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مكتب نوره للخدمات

ورشات تعزيل  -تنظيف يومي  -مباني  -فنادق
مطاعم  -شطف أدراج -دهان منازل  -نقل عفش رعاية
( أطفال ومسنين ) دوام يومي  -أسبوعي  -شهري
دعاية وإعالن  -تركيب خيم وشوادر يلزمنا عمال وعامالت ومقيمات
نوره  0999786564أبو عالء  0945778855هاتف  5655792جرمانا  -دخلة MTN

مشروع دمر

>للبيع �شقة مب�رشوع دم��ر ج3
ج��ان��ب ج��ام��ع خ��ال��د ب��ن ال��ول�ي��د
م�ساحة 115م 2غرفتني ن��وم و
�صالون ك�سوة جيدة مع الفر�ش
طابو اخ�رض م�صعد  +م��ر�آب +
مولدة ط 2قبلي �رشقي ب�سعر 80
مليون الت�سليم فوري للجادين هت
0945801619 :
>للبيع �شقة يف م���شروع دمر
ج 16بناء حجر ن�سق اول م�ساحة
150م 3/ 2غرف نوم � +صالون
 /ك���س��وة دي�ل��وك����س م��ع الفر�ش
م�صعد  +م��ر�آب للبناء الت�سليم
فوري ب�سعر  105مليون للجادين
هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف م ���شروع دمر
�شارع املغرتبني م�ساحة 160م2
 3/غرف نوم � +صالون /ك�سوة
ديلوك�س الت�سليم ف��وري ب�سعر
 120م� � �ل� � �ي � ��ون ل � �ل � �ج� ��اد ي� ��ن
0945801619

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16
بناء حجر ن�سق اول جانب مدر�سة
ايالف م�ساحة 150م 3 / 2غرف
نوم � +صالون  /ب�سعر  70مليون
للجادين 0945801619

مزة

>للبيع منزل باملزة شيخ سعد جانب
الكازية مساحة 90م 2مجهز جتاري
 /عيادات  /محامي  /ط  1هـ :
0933562999 – 6638663

>� �ش �ق��ة م���س��اح��ة 200م 2خلف
الرازي باملزة طابق اول  3/اجتاهات
 /ك�سوة جيدة دون و�سيط عقاري هـ
0964646488 :

>للبيع بداعي السفر مكتب جتاري
و قبو باملزة فيالت غربية الشارع
الرئيسي سوبر ديلوكس هـ :
0966965777

شقق متفرقة

>للبيع منزل يف ركن الدين �ساحة
�شيخ �إبراهيم موقف �أبو جنيب مقابل
�صيدلية ال�سعدي ط 2م�ساحة 60م2
ك�سوة و�سط هـ 0949263602 :

>للبيع �شقة يف منطقة العفيف
مقابل ال���س�ف��ارة الفرن�سية مع
>للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر ال�سطح ك�سوة �سوبر ديلوك�س ط2
ط ار��ض��ي م��ع حديقة  +بئر ماء ف �ن��ي م �� �س��اح��ة 115م 2ه� �ـ :
م�ساحة داخلية 150م + 2حديقة 0955378056 – 3313278
250م 2مدخل م�ستقل ك�سوة جيدة >للبيع منزل في املهاجرين
طابو اخ�رض الت�سليم فوري ب�سعر جادة رابعة مساحة 130م 2
 45مليون هـ  0945801619 :مشمس  4غرف و صوفا هـ :
>للبيع �شقة يف املالكي ار�ضي مع 0944786008
حديقة م�ساحة داخلية 180م> + 2ل �ل �ب �ي��ع م��ن��زل خ �ل��ف م�شفى
حديقة 100م 2ك�سوة ديلوك�س مع املجتهد موازيني ك�سوة جيدة جدا
الفر�ش طابو اخ�رض الت�سليم فوري م �� �س��اح��ة 90م 2ط��اب��ق 2هـ :
0933435884 – 2254260
للجادين هـ 0945801619 :
>للبي���ع من���زل ف���ي منطق���ة >ل�ل�ب�ي��ع ��ش�ق��ة يف ح��ي البعث
م�ساحة 100م 2ط 2فني ك�سوة
البويض���ة 135/م+65 /2م2
ج� � ��دي� � ��دة ل � �ل � �ت� ��وا� � �ص� ��ل ه � � �ـ :
س���طح  3غ���رف  +برن���دا 0999786564 +
كري���دور /ط 1فن���ي  /ه���ـ > :ل �ل �ب �ي��ع او امل �ق��اي �� �ض��ة م �ن��زل
 0988444189 – 8885411بالق�صور ��ش��ارع اخلطيب ط1
>للبيع منزل في جديدة عرطوز طابو اخ�رض  4غرف و �صالون
مساحة 85م 2مكسي طابق ول فني ت�سليم فوري ديلوك�س 135مليون
للجادين هـ 0951553163 :
هـ 0988839282 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي >ل �ل �ب �ي��ع ��ش�ق��ة مب �� �س��اك��ن ب��رزة
ط 1اطاللة جميلة على جامع االميان ح��ام�ي����ش ج��ان��ب ق�سم ال�رشطة
و جبل قا�سيون غرفتني نوم و �صالون م�ساحة 100م 3 / 2غ��رف و
بلكون ديلوك�س ت�سليم فوري للجادين �صالون  /ط 1فني ب�سعر 50
مليون هـ 2756530 :
 75مليون هـ 0933709044 :

>قب���و يصل���ح جلمي���ع
األعمال في جرمانا حي
البلدية القدمية مساحة
130م 2للبيع و التسليم
ف���وري ه���ـ – 5628921 :
0936951527

>للبيع منزل يف الق�صاع �ساحة
التحرير ط 2فني م�ساحة 180م2
 4/غرف و �صوفا  /ال�سعر بعد
امل� �ع ��اي� �ن ��ة دون و�� �س� �ي ��ط ه � �ـ :
6662568

>للبيع او املقاي�ضة قبو بالق�صور
��ش��ارع اخلطيب غرفتني و �صوفا مع
حديقة ك�سوة جيدة جدا ي�صلح لل�سكن
او عيادة او مكتب ب  55مليون الت�سليم
فوري للجادين هـ 0951553163 :
>للبيع او االجار �شقة يف �شارع امللك
العادل ط 3فني  3/غرف نوم و 3
�صالونات  /م�ساحة 220م 2ه�ـ :
3318691 – 0951418823
>ل��ل����ض�رورة ل�ل�ب�ي��ع م �ن��زل بحي
الزهور غرفتني و �صالون ك�سوة
� �س��وب��ر دي �ل��وك ����س ج ��دي ��دة غ�ير
م�ستعملة اجتاه �رشقي �إطاللة على
االتو�سرتاد هـ 0951500786 :

>للبي���ع ش���قة عل���ى الهي���كل ف���ي
قدس���يا – خياطني شارع الروضة
190م 4 / 2غ���رف و صال���ون و 3
برندات طابو اخضر اطاللة بناء
حج���ر  +مصعد بس���عر مناس���ب و
بدون وسيط هـ 0969164074 :

>للبيع شقة بالبرامكة فحامة
مقابل احتاد الفالحني سوق
املواسم مساحة 100م  2هـ:
>للبيع �شقة يف حر�ستا ال�سيل
0932022551
>للبيع او االجار منزل باجلبة ط3
 3 /غرف و �صوفا �رشقي غربي
ك�سوة جيدة للبيع ب�سعر 125
مليون و اجار �شهري  200الف
بدون و�سيط هـ – 6115084 :
0933041933
>للبيع منزل غرفتني و �صالون و
ف�سحة �سماوية م�ساحة 90م 2يف
منطقة املهاجرين با�ش كاتب جادة
 2طابو اخ�رض ك�سوة جيدة هـ :
0957962131 – 3712018

غرفتني و �صوفا طابو اخ�رض ب�سعر
مغري ط 2فني م�ساحة 65م 2هـ
0966275265 :
>للبيع باملجتهد �سويقة طابق ثاين
طابو اخ�رض � 2400سهم غرفتني
و �صالون هـ 0951500786 :
>للبيع رق��م اك�ت�ت��اب يف جمعية
�صدى ال�شعب ب�ضاحية قد�سا و
جممع الفيحاء منطقة ال�صبورة
خم�ص�ص م�ساحة 120-160/م2
 /ه � � � �ـ – 4 4 7 2 3 7 4 :
0951418823

>للبيع او املقاي�ضة منزل بكورني�ش
التجارة ط� 3إطاللة جميلة قبلي �رشقي
ط��اب��و اخ ���ضر دي�ل��وك����س  3غ��رف و
�صوفا بلكون ت�سليم فوري ب 110
مليون هـ 0951553163 :

>لال ج���ار الس���نوي ش���قة
مفروش���ة حص���را  3 /غ���رف
 /بالزاهرة اجلديدة جانب
ثانوي���ة محمد ب���در الدين
عابدي���ن ط + 6مصع���د +
تكييف هـ 0967292276 :

>لالجار اليومي الأ�سبوعي ال�شهري
بدم�شق غرف مفرو�شة ( � ) 3+2رسير
 +حمام  +براد  +مكيفة �ضمن ( البيت
ال �� �ش��ام��ي ) �� �ش ��ارع ب��غ��داد دخ�ل��ة
ال�ق��زازي��ن خلف جامع اجل��وزة ه�ـ :
0936855455- – 2320771
0933554418
>ل�لاج��ار �شقة غرفتان و �صالة
مفرو�ش ديلوك�س م��ع ب��رن��دا ط1
مب�ساكن برزة قرب جواالت الهرم
على ال�شارع العام ( عائلة خفيفة
) ه � � � �ـ – 5 1 1 6 3 8 8 :
0933824562

>م�ط�ل��وب ��ش�راء م�ن��زل  3غ��رف
ط��اب��ق اول او ث��اين او ث��ال��ث يف
اال� �س �ك��ان خ�ل��ف ال �ف��رن الآيل و
الب�شري هـ  8839220 :ليال

>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
>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 فرو غ او لالجار حمل
جت ��اري يف منطقة ب��اب م�صلى
�سوق ال�ستااليت 22م 2واجهتني
مع منافع ي�صلح لكافة املهن هـ :
0944058806 – 2234106
>حمل يف ال�سلمية طريق حماه
مقابل البلدية ا ل�ق��د مي��ة م�ساحة
250م 2تقريبا ار�ضي 200 +م2
ط��اب��ق ث��اين واج�ه�ت�ين م��ن طريق
حماه وواجهتني من طريق امل�شفى
هـ 0941339524 :
>للبيع او املقاي�ضة حمل جتاري
يف ابو رمانة �ساحة ق�رص ال�ضيافة
جانب بنك االردن 30م 2بوفيه و
م�ن�ت�ف�ع��ات ب  125م�ل�ي��ون ه �ـ :
0951553163

>لالجار واجهة حمل يغلق بني
�شارع احلمراء و ال�صاحلية تبعد
10م ع��ن � �ش��ارع احل �م��را عر�ض
 2،25م عمق � 5سم ت�صلح لكافة
املهن هـ 0933496564 :

>للبيع بداعي السفر بسعر مغر
مكتب جتاري بالصاحلية مقابل
وزارة االقتصاد اطاللة مميزة
على السوق كسوة سوبر ديلوكس
مع بلكون مساحة 40م  2هـ :
0933338358

>للبيع مكتب يف الطلياين جتاري
ك�سوة جيدة جدا م�ساحة 77م2
ن�صا�صي ه �ـ – 3313278 :
0955378056
>ل�لاج��ار مكتب ي�صلح ل�رشكة
عيادات /ط + /4م�صعد  4غرف
 +منافع جانلب فندق برج الفردو�س
ه� � �ـ – 0933563945 :
0944282105

> لالجار مكتب جتاري ط 1
بالصاحلية مقابل وزارة االقتصاد
مساحة40م 2كسوة سوبر ديلوكس
هـ 0933338358 :
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>مطلوب للعمل ف��ورا مديرة تنفيذية
ل�رشكة جتارية للعمل بالربامكة بدوام 8
�ساعات ب��رات��ب � 75أل��ف املوا�صالت
م�ؤمنة و ال�شهادة ثانوية كحد �أدن��ى
العمر دون � 35سنة املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 2135309 – 0933606019 :

>لدينا ار���ض  15دومن يف الغوطة
ال�رشقية قرية دي��ر �سلمان تبعد عن
ال�شارع الرئي�سي 1000م 2للبيع
�سعر الدومن  2،5مليون البيع بالدومن
هـ 0937989072 – 4715378 :

مزرع����ة للبي����ع مس����احتها  7دومن����ات
منطقة صافيتا على مقربة من طريق
صافيت����ا مش����تى احلل����و حت����وي بئ����ر
م����اء  2انش  +غرفة مس����ورة ومش����جرة
حمضيات ورمان وخوخ وأصناف اخرى
لالستعالم 0944500113

>لال�ستثمار  25دومن وعر على
املح�رض  84يف ريف القنيطرة /
دوري� � ��ن  /ل�لا� �س �ت �ف �� �س��ار ه� �ـ :
0994849183
>للبيع ار�ض يف منطقة العادلية بريف
دم�شق م�ساحة  4دومن فيها بيت زراعي
و م�سبح و ا�شجار زيتون مثمر و بئر ماء
و كهرباء  +مولدة كهرباء طابو اخ�رض
بداعي ال�سفر هـ 0958699850 :

>للبيع او االجار مزرعة بيعفور
الصبورة جانب شركة اعمار
مساحة من دومن ل  5دومنات
مع فيال و مسبح لالتصال هـ :
0966965777

موظفون

> �رشكة ا�سترياد و ت�صدير بال�سبع
بحجرات بحاجة اىل موظفة �إداري��ة /
حم��ا��س�ب��ة  +م ��دي ��رة ق���س��م  /ب ��دوام
�صباحي العمر دون � 35سنة املوا�صالت
م��ؤم�ن��ة ب��رات��ب � 70أل ��ف اخل�ب�رة غري
�رضورية هـ 2157150 :
>�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 :
>مطلوب �آن�سة للعمل يف حمل
�ألب�سة �أط�ف��ال اخل�برة يف البيع
مطلوبة ح�سنة املظهر و دوام كامل
هـ 3312309 :

>ملن لي�س لديها �شهادة او عمل
�رشكة م�ستح�رضات طبية جتميلية
ب �ح��اج��ة �إىل �آن �� �س��ة ال��س�ت�ك�م��ال
طاقمها الإداري العمر دون 35
�سنة دوام �صباحي اخل�برة غري
��ضروري��ة ال��رات��ب � 50أل ��ف ه �ـ :
2144403 – 0955553922
>مطلوب موظفة للعمل يف حمل
مبنطقة عرنو�س ب��دوام كامل من
 -4،5 8،5م�ساء للقيام ب�أعمال
املحل اخل�برة غري ��ضروري��ة هـ :
3318691 - 0951418823
>�رشكة مقاوالت بدم�شق بحاجة
اىل موظفة جامعية جتيد العمل
على احلا�سب العمر بني 30-20
ال�ت��وا��ص��ل ب�ين  3-9ظ �ه��را ه �ـ :
2258692 – 0932931116

>ش���ركة متخصص���ة ف���ي مجال
التجمي���ل و العناي���ة بالبش���رة
باملزة بحاجة الى موظفة للعمل
لديه���ا براتب  75الف العمر دون
 30سنة و اخلبرة غير ضرورية هـ
0993391800 – 6668180 :

>جمموعة طبية حديثة بالربامكة ترغب
بتعيني موظفة  /حما�سبة � +إ��ش�راف /
براتب � 75ألف بدوام � 8ساعات العمر دون
� 35سنة يف�ضل من �سكان الربامكة و ما
حولها و التفرغ للدوام واملوا�صالت م�ؤمنة
هـ 2144403 – 0933606081 :
>��شرك��ة طبية بحاجة اىل موظفة
براتب �أ�سبوعي  20الف املوا�صالت
م�ؤمنة و اخلربة غري �رضورية هـ :
0960969797 – 2215788
>�رشكة جتارية بدم�شق بحاجة
اىل م�س�ؤول �إعالين يجيد العمل
على برامج الت�صاميم و االنرتنيت
ال�ع�م��ر م��ن � 40-20سنة ه �ـ :
0950006625 – 4440114
>جمموعة جتارية طبية ترغب بتعيني
موظفة  /حما�سبة � +إ�رشاف  /بدوام
�صباحي و راتب ممتاز العمر دون 30
�سنة اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
م�ؤمنة هـ 2157150 :
>وكالة �إعالنية بدم�شق بحاجة اىل موظفة
�أع�م��ال مكتبية او موظفة ا�ستقبال تتحمل
� � �ض � �غ� ��ط ا ل� � �ع� � �م � ��ل ه� � � �ـ – 9480 :
0994404561

��س�ك��ر ت�يرة حمجبة للعمل لديها
براتب �شهري � 60ألف اخلربة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
0932412883 – 2253712

> ش���ركة جتار ي���ة با مل���زة
بحاجة الى موظفة محجبة
للعم���ل  /محاس���بة – خدمة
زبائ���ن – س���كرتاريا  /براتب
 60الف العمر دون  35س���نة
و اخلب���رة غي���ر ضروري���ة هـ :
0993391801 – 6638663

>مستودع جتاري باملزة بحاجة
اى موظف���ة باالختصا ص���ات
التالية  /سكرتاريا – محاسبة
– خدمة زبائن  /براتب  20الف
اسبوعيا العمر دون  35سنة هـ :
0993391800 – 6638663
>م�ستودع طبي يف ب��اب م�صلى يعمل

>��شرك��ة 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 75
�ألف الدوام � 8ساعات املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2144402 – 0966226640
>�رشكة جتارية بدم�شق تعلن عن
ح��اج�ت�ه��ا اىل م���شرف��ات يف ق�سم
العالقات العامة �شهادة ثانوية كحد
تدنى العمر من � 30-20سنة هـ :
0950006625 - 4440114

سكرتاريا

>م�ؤ�س�سة ع��دة م��ارك��ات عاملية
ب ��امل ��زة ب �ح��اج��ة اىل ��س�ك��رت�يرة
�إ��ش��راف ب��رات��ب مم �ت��از و دوام
� �ص �ب��اح��ي ال� ��� �ش� �ه ��ادة م�ط�ل��وب��ة
املوا�صالت م�ؤمنة و العمر دون
� 30سنة هـ 2145877 :
>�رشكة جتارية تعمل يف جمال
الزينة و �إك�س�سوارات بحاجة �إىل

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 2144402 – 0994488637 :
>�رشكة جتارية حديثة املن�ش�أ تطلب
كادر �إداري باالخت�صا�صات التالية
� /سكرتاريا – ا�ستقبال – خدمة
زب��ائ��ن ب��رات��ب ��ش�ه��ري � 60أل��ف
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2253712 :
– 0932412883
>مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري بربج
الرو�س جتيد العمل على الكمبيوتر ة
القيام بالأعمال املكتبية متفرغة للعمل
العمر دون � 32سنة و ذات مظهر الئق
هـ 0945235374 - 5427524 :
>وكالة �إعالنية بدم�شق بحاجة اىل
� �س �ك��رت�يرة ت�ن�ف�ي��ذي��ة جت �ي��د اللغة
االنكليزية و املرا�سالت التجارية و
العمل على برامج الأوفي�س هـ :

2018

0994404561 – 9480
>�صالة عر�ض منتجات �سورية للعناية
ب��امل��ر�أة ب�ح��اج��ة اىل م��وظ�ف��ة ب��إح��دى
�صاالتها  /م�ساكن برزة – احلمرا /
حما�سبة و �سكرتاريا و خدمة زبائن
براتب � 75ألف العمر دون � 35سنة هـ
2144402 – 2135309 :
>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

>�رشكة �صناعية بحاجة �إىل عامل
ت � �ن � �ظ � �ي� ��ف و ب � ��وف� � �ي � ��ه ه � � � �ـ :
0997122666
>�رشكة �صناعية بحاجة اىل عامل
م�ستودع و خ�ط��وط �إن �ت��اج ب��دون
خربة هـ 0997122666 :

مهن

>مطعم يف املزة جبل بحاجة اىل
معلم فطائر على ال�صاج ذو خربة
هـ 0990138938 :

>يلزمنا شيف ش َو ى  /شيف
حتضير للعمل في كورنيش التجارة
جانب جامع احلمزة و العباس هـ :
0933876855

>مطلوب ل�رشكة جتارية بدم�شق
فنيني �صيانة اخلربة غري �رضورية
العمر من � 40-20سنة � +شهادة
ف� �ن� �ي ��ة ه� � �ـ - 4440114 :
0950006625

3

رعاية وتنظيف
>مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية
امل�سنني  /عمال تنظيف ور�شات هـ :
0992337260 – 3325978
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال
م �ق �ي �م��ات و غ�ي�ر م �ق �ي �م��ات ه� �ـ :
0933439985 – 4455572
>م�ط�ل��وب م��دب��رات م�ن��زل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال
مقيمات و غ�ير مقيمات العمر من
� 45-18سنة هـ – 8113020 :
0993152120 – 8113025

4
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>لدينا مدبرات منزل مقيمات او غري مقيمات
للأعمال املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال هـ :
0993152120 – 8113025 – 8113020

سائقون

>�رشكة �صناعية بدم�شق بحاجة �إىل
�سائق عمومي يحمل رخ�صة قيادة فئة
( د ) او ( ج ) هـ 0997122666 :

>مدر�س ريا�ضيات فيزياء كيمياء لكافة
ال�صفوف و خا�صة ال�شهادات  /تا�سع
– علمي – �صناعة – معلوماتية  /و
متابعة الطالب ب�شكل يومي لكل املواد
هـ 0932669269 – 2718472 :

حالقة وجتميل
حمل يف املرجة بحاجة اىل معلم حالقة
ذو خ� �ب��رة ه � �ـ – 2222286 :
0992121110
أزياء
>مطلوب عامل /ة /درزة – ر�شة
– حبكة ملعمل خياطة يف �شارع
احلمرا هـ 0932338068 :
سائقون
>مطلوب �سائق للعمل لدى عائلة حمرتمة
ب��امل��زة او املهاجرين ذو خ�برة مبناطق
دم���ش��ق و يف�ضل م��ن �سكان امل ��زة /
مهاجرين هـ 0966965777 :

>اح�م��ل رخ�صة عمومي د 2ارغ��ب
بالعمل �سائق لدى �رشكة – م�ؤ�س�سة
– حمل جتاري من �سكان مدينة دم�شق
 /العدوي  /هـ 0945468293 :

>مطلوب لل�رشاء �أ�سهم مب�صنع
ا�سمنت البادية للجادين هاتف �أو
وات�س اب هـ 0954891842 :
>يلزمنا بنك تدليك للعمل �ضمن
مركز �صحي باملزرعة العمر من -20
� 35سنة ذات مظهر الئ��ق ب��روات��ب
مميزة هـ 0993735173 :

العــــدد - 712

>خبري متخ�ص�ص برتكيب �صحون
ال�ستاليت و �صيانة �أجهزة اجلوال
م�ستعد خلدمتكم  /ات�صل ن�صل /
هـ 0999812750 :
>�شاب لبناين مقيم يف دم�شق ميلك
�سيارة خا�صة لبنانية م�ستعد ال�ستقبال
طلبات خا�صة �إىل لبنان و ت�أمني حجز
فندقي م�ضمون هـ 0955341791 :
– 0096171226747

كمبيوتر
> فني م�ستعد ل�صيانة و فرمتة و تنزيل
برامج النت و الت�صميم و الهند�سية و
مكافحة ال�ف�يرو��س��ات و اخل��دم�ي��ة على
الكمبيوتر و تو�صيل ال�شبكات ن�صل �أينما
كنتم هـ 0945375583 :

>للبيع معدات مطعم و كافيه
كاملة  /فرن و خمارة – مكنة
كابتشينو – طاوالت – كراسي
ى -برادات – فريزرات / -
املاني ايطالي استعمال  3اشهر >مطلوب صيدالني /ة/للعمل
ضمن صيدلية مبدينة دمشق
هـ 0966965777 :
براتب جيد جدا و حسب اخلبرة ايضا
هـ 0937869311 :
معلم ده��ان م�ستعد لتنفيذ كافة
�أعمال الدهان ب�أ�سعار منا�سبة و
ج ��ودة و ��سرع��ة يف ال�ع�م��ل ه �ـ :
0947289541

سيارات للشراء
> مطلوب �سيارة عمرمي دا�سيا
�سوبر نوفا هـ 0944870458 :

�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
ً
أ�سبوعيا �صباح كل يوم �سبت
ت�صدر �
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