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للآجـــار

اليـومـي
الأ�ســـــبوعي
ال�شـــــــهري
هـ 0936855455 :

للبيع منزل بمشروع دمر
جزيرة  / 3طـ 160 / 3م 2خمس غرف
وموزع  +مرآب سيارات  +مصعد بسعر
 105مليون بدون وسيط ومكتب
0944211759 / 0944016041

مشروع دمر

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج
 10جانب دوار الكني�سة بناء حجر
م�ساحة 160م 3 / 2غرف نوم +
���ص��ال��ون�ين  /ك�����س��وة دي��ل��وك�����س
م�صعد  +م��ول��دة اط�لال��ة رائعة
الت�سليم ف����وري ل��ل��ج��ادي��ن ه��ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج
 16ن�سق اول �شارع الفيالت بناء
حجر ط ار�ضي مع حديقة م�ساحة
دا خ���ل���ي���ة 160م + 3ح��د ي��ق��ة
250من 3/ 2غرف نوم � +صالون
 /ك�سوة ج��ي��دة ي��وج��د م��ول��دة +
مر�آب للبناء الت�سليم فوري ب�سعر
 130م���ل���ي���ون ل���ل���ج���ادي���ن ه����ـ :
0945801619

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج
 16بناء حجر م�ساحة 140م2/ 2
نوم � +صالون  /ك�سوة ديلوك�س
الت�سليم فوري ب�سعر  90مليون
للجادين هـ 0945801619:
>للبيع منزل مب�رشع دمر  4غرف
و ���ص��ال��ون قبلي ��شرق��ي اط�لال��ة
جميلة بناء حجر على العظم غري
م��ك�����س��ي  /ج���زي���رة  / 16ه���ـ :
0951500786

مزة

>للبيع منزل على اتو�سرتاد املزة
دوبلك�س م�ساحة 165م 2ك�سوة
ممتازة ب�سعر مغري للجادين فقط
دون و ����������س���������ي���������ط ه�������������ـ :
0944757061
>للبيع منزل على اتو�سرتاد املزة
طابق اول  3/اجتاهات  /موقع
رائع م�ساحة 175م 2ك�سوة جيدة
ب�سعر مغر للجادين فقط دون
و�سيط هـ 0933258589 :

>للبيع �شقة يف املزة فيالت غربية
ط ار�ضي مع حديقة مدخل م�ستقل
م�ساحة داخلية 250م + 2حديقة
300م + 2م�سبح ك�سوة جيدة طابو
اخ�رض ي�صلح �سكني او جتاري
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع منزل باملزة باملزة فيالت
غ��رب��ي��ة م�����س��اح��ة 165م 2قبلي
���ش��م��ايل ك�����س��وة ���س��وب��ر ديلوك�س
اطاللة خالبة ب�سعر مغر للجادين
ف�����ق�����ط دون و������س�����ي�����ط ه��������ـ :
0944757061
>للبيع مبنطقة املزة قبو م�ساحة
42م 2مك�سي مفرو�ش مزة قدمية
ام���ام ج��ام��ع ال���زاوي���ة ف��ر���ش جيد
ال�������س���ع���ر ب���ع���د امل���ع���اي���ن���ة ه�����ـ :
0949632721
>للبيع منزل باملزة خلف اجلالء
م�����س��اح��ة 120م 3/ 3غ����رف و
�صالون  /ك�سوة جيدة ب�سعر مغر
ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه��ـ :
0944757061
>ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��ال��رو���ض��ة جانب
ح��ل��وي��ات ال��ل��ي��وان ق��ب��و ن���زول 10
درج����ات  +ح��دي��ق��ة ���س��اح��ة كاملة
55م 2ك�سوة �سوبر ديلوك�س حديثة
غرفة و منتفعاتها ي�صلح �سكني او
جت��اري ب�سعر مغر للجادين فقط
دون و�سيط هـ 0944757061 :

شقق متفرقة

>للبيع �شقة يف املالكي جانب
م�شفى ال�شامي 250م 4 /2نوم
� +صالونني اطاللة رائعة م�صعد
 +مولدة  +كراج للبناء الت�سليم
فوري طابو اخ�رض للجادين هـ :
0945801619

>منزل للبيع في ابو رمانة ساحة
النجمة خلف مؤسسة الطيران
ا ملد ني مسا حة 1 8 0م 2
كسو ة د يلو كس  /ط /2
اطاللة جميلة للجادين هـ :
0937372859

>منزل للبيع يف منطقة الرو�ضة
�شارع نوري با�شا خلف ال�رشكة
الوطنية للتامني ط 2فني غرفة نوم
� +صالون و منافعها مع ال�سطح
للمهتمني التوا�صل على الرقم هـ
0934418872 :
>للبيع منزل ب�شارع خالد بن
ال��ول��ي��د م��ق��اب��ل ق���ي���ادة ال����شرط��ة
م�ساحة 500م 2ي�صلح رو�ضة
�أط��������ف��������ال او ����ش��رك������ة ه�������ـ :
0932455306
>للبيع �شقة يف اخلطيب جانب
ال�����س��اح��ة  4غ����رف و ���ص��ال��ون
م�ساحة 120م 2طابق ثاين ك�سوة
قدمية هـ 0966324159 :

>للبيع منزل يف املهاجرين طلعة
����ش���ورى ج����ادة راب���ع���ة م�ساحة
130م 2م�شم�س  4/غ���رف و
�صوفا  /هـ 0944786008 :
>ل��ل��ب��ي��ع او امل��ق��اي�����ض��ة م��ن��زل
بكورني�ش ال��ت��ج��ارة ط� 3إط�لال��ة
جميلة قبلي �رشقي طابو اخ�رض
ديلوك�س  3غرف و �صوفا بلكون
ت�سليم فوري ب  115مليون هـ :
0951553163
>للبيع �شقة ار�ضية يف الرو�ضة
طلياين م�ساحة 150م 2ك�سوة
ديلوك�س مع �شوفاج قبلي �رشقي
���ش��م��ايل  +ت���را����س 20م 2ه���ـ :
4460810 – 0944793647

> للبيع شقة في نهر عيشة
ط  2مساحة 8 0م  2هـ :
0992116380

>للبيع م��ن��زل مبنطقة الرو�ضة
ج���ان���ب ب���ن���ك ال�����ش�رق م�����س��اح��ة
400م 2ك�سوة ديلوك�س /ط /1هـ
0962321153 :
>للبيع او املقاي�ضة قبو ب�شارع
بغداد خلف م�شفى الهالل االحمر
مدخل م�ستقل غرفة و �صالون
ي�صلح لل�سكن او عيادة او مكتب
ب  35مليون ت�سليم ف��وري هـ :
0951553163

>للبيع او املقاي�ضة منزل  4غرف
و �صالون ك�سوة جيدة طابق 3
طابو اخ�رض اجتاه قبلي �رشقي +
برندات مع غرفة خام�سة مفرزة هـ
0951500786 :
>للبيع �شقة �سكنية يف بلودان
اجتاهني مدخل ار�ضي و ط 3فني
م�ساحة 145م 2مع فر�ش  3/غرف
و ���ص��ال��ون ك�����س��وة ج��ي��دة اط�لال��ة
مميزة هـ 0933476777 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
ط 1اط�ل�ال���ة ج��م��ي��ل��ة ع��ل��ى ج��ام��ع
االميان و جبل قا�سيون غرفتني نوم
و �صالون بلكون ديلوك�س ت�سليم
ف���وري للجادين  75مليون ه��ـ :
0933709044
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�صور
�شارع اخلطيب ط 1طابو اخ�رض 4
غ���رف و ���ص��ال��ون ت�سليم ف���وري
ديلوك�س 135مليون للجادين هـ :
0951553163
>للبيع �شقة يف بلودان وادي غزال
ط 1ف��ن��ي اط�لال��ة رائ��ع��ة م�ساحة
180م 2ك�����س��وة ج��ي��دة ج���دا ه��ـ :
0999827775 – 4440299
>للبيع �شقة يف ج��دي��دة عرطوز
البلد ط 3م�ساحة 160م 2ه��ـ :
0933971798
>للبيع ح�صة � 2400/960سهم
/ط�� /7ش�رق���ي ال���ت���ج���ارة ب��ن��اء
اخلما�سية ب�سعر  25مليون هـ :
0951543855
>للبي���ع من���زل ف���ي منطقة
البويض���ة 135/م+65 /2م2
س���طح  3غ���رف  +برن���دا +
كري���دور /ط 1فن���ي  /ه���ـ :
0988444189 – 8885411
>للبيع منزل يف ببيال بعد البلدية
على ال�شارع العام ط140/ 3م/2
 3غ��رف و �صوفا ج��اه��ز لل�سكن
ك�������������س������وة دي������ل������وك�������������س ه��������ـ :
0933074701
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حمل جتاري للبيع

م�ساكن برزة ال�شارع العام

مقابل املدينة اجلامعية م�ساحة 100
م 2جاهز للعمل
0944016041 / 0944211759

>للبي���ع ش���قة في قدس���يا
خيا ط�ي�ن ش���ارع الرو ض���ة
190م 4/ 2غ���رف و صالون
و  3برن���دات  /طاب���و اخضر
اطاللة بناء حجر  +مصعد
بسعر مناسب و بدون وسيط
هـ 0969164074 :
>للبيع منزل يف جديدة عرطوز
م�ساحة 85م 2مك�سي طابق 1
فني هـ 0988839282 :
>للبيع ملحق يف احلمراء ط 3مع
م�صعد م�ساحة 175م 2ك�سوة
عادية هـ – 0951418823 :
4472374
>للبيع �شقة يف التل ط 2فني بناء
حجر م�ساحة 114م 2جنوبي
غربي مقابل م�شفى قيد الإن�شاء
 /ك��������ور ن��������ي�����������������ش  /ه����ـ
0940820347:

>لالجار غرفة مفرو�شة بال�شعالن
 /براد  +تلفزيون � +رسير  +مكيف
و �سخان و خط هاتف ار�ضي و عداد
كهرباء  /الأجرة � 75ألف بال�شهر
(� 6أ�شهر ) و � 85ألف بال�شهر ( 3
�أ�شهر ) هـ 0933381829 :

>ل�لاج��ار منزل يف امل��زة فيالت
مت�صلة جانب رو�ضة املنارة ط1
غرفتني و منافع �إط�لال��ة جميلة
م���ف���رو����ش ن�����ص��ف ف���ر����ش ه����ـ :
0944260901 – 6610447
>ل�ل�اج���ار ال��ي��وم��ي الأ���س��ب��وع��ي
ال�شهري بدم�شق غرف مفرو�شة
( � ) 3+2رسير  +حمام  +براد +
مكيفة �ضمن ( البيت ال�شامي )
�شارع بغداد دخلة القزازين خلف
جامع اجل��وزة هـ 2320771 :
– 0936855455-
0933554418
>ل�ل�اج���ا راو ال��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف
املزرعة ط 3فني م�ساحة 210م2
مع ال�سطح الت�سليم ف��وري هـ :
4472374 – 0951418823
>لالجار �سويت غرفة نوم و غرفة
ج���ل���و����س م���ف���رو����ش���ة ح���دي���ث���ا يف
الطلياين ط 3هـ – 3329441 :
0933210672
>ل�لاج��ار �شقة مفرو�شة يف /
املزرعة – ال�شعالن – ركن الدين
– عرنو�س  /يومي – �شهري-
�سنوي هـ – 0951418823 :
4472374

>لالجار �شقة مفرو�شة يف التل
الرو�س غرفتني و منافع �سوكة ط2
ف��������ن��������ي م���������ف���������رو����������ش ه������������ـ :
0956252948
>لالجار �شقة �سكنية يف بلودان
 3غرف و �صالون مفرو�شة ال�شقة
مدخل ار�ضي و اطاللة  3فني هـ
0933476777 :
لالجار �شقق يومي �شهري �سنوي
بفر�ش او بدون هـ 0944793647 :
– 4460810

>للبيع مكتب فروغ جممع فكتوريا
ك�سوة جيدة مع العف�ش م�ساحة
40م/ 2ط /4مع م�صعد بداعي
ال�سفر هـ – 0966311063 :
2245321
>للبيع او املقاي�ضة مكتب جتاري
بال�صاحلية ط 1اطاللة على ال�سوق
مبا�رشة  3/غرف و �صالون و بوفيه
و تواليت و بلكون  /ك�سوة ديلوك�س
 +م��ك��ي��ف��ات ب  65ف�����روغ ه���ـ :
0951553163

مطلوب شقق
لآلجار..
>معهد تعليمي بحاجة اىل �شقة
�أر�ضية او قبو جتاري لالجا راو
اال�ستثمار يف منطقة الق�صاع –
الق�صور – ب��اب توما – �شارع
بغداد – اخلطيب – التجارة او
ما حولها هـ 0933545493 :

> للبيع محل في با ب
سريجة مساحة 3 0م  2مع
سقيفة عدد  2في املصلبة
هـ – 0935424380 :
0933371779
>للبيع حم��ل ف��روج برو�ستد و
�شاورما م�ساحة 50م 2مع كامل
التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر/
بعد املعاينة /للجادين فقط هـ :
0933568282

>للت�سليم فروغ او لالجار حمل
جت���اري يف منطقة ب��اب م�صلى
�سوق ال�ستااليت 22م 2واجهتني
مع منافع ي�صلح لكافة املهن هـ :
0944058806 – 3341976
>لالس���تثمار مح���ل ارض���ي
ف���ي ا حلر يق���ة طا بق�ي�ن
مس���احة كل طابق 20م 2هـ
0941470888 :
>حمل لالجار يف اجل�رس الأبي�ض
طلعة املقدم مقابل معهد الإدارة
العاملية هـ – 0990365588 :
2771029
>لالجار حمل يف ال�شعالن حبوبي
راب�����ع م��ق��اب��ل حم���ل ال��زن�برك��ج��ي
م�ساحة 33م 2للجادين فقط دون
و�سيط هـ 0933446080 :

>للبيع مزرعة بجمعية الكوثر بدير
ال��زور واقعة على نهر ال��ف��رات /
منطقة البغيلية  /خلف الإذاع���ة
م�����س��اح��ة 1700م 2م��ب��ن��ى منها
140م 2مرخ�صة طابق ثاين هـ :
– 0115133962
0944549031
>للبيع م��زرع��ة ب��ال��زب��داين قرية
الرو�ضة  3دومن �أ�شجار مثمرة منذ
 20عام  +بئر ماء  3ان�ش  +طريق
خ�����ا������ص و ط�����ري�����ق ع�������ام ه������ـ :
0962298326
>للبيع ار�ض م�ساحة  26،5دومن
طابو اخ�رض على ال�شارع العام
ع�سال الورد منطقة تل فطايا هـ :
0936855455

موظفون

>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفني
و موظفات للت�سويق املبا�رش هـ :
2327918 – 0933897955
>ملن لي�س لديها �شهادة او عمل
�رشكة م�ستح�رضات طبية جتميلية
ب��ح��اج��ة �إىل �آن�����س��ة ال�ستكمال
طاقمها الإداري العمر دون 35
�سنة دوام �صباحي اخلربة غري
��ضروري��ة ال��رات��ب � 50أل��ف ه��ـ :
2274340 – 0955553922
>م���ؤ���س�����س��ة ري��ا���ض��ي��ة ت��ط��ل��ب للعمل
حما�سبة ب��دوام �صباحي املوا�صالت
م�ؤمنة اخلربة غري �رضورية مكان العمل
�شارع  29اي��ار براتب ممتاز العمر
دون � 30سنة هـ 2145877 :
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موظفون

>م�ستودع ل�ل�أدوي��ة يف دم�شق
بحاجة اىل م�رشف مبيعات ذو
خربة يف �سوق االدوية و متفرغ
ال يتجاوز  40عام و ملتزم و قادر
ع���ل���ى حت���م���ل امل�������س����ؤول���ي���ة ه����ـ :
0993317950 – 6628565
>�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة
ب����رات����ب �أ����س���ب���وع���ي  20ال���ف
املوا�صالت م�ؤمنة و اخلربة غري
�رضورية هـ 2215788 :

2018

>مطلوب موزعني لتوزيع مواد
تغليف بن�سبة �أرب���اح جيدة هـ :
0932599475
>مطل���وب موظف���ة للعم���ل
في محل البس���ة دوام كامل
ف���ي س���احة عرن���وس ه���ـ :
0954331335
>�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاح
فرعها اجلديد باحلمرا بحاجة اىل
موظفة ذات مظهر الئق لل�شواغر
التالية /حما�سبة – �سكرتارية –
ا�ستقبال  /اخلربة غري �رضورية
براتب � 75ألف الدوام � 8ساعات
امل������وا�������ص���ل��ات م������ؤم�����ن�����ة ه������ـ :
2144402 – 0966226640

9336

> م�ؤ�س�سة طباعية بحاجة اىل امني
م�ستودع هـ 0959866616 :
>م�ؤ�س�سة خلدمات الطباعة تطلب
موظف و بال�شكل الفوري براتب
� 50أل��ف دوام جزئي � 5ساعات
للجادين فقط هـ – 2256569 :
0996525945
>��شرك��ة �صناعية ك�ب�رى بريف
دم�����ش��ق ب��ح��اج��ة اىل ك��ي��م��ي��ائ�ين
خريجني كلية او معهد  /معرفة
بالتحاليل املخربية و يتقن مهارات
التوا�صل الفعال و ملتزم بالدوام و
م���ل���م ب��ب�رام����ج االوف����ي���������س ه����ـ :
 0993330184من  4-9ع�رصا

>شركة جتارية بالفحامة بحاجة
الى انسة محجبة للعمل لديها
بقسم  /سكرتاريا و استقبال
 /براتب  75الف الشهادة و
اخلبرة غير ضرورية العمر دون
 30سنة هـ – 2225099 :
0966030877
>مطلوب حما�سب  /حما�سبة
خريج كلية التجارة و ذو خربة ال
تقل عن �سنتني �إر�سال ال�سرية
ال��ذات��ي��ة اىل  :امي��ي��ل oris. :
procurement@gmail.
com

> مطلوب مندوب مبيعات بكالوريو�س
بال�صيدلة و لديه قدرة على الإقناع
و يجيد مهارة البيع ملتزم و متفرغ
و ال يتجاوز  40ع��ام للعمل لدى
م�ستودع �أدوية هـ – 6637905 :
09393317950
>مطلوب للعمل فورا مديرة تنفيذية
ل�رشكة جت��ار ي��ة للعمل بالربامكة
ب��دوام � 8ساعات براتب � 75ألف
املوا�صالت م�ؤمنة و ال�شهادة ثانوية
كحد �أدن���ى العمر دون � 35سنة
امل�������وا��������ص���ل���ات م������ؤم�����ن�����ة ه�������ـ :
2135309 – 0933606019
>جمموعة طبية حديثة بالربامكة
ترغب بتعيني موظفة  /حما�سبة +
�إ�رشاف  /براتب � 75ألف بدوام 8
�ساعات العمر دون � 35سنة يف�ضل
من �سكان الربامكة و ما حولها و
التفرغ للدوام واملوا�صالت م�ؤمنة هـ
2144403 – 0933606081 :

>يلزمنا �شاب او �شابة للعمل يف
حمل موبايالت يف �شارع الثورة
براتب  50الف �شهريا و يف�ضل
م����ن ل���دي���ه خ��ب��رة ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى
الكمبيوتر هـ 0960001803 :
– 0960001802
>���ش�رك����ة ���ص��ن��اع��ي��ة يف جم���ال
املنظفات بحاجة اىل كيميائيني
خريجني �صيدلة او كيمياء تطبيقية
و ذوو خربة ب�صناعة املنظفات املام
باللغة االنكليزية و العمل على
ب��������رام��������ج االوف�������ي���������������س ه��������ـ :
 0930112565من  4-9ع�رصا
>جم����م����وع����ة جت�����اري�����ة ب��ت��ن��ظ��ي��م
كفر�سو�سة ترغب بتعيني موظفة
اداري����ة  /حما�سبة �� +ش�راف /
ب���رات���ب مم��ت��از ال�����دوام �صباحي
امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة اخل�ب�رة غري
�رضورية العمر دون � 30سنة هـ :
2145877

>�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة
ق�����س��م ا���س��ت��ق��ب��ال – م��ق�����س��م –
�سكرتاريا تنفيذية للعمل بفرعها
اجلديد براتب �شهري  60000هـ
2215788 :

سكرتاريا..

>��شرك��ة جت��اري��ة حديثة املن�ش�أ
تطلب كادر �إداري باالخت�صا�صات
التالية � /سكرتاريا – ا�ستقبال
– خدمة زبائن براتب �شهري 60
�أل����ف امل���وا����ص�ل�ات م���ؤم��ن��ة ه���ـ :
0932412883 – 2253712
>مطلوب للعمل لدى �رشكة جتارية
�سكرترية تنفيذية خريجة جامعية و
خربة ال تقل عن � 5سنوات تتقن برامج
الأوفي�س و تتقن اللغة االنكليزية مع
الإمل��ام ب�أمور ال�شحن و التخلي�ص و
املرا�سالت التجارية امييل oris. :
procurement@gmail.com

>م�ستودع طبي يف ب��اب م�صلى يعمل
بالعناية ب��امل��ر�أة بحاجة �إىل �سكرترية
حمجبة حتمل ال�شهادة الثانوية كحد �أدنى
براتب يبد�أ من � 50ألف العمر دون 35
�سنة و املوا�صالت م�ؤمنة و الدوام �صباحي
هـ 2274341 – 0994488637 :
>مطلوب �سكرترية لعيادة طبيب
يف �شارع احلمرا دوام �صباحي
امل���ق���اب���ل���ة ال�������س���اع���ة  11ه����ـ :
0933210672 – 3329441
>�رشكة طبية باملزة بحاجة اىل
�سكرترية تنفيذية الدوام �صباحي
الراتب � 70ألف املوا�صالت م�ؤمنة
العمر دون � 30سنة اخلربة غري
�رضورية هـ 2157150 :
>�صالة عر�ض منتجات �سورية
للعناية باملر�أة بحاجة اىل موظفة
ب�إحدى �صاالتها  /م�ساكن برزة
– احلمرا  /حما�سبة و �سكرتاريا
و خدمة زبائن براتب � 75ألف
ال���ع���م���ر دون ��� 35س��ن��ة ه����ـ :
2274342 – 2274341
>م���ط���ل���وب ����س���ك���رت�ي�رة مل��ك��ت��ب
حما�سبة يف الق�صاع جتيد العمل
على الكمبيوتر و القيام ب�أعمال
مكتبية متفرغة للعمل العمر دون
� 32سنة ذات مظهر الئ��ق ه��ـ :
0946210336 – 5427524
>��شرك��ة جت��اري��ة حديثة املن�ش�أ
تطلب كادر �إداري باالخت�صا�صات
التالية � /سكرتاريا – ا�ستقبال
– خدمة زبائن براتب �شهري 60
�أل����ف امل���وا����ص�ل�ات م���ؤم��ن��ة ه���ـ :
0932412883 – 2253712
>ي��ل��زم��ن��ا ���س��ك��رت�يرة  /موظفة
ا�ستقبال ذات خربة و مظهر الئق
و لباقة يف التعامل العمر من
������� 30 -20س������ن������ة ه����������ـ :
0993735173

دم�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق 9336

>شركة جتارية بالفحامة بحاجة
الى موظفة  /سكرتاريا و استقبال
 /براتب  75الف الشهادة و
اخلبرة غير ضرورية العمر دون
 30سنة هـ – 2225099 :
0966030877

>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة
اىل �سكرترية للعمل لديه براتب
���ش��ه��ري � 60أل����ف اخل��ب�رة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
0932412883 – 2253712

عمال

بحاجة �إىل عامل /ة /عادي على
خطوط �إنتاج تعبئة و تغليف دوام
�صباحي او م�سائي و بدون خربة
ه����������ـ – 5 6 4 1 5 4 2 :
0930147448
>م��ط��ل��وب ع��ام��ل ت��رت��ي��ب غ��رف
مبنطقة العمارة و املنامة م�ؤمنة هـ
0936855455 :

مهن

>مطلوب �آن�سة للعمل يف البوفيه
ل��دى مكتب هند�سي يف منطقة
ال�شعالن ذات مظهر الئق العمر
م�������ن ����� 25-20س����ن����ة ه�������ـ :
0992220920
>مطلوب حار�س منزل � /صياد
طيور مرخ�ص العمر  50عاما على
�أن ي��ك��ون م��ن ���س��ك��ان دم�����ش��ق و
العمل فورا هـ  2230123 :من
 8-6م�ساء
>مطلوب عامالت خربة باملونة و
املربيات للعمل ب�ضاحية حر�ستا
الدوام من  4-8و الراتب ح�سب
اخلربة هـ - 0933246298 :
0993010524

العــــدد - 709

>معمل حلويات بال�سيدة زينب
ب��ح��اج��ة اىل م��ع��ل��م ���ص��م��ون /
بيتيبال  /كروا�سان – كعك /
معلم حلويات عربية  /معلم كنافة
 في�صلية اخل�برة مطلوبة هـ :0937788255
>م��ط��ل��وب م�شغل �آل���ة  /عامل
ف����رازة  /للعمل يف م�ؤ�س�سة
طباعية بالربامكة زق��اق اجلن
متفرغ و ال يتجاوز  42م���ؤدي
اخلدمة و اخلربة غري �رضورية
هـ 0959866616 – 9598 :
مطلوب فننني كهرباء و ميكانيك
مع م�ؤهل علمي منا�سب او خربة
بهذا املجال خربة ب�إجراء عمليات
ال�صيانة ملكنات الإن��ت��اج و ملم
بربامج الأوفي�س و ملتزم بالدوام
ه��ـ  0993330184م��ن 4-9
ع�رصا

>عيادة للبيع بناء املهندسني
ساحة عرنوس ط 3مساحة 40م2
كسوة سوبر ديلوكس طابو اخضر
للجادين هـ 0937372859 :

رعاية وتنظيف

>يلزمنا �أخ�صائية تدليك خربة ال

>يلزمنا م�ستخدمة تنظيف بدوام
يبد�أ من � 10صباحا –  5م�ساء
هـ 0993735173 :
>يلزمنا عامالت خدمة منزلية
لرعاية امل�سنني  /عمال تنظيف
ور����ش���ات ه���ـ – 3325978 :
0992337260
>لدينا مدبرات منزل مقيمات او
غري مقيمات للأعمال املنزلية و
رع��اي��ة امل�سنني و الأط��ف��ال ه��ـ :
– 8113025 – 8113020
0993152120

>مطلوب مدبرات منزل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال
مقيمات و غري مقيمات العمر من
� 45-18سنة هـ – 8113020 :
0993152120 – 8113025

سائقني
مطلوب �سائق او م���وزع ل�رشكة
�أدوية ذو خربة بطرقات دم�شق و
ريفها ملتزم و ق��ادر على حتمل
امل�����س���ؤول��ي��ة ه��ـ – 6628565 :
0993317950

>معمل خياطة بحاجة الى عاملة
درزة و حيكة براتب ممتاز املواصالت
مؤمنة هـ 0932887747 :

طبي

تقل عن �سنتني يف جمال التدليك
العادي و العالجي ذات مظهر الئق
هـ 0993735173 :
>م��ط��ل��وب ���ش��ه��ادة �صيدلة ري��ف
دم�شق  /ج��دي��دة ع��رط��وز  /ه��ـ :
0934104659

>مدر�س م�ستعد لإعطاء درو���س
ب��ال��ري��ا���ض��ي��ات ل��ط�لاب ال�����ش��ه��ادة
الثانوية با�سعار منا�سبة و الفيزياء
و الكيمياء ه��ـ – 5129577 :
0933350936

> م���د ر س ا نكليز ي���ة و
فرنس���ية خبير متخصص
با ملنا ه���ج ا خلا ص���ة و
احلكومي���ة ( ش���ويفات –
وطني���ة – س���ورية حديثة
) دورات خاصة للش���هادات
تقوية للضعفاء – ترجمة
كت���ب – محادثة لس���يدات
األعمال هـ 0944491978
– 6613046
> م���د ر س ا نكليز ي���ة و
فرنس���ية خبي���ر باملناه���ج
احلكومي���ة و اخلا ص���ة (
قرية صغيرة – باكستانية
– شويفات ) دورات خاصة
للشهاداتتقويةللضعفاء–
ترجمة – محادثة لسيدات
األعمال هـ 0938670342 :
– 6613046
> م���درس لغ���ة رو س���ية و
انكليزي���ة خبي���ر  /دروس
لغ���ة عر بي���ة للجا لي���ة
الروس���ية  +تعليم احملادثة
باللغة الروسية للمبتدئني
و تعلي���م العربي���ة لل���روس
 /دورات صيفي���ة مكثف���ة
 /ه���ـ – 0944491978 :
6613046

>مطلوب لل�رشاء �أ�سهم م�صنع
ا�سمنت البادية للجادين االت�صال
من ال�ساعة  12ظهرا حتى 12
م�����س��اء ه���ـ 0954891842 :
وات�س  +جوال
>�ستاندات عر�ض بللور اجنبية
للبيع هـ 0944414500 :

 14متوز
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كمبيوتر
>فني م�ستعد ل�صيانة و فرمته و
تنزيل برامج النت و الت�صميم و
الهند�سية و مكافحة الفريو�سات
و اخل��دم��ي��ة ع��ل��ى ال��ك��م��ب��ي��وت��ر و
تو�صيل ال�شبكات ن�صل �أينما كنتم
هـ 0945375583 :

>للبيع �سيارة بروتون ويرا لون
ابي�ض عاجي اتوماتيك و نوافذ و
قفل مركزي و مكيف هيدروليك و
جنط كروم و ح�سا�سات و جهاز
انذار خالية متاما من الداخل و
جاهزية عالية عداد  45الف هـ :
0944214910 – 4413300
>للبيع �سيارة ميت�سوبي�شي باجريو
موديل  98مزاد و على الو�ضع الراهن
ب������دون حم�����رك  /م�������ازوت  /ه����ـ :
0933432843
>للبيع �سيارة ه��ون��داي فرينا هندية
موديل  2011ع��داد  66ال��ف كم لون
ف�ضي علبة �رسعة عادية خالية العالم
ج��وا و ب��را ب�سعر نهائي 4500000
ل�.س هـ 0949762267 :

>للبيع �سيارة �شحن ماجري�س /75/
حم��رك عاطل /ت��ك  /ال�سعر 4،300
مليون م��زاد هـ – 0967782898 :
0933432843

>مطلوب �سيارة بيجو  107لل�رشاء
هـ 0966660111 :
�صـ ـ ــاحب الرتخي�ص :الـ ـ ــدكتـ ـ ــور املهند�س م ـ ـ ـ�أمــون احلـ ـ ـ ــالق
رقم الرتخي�ص  4545تاريخ 2003/6/10

�إعالنية � -أ�سبوعية  -جمانية
ت�صدر �أ�سبوعي ًا �صباح كل يوم �سبت

املـ ــدي ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ ـ�ؤول :املهند�س �س ـ ــمري طـ ـ ــال ــو

