955810777
<مدر�س لغة انكليزية ذو خربة 
بــالــتــدريــ�ــس مــ�ــصــتــعــد الإعــطــاء 

و  االإعدادية  للمرحلتن  درو�س 

الثانوية هـ : 0992244504 

<لدينا �صهادة ترجمة و تعريب 
يف اللغة الفرن�صية للتاأجر هـ: 

 0994603745

انكليزي  <للبيع مولدة باركنز 
كاملة مع كامت بحالة ممتازة جدا 
kva 75   بسعر 6 مليون هـ : 

 0944625168

الق�صاع  يف  عيادة  <لــاجــار 
ــفــى الــفــرنــ�ــصــي  ــص ــ� مـــقـــابـــل امل

ــتــظــار مــ�ــصــرك مــع طبيب  االن

عينية هـ : 0934556916 

<مطلـــوب للمشـــاركة فـــي مخبر 
للتحاليل الطبية باملليحة طبيب 
مخبـــري / حيث اغلـــب األجهزة 
أو  طبيـــب  شـــهادة  أو   / متوفـــرة 
ماجســـتير  صيدلـــة  أو  طبيبـــة 

مخبر هـ : 0955331296 
<خمـــرب ا�ــصــنــان بــحــاجــة اىل 
ان�صة كمرا�صلة من و اىل جامعة 

دم�صق مع امكانية التعليم هـ : 

 0956539338

<مركز طبي للتجميل و العناية 
باجللد بحاجة اىل اطباء جلدية 

موقع  �صمن  للعمل  جمــازيــن 

هـ  :  ممتاز يف مدينة دم�صق 

 0933566880

 / للتســـليم  ة  د عيـــا >
انتظـــار  صالـــة  و  غـــرف   4
البلـــد  واســـعة ط1 وســـط 
شـــارع رئيسي تصلح عيادة 
كبيرة تخصصية / شـــركة 
...... التسليم فوري كسوة 

جيدة للجادين دون وسيط 
هـ : 0937323675 

يرغب  <�ــصــيــدالين ذو خــربة 
بالعمل يف �صيدلية بدم�صق او 

 –  8822187  : هــــ  ريــفــهــا 

 0947363480

السيارة  و حدادة  لتجليس  <مستعدون 
السيارة  بخ  مع  السقف  بدون  بالكامل 
مئتان  فقط  مراية  علينا  املواد  باحسن 

و خمسون الف ليرة سورية




