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مزة 
<للبيع منزل باملزة فيالت غربية 
على ال�سارع الرئي�سي طابق اول 

250م2 داخلي و 50م2 ترا�س 
ف��وري  ت�سليم  ديلوك�س  ك�سوة 

ب�����������������������دون و����������س���������ي���������ط ه������ 

 0951507455:

امل����زة جبل  ���س��ق��ة يف  <ل��ل��ب��ي��ع 
نوم   2 110م2 /ط4/  م�ساحة 

جنوب �رشق غرب اك�ساء جيد مع 

العف�س اطاللة طابو ت�سليم فوري 

 : ه������  م���ل���ي���ون   120 ب�������س���ع���ر 

 0961162162

<للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة 
و اخري  فني  فيالت �رشقية ط2 

و  م2   220 فيال م�ساحة  طابق 

ترا�س ك�سوة ممتازة ب�سعر مغري 

 : ه�  و�سيط  دون  فقط  للجادين 

 –  0 9 4 4 7 5 7 0 6 1
 6125566

غربية  فيالت  باملزة  منزل  للبيع 

م��دخ��ل م�ستقل  ار���س��ي  ط��اب��ق 

ك�سوة ديلوك�س 180م2 داخلي 

+ 300م2 حدائق و كراج �سيارة 

و مولدة كهربا نظام فلل ت�سليم 

ف��������وري ب��������دون و����س���ي���ط ه������ : 

 0951507455

<للبيع �سقة باملزة فيالت غربية 
ط1 م�ساحة 135م2 /3 نوم + 

���س��ال��ون / اط��الل��ة – ك���راج – 

 – م�سعد   – م�ستقل  ���س��وف��اج 

مولدة – طابو ال�سعر 220 مليون 

ه� : 0961162162 

<للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية 
خلف جامع االكرم طابق اول مع 

م�سعد 250م2 داخلي + 25م2 

ترا�س ك�سوة قدمية بدون و�سيط 

ه� : 0951507455 

<للبيع �سقة باملزة فيالت غربية 
ط2 / بناء فلل / م�ساحة 200م2 

اطاللة  جيد  اك�ساء  حجر  بناء 

ت�سليم  طابو  حجر  بناء  مميزة 

ف��وري ال�سعر 550 مليون ه� : 

 0961162162

مشروع دمر 
<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ط4 
 / ن���وم   3/ 160م2  م�����س��اح��ة 

كراج  مميز  بناء  �سوبر  اك�ساء 

– م�سعد – اطاللة ممتازة طابو 
ف������������وري ه�������� :  ت���������س����ل����ي����م   –

 0961162162
<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ط2 
م�ساحة 160م2 / 3 غرف نوم 

/ اك�ساء �سوبر / كراج خا�س 

الت�سليم  طابو  و�سط  اط��الل��ة   /

فوري ه� : 0961162162 

شقق متفرقة 
�سكة  باملهاجرين  �سقة  <للبيع 
و  غ��رف   3 العام  ال�سارع  على 

�سالون ط2 ك�سوة قدمية ب�سعر 

145 مليون ه� : 3718579 
�سويت  املالك  من  فروغ  <للبيع 
يف ابو رمانة موؤلف من غرفتني 

و مطبخ و حمام مدخل م�ستقل 

نزول 5 درج��ات ي�سلح لل�سكن 

الو�سيط   / مليون   45 ال�سعر 

ممنوع / ه� : 0960007437 

<للبيع �سقة غرفتان و منتفعات 
ك�سوة جيدة ب�سارع بغداد طابق 

 –  2315759  : ه������  اول 

 0959866439

<للبيع �سقة يف الطلياين جادة 
الرئي�س ط2 فني م�ساحة 185م2 

مع �سطح 165م2 ه� : 4454355 

 0951418823 –
م��ن��زل  امل��ق��اي�����س��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
موقع  اخلطيب  ج��ادة  بالق�سور 

مميز لوك�س ار�س رخام و متديد 

درج��ات   6 �سعود  ط1  �سوفاج 

طابو  ال�سارع  على  اطاللة  فقط 

اخ�رش ت�سليم فوري 140 مليون 

ه� : 0951553163 

<قبو للبيع يف منطقة بيت �سوى 
جانب املدر�سة ي�سلح �سكني او 

لالجار ه� : 0981583664 – 

 0930607688
مقابل  ب��رزة  م�ساكن  يف  <بناء 
م���دار����س ال�����رشط��ة امل��دن��ي��ة على 

ال�سارع العام امل�ساحة االر�سية 

+117 اول + ثاين طابو ك�سوة 

عادية ه� : 0933803248 

<ل���ل���ب���ي���ع ���س��ق��ة ق�����رب ���س��اح��ة 
م�����س��اح��ة  ف��ن��ي   2 ل�سهبندرط ا

و  و �سالون  4غرف   / 160م2 
الت�سليم  �سمايل  غربي   / منافع 

 –  4454355  : ه�����  ف������وري 

 0951418823
يف  الهيكل   على  فيال  <للبيع 
البناء  دومن   2،5 املق�سم  يعفور 

 : ه������  ط�����واب�����ق   3× 250م2 
 0961162162

<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة ب��ح��ر���س��ت��ا ك��رم 
و  ار�سي غرفتني  الطلعة طابق 

�سوفا طابو اخ�رش املطلوب 7،5 

مليون ه� : 0933331056 

<للبيع �سقة يف جديدة عرطوز 
البلد غرفة و �سالون و منتفعات 

قبو �ساوي ب�سعر مغر لل�رشورة 

ه� : 0933456292 

<للبيع منزل / دار عربي / يف 
على  امل�سطبة  منطقة  �سحنايا 

الهيكل م�ساحة 111م2/ حكم 

مليون   5،5 ب�سعر    / حمكمة 

دون و�سيط 

<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ط��ح يف اجل�����رش 
170م2 طابو  م�ساحة  االبي�س 

 –  0951418823  : ه������ 

 4454355

<لالجار منزل يف قد�سيا املعهد 
خلف جامع الهداية 3 غرف مع 

برندا 100م2 طابق اول ال�سعر 

80 الف �سهريا لال�ستف�سار ه� 
 0930695199 :

<ل��الج��ار  منزل ب��امل��زة فيالت 
و  ن����وم   3/ 280م2  ���رشق��ي��ة 

�سالونني و غرفة �سفرة و جلو�س 

م�سعد  حمامني  و  كبري  مطبخ 

ك�����س��وة ج���ي���دة جميع  خ���ا����س 

االجت���اه���ات ط3 م��ف��رو���س ه��� : 

 –  0 9 3 2 3 3 4 3 0 2
 6127552

<ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
غربية قرب دوار ال�رشايا ط3 مع 

�سالون  و  ن��وم  غرفتني  م�سعد 

ع���دد 2 ب��ن��اء خم���دم م��ع ك��راج 

 : ه���  �سنوي  مليون   6 ال�سعر 

 0949599996
فيالت  امل��زة  يف  منزل  <للبيع 
م�ساحة  ف��ي��ال  ط���ااب���ق  ���رشق��ي��ة 

300م2 / 4 غرف و �سالونني 
و ترا�س و 3 حمامات / فر�س 

جيد جدا ك�سوة جيدة جدا ه� : 

 –  0 9 3 2 3 3 4 3 0 2
 6127552

بتخطيط  اأر���س��ي��ة  �سقة  <ل��الج��ار 
كفر�سو�سة البلد قرب �سوق اخل�سار 

3 غرف و �سوفا مع وجيبه خارجية 
ك�سوة ممتازة خدمات كاملة ماء و 

كهرباء و موقع خمدم ت�سلح ملجمع 

لعيادات او �سكني �سنوي ح�رشا ب 

4 مليون نهائي للجادين دون و�سيط 
ه� : 0988266149 

<ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
�رشقية م�ساحة 140م2 /2 نوم 

و �سالون / طابق ار�سي ك�سوة 

الرئي�سي  ال�سارع  على  جيدة 

 0932334302  : ه�  مفرو�س 

 6127552 –
<ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
م��ت�����س��ل��ة ط2 غ��رف��ت��ني ن����وم و 

�سالون ك�سوة و�سط بدون فر�س 

ال�سعر 175000 �سهريا ممكن 

6 ا�سهر ه� : 0949599996 

<ل��الج��ار �سقة غ��رف��ت��ان ن��وم و 
مفرو�س  �سالة  و  �سيوف  غرفة 

ال�سنع  م�سبقة  ب���رزة  مب�ساكن 

طريق ال�رشفي�س الفوقاين مواجه 

الكني�سة ار�سي 3 برندات جنوبي 

 –  5 1 1 6 3 8 8  : ه����������� 

 0933824562
مع  مستقل  مدخل  غرفة  <لالجار 
الوليد  بن  خالد  شارع  في  منافع 
لي  ال ا ن  لفر ا خلة  د ت  يبيشا شر
 : هـ  مستودع  او  سكني  تصلح  قبو 

 0932795293
فيالت  امل���زة  يف  م��ن��زل  <للبيع 
�رشقية ط2 م�ساحة 270م2 /3 

بدون  و حمامني  �سالون  و  ن��وم 

ف����ر�����س ك�������س���وة ج����دي����دة ه����� : 

 6127552 – 0932334302
ب���امل���زة طلعة  م���ن���زل  <ل���الج���ار 
اال�سكان طابق ار�سي مع وجيبة 

و ترا�س مع مدخل م�ستقل غرفتني 

نوم و �سالون و �سوفا و غرفة 

مليون   7 ال�سعر  ت�سلح خلادمة 

�سنوي ه� : 0949599996  

دخلة  باملجتهد  لالجار  <منزل 
جامع املن�سور ط3 فني 3 غرف 

 : ه��������������  م�������ن�������ت�������ف�������ع�������ات  و 

 0954779328
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< ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
�رشقية نزلة جامع االكرم ط6 مع 

م�����س��ع��د غ��رف��ت��ني ن����وم و غ��رف��ة 

جلو�س ك�سوة و فر�س جيد بناء 

خمدم مولدة + كراج ال�سعر 4 

م������ل������ي������ون �������س������ن������وي ه���������� : 

  0949599996
<ل���الج���ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
غربية على ال�سارع العام ي�سلح 

قدمية  ك�سوة  �سكني  او  ل�رشكة 

مدخل م�ستقل بدون و�سيط ه� : 

 0951507455
<لالجار اليومي األسبوعي  
غـــرف  بدمشـــق  الشـــهري 
بـــراد   + مكيفـــة  مفروشـــة  
مي  لشـــا ا لبيـــت  ا ضمـــن  (
البيـــت   ( ضمـــن  للســـرير(  
بغـــداد  شـــارع    ) الشـــامي 
ة  ز جلـــو ا مـــع  جا خلـــف 
 –  0112320771    : هــــ 

 0936855455
<ل����الج����ار ط ف���ي���ال  مب��ن��ط��ق��ة 
مطعم  ف��وق  400م2  خور�سيد 

على  جميلة  اطاللة  ط2  فابيان 

ال��ع��ام وع��ل��ى حديقة  ال�����س��ارع 

ن��وم + 3 حمامات و  ت�رشين 3 

�سفرة  و  ج��ل��و���س  و  ���س��ال��ون��ني 

ديلوك�س  �سوبر  فر�س  و  ك�سوة 

كراج  يوجد  كاملة  بناء  خدمات 

 : ه�������  �����س����ن����وي����ا  م����ل����ي����ون   15
 0949599996

البيع  راو  لالجا  بيوت  <لدينا 
او  ���رشق��ي��ة  او  غ��رب��ي��ة  ب���امل���زة 

 : ه���  الطلب  ح�سب  ات��و���س��راد 

 0951507455

<لالجار منزل باملزة اتو�سراد 
ف��ر���س م��ع م�سعد و  ب���دون  ط8 

 3 جيدة  ك�سوة  ك��راج  و  مولدة 

ال�سعر  �سالونني  و  ن��وم  غ��رف 

 : ه������  ل.��������س   4،200،000
 0949599996

<لالجار بدون فر�س منزل باملزة 
�سارع اجلالء ط4 مع م�سعد 3 

غرف نوم و �سالون ك�سوة �سوبر 

ال�سعر 4،500،000 ل.�س ه� : 

 0949599996
ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��ال��ك��ي جانب 

�ساحة املطاعم ط1 /3 غرف نوم 

و �سالونني و �سفرة  / مفرو�س  

ديلوك�س  �سوبر  فر�س  و  ك�سوة 

 : ه�  �سنوي  مليون   12 مطلوب 

 0949599996
<لالجار اليومي �سقة بال�سعالن 
– امل����زرع����ة – رك����ن ال���دي���ن – 
و  ���س��ال��ون  و  غرفتني  الق�سور 

م�����ن�����اف�����ع دي�����ل�����وك�����������س ه�������� : 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3
 4454355

<ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة حديقة 
بدون  االتو�سراد  الوحدة خلف 

فر�س غرفة و �سالون ط2 ال�سعر 

2 مليون و 100 الف �سنويا ه� : 
 0949599996

<لالجار طابق فيال باملزة فيالت 
�رشقية خلف مطعم ال�سنوبر ط 

 3 ن����وم +  غ����رف  ار����س���ي /3 

و  3 ح���م���ام���ات  ����س���ال���ون���ات + 

م�سبح  و  ح��دي��ق��ة   + م��ن��ت��ف��ع��ات 

ملكي  ف��ر���س  و  ك�سوة  مفرو�س 

ديلوك�س  �سوبر  �سوبر  �سوبر 

مطلوب 25 مليون قابل للتفاو�س 

ه� : 0949599996 

< ���س��ق��ة ل���الج���ار ب����دون ف��ر���س 
م�رشوع دمر ط11 / د�س مركزي 

 : ه�������������   / ل������������دة  م������������و  +

 0944784401
املقاي�سة  او  البيع  راو  <لالجا 
قبو ب�سارع بغداد مقابل م�سفى 

الهالل باب اال�سعاف غرفتني و 

�سالون و حديقة ي�سلح عيادات 

الف   200 اآرم��ة  دون  او مكتب 

�سهريا ه� : 0951553163 

باملزة  لل�رشاء  م��ن��زل  <مطلوب 
او  ���رشق��ي��ة  او  غ��رب��ي��ة  ف���ي���الت 

ات���و����س���راد او ك��ف��ر���س��و���س��ة و 

�ساحب  من  املالكي  و  الرو�سة 

العالقة ح�رشا لعائلة مغربة ه� 

 –  0 9 5 1 5 0 7 4 5 5  :

 6619196
�سبابي  �سقق  لدينا  <م��وج��ود 
ب�����س��اح��ي��ة ق��د���س��ي��ا ل��ل��ب��ي��ع او 

خم�س�سة او رقم اكتتاب دميا�س 

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

 0988266149

باملزة  مكتب جت��اري  <ل��الج��ار 
فيالت غربية على ال�سارع العام 

فر�س  و  ك�سوة  70م2  دوبلك�س 

دي��ل��وك�����س ب�����دون و���س��ي��ط ه���� : 

 0951507455
الثورة   ب�سارع  <مكتب جتاري 
مع  م�سعد   + ط5  الزعيم  بناء 

غرفتني  ديلوك�س  �سوبر  ف��ر���س 

 : ه�������  م����ن����ت����ف����ع����ات  و  ك�����ب�����ار 

 0933226020

يلدا  جت���اري يف  <للبيع حم��ل 
م�ساحة 45م2 مع �سقيفة 4م2 

ملجمع ال�سناعي الأمهات املوؤمنني 

طابو اخ�رش ه� : 0933615677 

 4427714 –
منزل  على  املقاي�سة  او  <للبيع 
موقع  رمانة  بابو  جت��اري  حمل 

مميز �ساحة ق�رش ال�سيافة جانب 

فوري  ت�سليم  30م  االأردن  بنك 

طابو اخ�رش ي�سلح حمل جتاري 

او  حمامي  مكتب  اأو  عيادة  اأو 

مكتب هند�سي 125 مليون ه� : 

 0951553163
اأ�سد  الدين  بركن  <للبيع حمل 
ك�سوة  15م2  م�����س��اح��ة  ال��دي��ن 

ديلوك�س املطلوب 20 مليون ه� : 

 0933331056

لف  مؤ ر  عقا ي  لسنو ا ر  جا لال >
منتفعات  و  صالة  و  غرفتني  من 
مسقوفة  غرفة  فيها  حديقة  و 
 250 الشهري  االجار  بالبرامكة 
 –  2224279  : هـ  لف   أ

0944349434
<لالجار حمل جتاري يف احللبوين 
العدد  �سوق  ال��ع��ام  ال�سارع  على 

ال�سناعية و زينة ال�سيارات مقابل 

بداخله  80م2  م�ساحة  كمحة  بن 

قبو 100م2 ي�سلح لكافة املهن ه� 

 0944218590 :

<لالجار حمل و مكتب يف ريف 
دم�سق معالج ماليا و بالبلدية ه� 

 0933312807 :

12م2 مب�ساكن  <لالجار حمل 
برزة ال�سارع العام �رشق جامع 

اخلليل جار حواالت الهرم الدفع 

�سنة دون و�سيط ه� : 5116388 

 0933824562 –
م�ستودع لالجار يف ريف دم�سق 

بتل  ال�سناعية  املنطقة  ال�رشقي 

كردي على الطريق العام مقابل 

م��ع��م��ل  وت����ار م�����س��اح��ة داخ��ل��ي��ة 

2000م2  �ساحة   + 1000م2 
ماء + كهرباء  جمهز مبكاتب + 

للجادين ه� : 0933480107 

<ل���الج���ار حم���ل ب���امل���زة ف��ي��الت 
غ��رب��ي��ة خ��ل��ف االت�����س��االت على 

60م2  م�ساحة  ال��ع��ام  ال�����س��ارع 

ك�سوة ديلوك�س مطلوب 6 مليون 

�سنويا  ي�سلح ملكتب او مقر �رشكة 

ه� : 094959996 

<للبيع بيجو 206 فرن�سي �سقف 
تيبرونيك  اتوماتيك  ب��ان��ورام��ي 

 : ه�  لال�ستف�سار   2005 موديل 

0944414500

سيارات لآلجار
ال�سهري  لالجار  الدا  <�سيارة 
 4417228  : 2002 ه�  موديل 

 0944442474 –
مغلقة  اب  بيك  �سيارة  <مطلوب 
ل��الي��ج��ار م���ع ���س��ائ��ق او ب���دون 

للتوزيع ه� : 0988088115 

موظفون
<جمموعة جتارية باملزة بحاجة 
اىل موظفة اإدارية يف ق�سم املوارد 

وراتب  �سباحي  ب��دوام  الب�رشية 

75 األ���ف امل��وا���س��الت م��وؤم��ن��ة و 
اخلربة غري �رشورية العمر دون 

30 �سنة ه� : 2150903 
ت  ا و د أ و  ة  ر نـــا إ محـــل  >
ســـة  سو بكفـــر  ئيـــة  با كهر
ســـوق بالزا بحاجة إلى فني 
كهربـــاء و يفضـــل من ســـكان 
 –  2144762 هــــ:  املنطقـــة 

 0936819508

للعمل  الكرون  فنيني  <مطلوب 
ل������دى �����رشك����ة ����س���ن���اع���ي���ة ه����� : 

0944511790 من 9-2 ظهرا 
<مطلوب مدير م�ساريع مهند�س 
/ة/ معماري خربة بالت�سميم و 

التنفيذ و الرثي دي ماك�س ه� : 

 0960692747
موظفات   و  م��وظ��ف��ني  <م��ط��ل��وب 
للعمل يف �سل�سلة مطاعم يف�سل 

و  و خ��ربة  فندقي  �سهادة معهد 

يتحدث االنكليزية مع مظهر الئق 

و قدرة للعمل مع فريق / �سكن 

+ ح��واف��ز + روات����ب + / ه��� : 

 0944003838
اىل  بحاجة  ريا�سية  <جمموعة 
موظفة يف ق�سم املحا�سبة بدوام 

�سباحي و راتب 70 الف اخلربة 

غري �رشورية و املوا�سالت موؤمنة 

 : ه�����  ���س��ن��ة   30 دون  ال���ع���م���ر 

 2157956
<����رشك���ة ع��ق��اري��ة ب��ح��اج��ة اىل 
م�رشف /ة/ خدمة زبائن �سهادة 

و  الزبائن  بخدمة  جامعية خربة 

 : ه���  ال��ع��ق��اري  بالقطاع  يف�سل 

 0960692747
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة 
اإىل موظفات للعمل لديها مبجال 

مغرية  برواتب  املبا�رش  الت�سويق 

العمر دون 30 �سنة ال�سهادة و 

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

 2225099 – 0966030877
اىل  ب��ح��اج��ة  �سناعية  <���رشك��ة 
كيميائني ب�رشط االلتزام و حتمل 

�سغط العمل ه� : 0944511790 

من 9-2 ظهرا 

<مطلوب موظفة العمر من 20-
ملتزمة  املظهر  ح�سنة  �سنة   35
عازبة  م�ساء   5-9 م��ن  ال����دوام 

يف�سل من �سكان الربامكة و ما 

حولها ه� : 0944218590 

<����رشك���ة جت���اري���ة ب��ح��اج��ة اىل 
مندوب او مندوبة مبيعات من ذوي 

اخلربة بالت�سويق براتب ثابت و 

 5118393  : ه�  مبيعات  ن�سبة 

 0931811941 –

<مطلوب مدرب �سطرجن خا�س 
ه� : 0936002008 

<مطلوب للعمل في محل موبايالت 
بشارع الثورة جانب النفوس شاب او 
شابة يجيد الكتابة على الكمبيوتر 
كامل  بدوام  العمل  و  ممتاز  بشكل 
من 10-8 مساء براتب جيد هـ : 

 0944441136
اىل  بحاجة  عقارية  <موؤ�س�سة 
مدير /ة/ مبيعات �سهادة جامعية 

و اخلربة ببيع امل�ساريع العقارية 

مطلوبة ه� : 0960692747 

<م���ط���ل���وب م��وظ��ف��ة ل��ل��ع��م��ل يف 
ب�سائع  ترتيب  م�ستودع جتاري 

حمجبة العمر 30 �سنة و ما فوق 

الدوام من 9 �سباحا – 5 م�ساء 

الراتب �ستون الف لرية �س ه� : 

 2249512 – 0933249512
<�رشكة بحاجة اىل موظف / ة/ 
اخت�سا�سات  بعدة  لديها  للعمل 

 – ع��ام��ل   – م���وزع   – �سائق   /

 –  5643460 ه����:   / اداري 

 0930147448
<�رشكة �سناعية تطلب م�سممني ي�سرط 
االلتزام و حتمل �سغط العمل االت�سال 

من 9-2 ه� : 0944511790 

ببيع  خ��ربة  ذو  ���س��اب  <يلزمنا 
مدخن  غ��ري  الن�سائية  احلقائب 

الفحامة  كامل يف  ب��دوام  للعمل 

موا�سم براتب �سهري 70 الف ه� 

2245707 :

سكرتاريا
اي���ار   29 ����س���ارع  <ع���ي���ادة يف 
���س��ك��رت��رية حمجبة  اىل  ب��ح��اج��ة 

ال��دوام من -2 6،30 التوا�سل 

 : ه�������  ح�����������رشا  ������س�����اب  وات 

 0933755651
<مكتب جتاري بدم�سق بحاجة 
 : ه����  م��ت��ف��وق��ة  ���س��ك��رت��رية  اإىل 

 0950404424 – 2316894
<مطلـــوب ســـكرتيرة ادارية 
لديهـــا خبـــرة فـــي العالقات 
العامـــة لشـــركة جتارية في 

جرمانا هـ : 0933730005 

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

ا�ستكمال طاقمها االإداري براتب 

75 األف �سهريا العمر دون 30 
���س��ن��ة اخل����ربة و ال�����س��ه��ادة غري 

 –  2225099  : ه���  ����رشوري���ة 

 0993882780
معمل  يف  �سكرترية  <م��ط��ل��وب 
م���واد غ��ذائ��ي��ة يف ج��رم��ان��ا حي 

اجل���ن���اي���ن جت���ي���د ال���ع���م���ل ع��ل��ى 

�سنة   30 دون  العمر  الكمبيوتر 

ذات مظهر الئق ه� : 5427524 

 0945235375 –

عمال
طلبات  توصيل  عامل  <مطلوب 
بدوام  املزة  في  ماركت  لسوبر 
مانع  ال  ألف   40 براتب  مسائي 
من طالب املدرسة او طالب جامعة 
 : هـ  املزة  سكان  من  يفضل  و 

 0988354572

مهن
للعمل  حلويات  �سيف  <مطلوب 
يف �سل�سلة مطاعم يف�سل �سهادة 

يتحدث  و  و خربة  فندقي  معهد 

االنكليزية مع مظهر الئق و قدرة 

للعمل مع فريق / �سكن + حوافز 

+ رواتب + تكت الطائرة  / ه� : 

 0944003838

رعاية وتنظيف
<مطلـــوب مقيمـــة لرعايـــة 
مســـنة مقعدة لديهـــا خبرة 
سابقا العمر 30-60 سنة هـ : 
 5643866 – 0932480005
<م��ط��ل��وب م��دب��رة م��ن��زل مقيمة 
للعمل لدى عائلة �سغرية العمر 

من 20-40 الراتب 110 االف 

 –  0994442324  : ه������ 

 8843845
منزلية  خ��دم��ة  عاملة  <م��ط��ل��وب 
مقيمة لرعاية االأطفال و امل�سنني 

 –  2 1 6 5 6 6 6  : ه����������� 

 0992722275
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رعاية وتنظيف 
لعائلـــة  مقيمـــة  <مطلـــوب 
مؤلفة من 5 اشخاص من 20-
40 سنة هـ : 0932480005 

 5643866 –
<مطلوب �سيدة مقيمة لدى م�سنة 
مقعدة براتب 100 الف و اجازة 

 0994442324  : ا�سبوعية ه� 

 8843845 –
<مطلوب مدبرة منزل دوام 7 
ساعات يوميا براتب 80000 
شهريا هـ : 0932480005 – 

 5643866

<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرمة  عائلة 

 –  0992722275  : ه�  دوام 

 2165666

حم��ا���س��ب جت����اري ل��دي��ه خ��ربة 

مب�سك دفاتر و اإعداد امليزانيات 

التجار  ح�سابات  مل�سك  م�ستعد 

 : ه���  ج��زئ��ي  اأو  م�سائي  ب���دوام 

 0932305097
<لديك محل ضمن دمشـــق 
مبنطقة جيدة تريد فتحه 
أجبان و ألبان شراكة / اتصل 

بي / هـ : 0955326999 

مرافق  و  �سائق  عمال  <يطلب 
خا�س لدى رجل اعمال او عائلة 

حمرمة ه� : 0996377258 

ف��رن�����س��ي ذو خ��ربة  <م���در����س 
لكافة  ال��درو���س  الإع��ط��اء  م�ستعد 

املناهج احلديثة لذوي ال�سهادتني 

االإع����������دادي و ال���ث���ان���وي ه����� : 

 0933805477
<مدر�س قدير جماز حا�سل على درجة 
باعطاء  يرغب  ال��رب��وي  التاهيل  دب��ل��وم 

الكيمياء  و  الفيزياء  يف  خا�سة  درو���س 

لل�سهادتني االعدادية و الثانوية دم�سق و 

�سحنايا ه� : 0981291657 

<م��ط��ل��وب درو�����س خ��ا���س��ة يف 
جم����������ال ال�����ت�����������س�����وي�����ر ه�������� : 

 0933866775
خاصـــة  دروس  <مطلـــوب 
هــــ  التصديـــر  مجـــال  فـــي 

 0936002008:

<للبيع معدات لت�سنيع احللويات 
/ فرن دوار كروم /2/ + قالية 

 : ه���������   1 ع�����������دد  م��������ربوم��������ة 

 0944328416
<للبيع عدة معمل كاتو م�ستعملة 
بحالة جيدة / فرن دوار – براد 

ك��ات��و – ط���اوالت رخ���ام / ه��� : 

 0988773443

<�ساب م�ستعد بفك و تركيب و تغليف 
املفرو�سات و جميع اخلدمات املتعلقة 

املفرو�سات  و �رشاء  ال�رشاء  و  بالنقل 

واالأنقا�س واخلردة و الكتب امل�ستعملة 

/ خدمة مميزة / ه� : 8839141 – 

 0930074126

<مطلوب �سيدلية لال�ستثمار او 
و  ريفها  او  دم�سق  االج���ار يف 

يف�سل الزاهرة و ما حولها ه� : 

0994891384




