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>ل�ل�ب�ي��ع م �ن��زل ب��امل��زة ب �ن��اء 14
م�ساحة 100م 2ك�سوة جيدة مع
ال�ع�ف����ش او ب���دون م��ع م��ول��دة و
م�صعد هـ – 0944246054 :
6662196

شقق متفرقة

مزة

مشروع دمر

>للبيع �شقة يف م���شروع دمر
ج 16بناء حجر ن�سق اول على
م�رشوع دمر م�ساحة 170م3/ 2
غرف نوم و �صالون قبلي �رشقي
ب�سعر  85مليون للجادين هـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج
 10على ال�شارع العام م�ساحة
125م 2غرفتني نوم و �صالونني
موقع مميز ي�صلح عيادة طبيب
او مقر ��شرك��ة ط��اب��و اخ���ضر و
الت�سليم فوري ب�سعر 105مليون
هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج3
ج��ان��ب ج��ام��ع خ��ال��د ب��ن الوليد
115م 2غرفتني نوم و �صالون مع
الفر�ش م�صعد  +مر�آب  +مولدة
للبناء طابو اخ�رض الت�سليم فوري
ب� ��� �س� �ع ��ر  80م � �ل � �ي� ��ون ه � � �ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج
 16ن�سق �أول بناء حجر ار�ضي
م ��ع ح��دي �ق��ة م �� �س��اح��ة داخ �ل �ي��ة
150م 3 / 2غرف نوم و �صالون
 +ح��دي �ق��ة 200م / 2م��دخ��ل
م�ستقل الت�سليم ف��وري ب�سعر
 125م �ل �ي��ون ل �ل �ج��ادي��ن ه� �ـ :
0945801619
>للبيع �شقة بجرمانا حي البعث
م�ساحة 100م 2ط 2فني ك�سوة
جيدة هـ 0999786564 :

>للبيع �شقة باملزة خلف م�شفى
الأط� �ف ��ال ب �ن��اء ح �ج��ر م�ساحة
140م 2غرفتني ن��وم و �صالون
ك�سوة ج�ي��دة م��ع الفر�ش طابو
اخ���ضر الت�سليم ف��وري ب�سعر
 130م �ل �ي��ون ل �ل �ج��ادي��ن ه� �ـ :
0945801619
>للبيع بناء كامل باملزة فيالت
�رشقية على ��ش��ارع�ين م�ساحة
البناء 1200م 5/ 2طوابق  /مع
ك ��راج ��س�ي��ارة ث�ل�اث م��داخ��ل و
ي�صلح مقر لبنك او ل�رشكة هـ :
0933499991

>للبيع عقار باملزة اتوستراد
 /مزة فيالت غربية الشارع
الرئيسي يصلح مركز طبي
أو شركة أو مركز جتميل كما
يصلح جتاري او سكني مفروز
مساحة 100م 2او 88م 2هـ
0966965777 :

>للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد
م�ساحة 280م + 2ترا�س 30م2
 4/اجتاهات  /الت�سليم فوري
دون و�سيط  /هـ 6619196 :
-6619742
>ل�ل�ب�ي��ع م �ن��زل يف امل ��زة خلف
� �ش��ارع اجل �ل�اء 85م 2ك�سوة
قدمية ط 3طابو و الت�سليم فوري
 67م �ل �ي��ون ب� ��دون و� �س �ي��ط ه �ـ :
0965006547
>للبيع منزل باملزة فيالت غربية
طابق اول م�ساحة 110م� 2سوبر
ديلوك�س مع فر�ش دون و�سيط
الت�سليم فوري هـ 6619196 :
– 6619742

>للبيع �شقة يف املالكي �شارع عبد
املنعم ريا�ض ار�ضي مع حديقة م�ساحة
داخ�ل�ي��ة 160م + 2حديقة 200م2
ت�صلح �سكني او جتاري موقع مميز
طابو اخ�رض الت�سليم فوري للجادين
هـ 0945801619 :
>للبيع منزل يف املهاجرين جادة
اوىل م��راب��ط 150م 2ط1ك�سوة
ممتازة  3غرف و �صالون ال�سعر
 140م � � � �ل � � � �ي� � � ��ون ه � � � � � �ـ :
0965006547
>للبيع منزل بالعبا�سيني �شارع
ف��ار���س خ��وري ط 4ك�سوة جيدة
قبلي �رشقي اطاللة كراج �سيارة
ب  75م� � � �ل� � � �ي � � ��ون ه � � � � �ـ :
0951553163
>للبيع منزل يف ال�رشيبي�شات
140م 2ط 2ل �ل �ج��ادي��ن ه � �ـ :
0944883283

>للبي���ع من���زل غرفتني و
صالون على الش���ارع العام
ط 4ف���ي قدس���يا معه���د
الف���ردوس ش���رقي غرب���ي
م���ع الف���رش او ب���دون ه���ـ :
0956813971

>ل �ل �ب �ي��ع ف��ي�ل�ا ب� �ق ��رى الأ�� �س ��د
1200م 2ك�سوة ديلوك�س ت�سليم
فوري ثالث طوابق دون و�سيط هـ
6619742 – 6619196 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
ط 1اط�لال��ة جميلة ع�ل��ى جامع
االمي��ان و جبل قا�سيون غرفتني
ن��وم و �صالون بلكون ديلوك�س
ت�سليم فوري للجادين  75مليون
هـ 0933709044 :
>للبيع �شقة يف املي�سات طلعة
م�شفى امية بناء غ��زال ط 1فني
م�ساحة 110م 2او ح�صة منة
ب� ��� �س� �ع ��ر  110م� �ل� �ي���ون ه� � �ـ :
0992097195

>للبيع او االجار منزل عربي
ق��دمي يف ب��اب اجل��اب�ي��ة �رشقي
ق�شلة ح��ارة ال�صبارة طابقني
�سفلي و علوي  6غرف مع ليوان
و بحرة جانبية و  2قبو م�ساحة
133م 2ت�صلح جمعية او موتيل
او مطعم او مدر�سة  ...للجادين
فقط هـ 5427643 :
للبيع �شقة قبو علوي بركن الدين
�شارع نذير �سامل م�ساحة 85م2
على ال�شارع العام ي�صلح �سكني
و ع�ي��ادات هـ – 2762201 :
0933556504
>ل �ل �ب �ي��ع او امل �ق��اي �� �ض��ة م�ن��زل
بالق�صور �شارع اخلطيب ط1
طابو اخ�رض  4غرف و �صالون
ت���س�ل�ي��م ف� ��وري ك �� �س��وة ��س��وب��ر
دي �ل��وك ����س  135م �ل �ي��ون ه� �ـ :
0951553163
>للبيع ب�شارع بغداد غرفة من
ب �ي��ت ع ��رب ��ي 16م 2ت���ص�ل��ح
كم�ستودع ملحل او �سكن ل�شاب
اعزب مع مدخل و حمام م�شرتك
الت�سليم فوري البيع عقد ب�سعر
مغرجدا هـ 0955720639 :
>منزل للبيع بالربامكة دخلة كلية
الهند�سة مقابل �رشكة غدق ار�ضي
مع مدخل م�ستقل على ال�شارع
ال �ع��ام م���س��اح��ة 120م 2ك�سوة
قدمية الت�سليم فوري ب�سعر 120
مليون ه�ـ – 0933616667 :
6119992
>للبيع �شقة طريق بريوت القدمي
م�ف��رق جبل ال ��ورد �سوكة على
ال�شارع الرئي�سي ي�صلح عيادة
ب�سعر  6،5مليون قابل للتفاو�ض
هـ 0999558961 :
>للبيع منزل يف اول بيت �سحم
غرفة و �صالون 60م 2ك�سوة
جيدة ط 2فني ب�سعر  10مليون
قابل للتفاو�ض هـ 2227409 :
>للبيع او املقاي�ضة قبو بالق�صور
�شارع اخلطيب غرفتني و �صوفا
م��ع ح��دي�ق��ة ك���س��وة ج �ي��دة ج��دا
ي�صلح لل�سكن او عيادة او مكتب
 55مليون ت�سليم فوري للجادين
هـ 0951553163 :

>للبيع �شقة بزملكا البلد م�ساحة
90م 2ع� �ل���ى ال� �ع� �ظ���م ه� � �ـ :
0969890195
>للبيع منزل طلعة املهاجرين
�شورى ج��ادة رابعة  4غ��رف و
�صوفا هـ 0944786008 :

>م �ط �ل��وب ل�ع��ائ�ل��ة ت�ق�ي��م خ��ارج
�سورية منزل لل�رشاء باملزة فيالت
غربية او �رشقية او اتو�سرتاد
يف�ضل ��ص��اح��ب ال �ع�لاق��ة ه �ـ :
6619742 – 6619196

> جناح يف و�سط مدينة دم�شق
غرفتني نوم و �صالون مع حمام
مفرو�ش  /نظام فندقي  /لالجار
اليومي او الأ�سبوعي ب�سعر6000
ل � ��س ل �ل �ل �ي �ل��ة ال� ��واح� ��دة ه� �ـ :
0955560319
>ل�ل�اج ��ار م �ن��زل يف امل��ال �ك��ي
مفرو�ش او بدون فر�ش 200م2
 3/غ��رف و ��ص��ال��ون  /ب��دون
و�سيط هـ 0965006547 :
>ل�ل�اج��ار ��ش�ق��ة ب��امل��ال�ك��ي قبو
م�ساحة 120م 2غرفتني نوم و
غ��رف��ة ج �ل��و���س و غ��رف��ة ط�ع��ام
م�ف��رو���ش  +حديقة ك�ب�يرة ه �ـ :
0935375063
>لالجار منزل باملزة فيالت غربية
طابق ار�ضي 300م 2داخلي +
300م 2حديقة  +م�سبح ي�صلح
م �ق��ر ��ش�رك ��ة دون و� �س �ي��ط ه� �ـ :
– 6619742 – 6619196
0933499991

> لال ج���ا ر ا ليو م���ي
ا أل س���بو عي ا لش���هر ي
بدمش���ق غرف مفروش���ة (
 ) 3+2سرير  +حمام  +براد
 +مكيف���ة ضم���ن ( البي���ت
الش���امي ) ش���ارع بغ���داد
دخل���ة القزاز ي���ن خل���ف
جامع اجلوزة هـ 2320771 :
– 0936855455-
0933554418

>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 :
2144403 – 0955553922
>�رشكة جتارية يف ج�رس فكتوريا
تطلب موظف /ة /ملتابعة املوقع
على الفي�سبوك و االن�ترن�ي��ت و
>للبيع او املقاي�ضة حمل جتاري
حتديثه هـ  2247583 :االت�صال
يف �أبو رمانة موقع مميز �ساحة
من 6-11
ق�رص ال�ضيافة جانب بنك الأردن
>ش���ركة متخصص���ة في
30م2يوجد بوفيه و منتفعات
ت�سليم فوري ب  125مليون هـ مجال التجميل و العناية
بالبش���رة بامل���زة بحاج���ة
0951553163 :
>للت�سليم فروغ حمل يف �ساحة الى موظفة للعمل لديها
>ل�ل�اج��ار ��س�ت��دي��و م �ف��رو���ش يف املرجة طابق اول ن�صا�صي موقع براتب  75الف العمر دون
املهاجرين غرفة كبرية و منتفعات مميز واجهة على ال�ساحة هـ  30 :س���نة و اخلب���رة غي���ر
ضروري���ة ه���ـ 6668180 :
30م 2قبلية الدفع �سنة �سلف بدون 0944786008
>للبيع مبنى جتاري صناعي – 0993391801
و�سيط هـ 0965006547 :
>ل�لاج��ا راو ال�ب�ي��ع م �ن��زل ف��وق خد مي با لبر ا مكة مسا حة >��شرك��ة جت��اري��ة ل�لا��س�ت�يراد و
ال��ت��وزي��ع ت �ط �ل��ب ل�ل�ع�م��ل ل��دي�ه��ا
جامع ابو النور بدون فر�ش غرفتني 600م 2مكاتب و مستودعات و
مندوبات للبيع املبا�رش و الت�سويق
و منافع ط 1فني يف�ضل عرو�سني مجهز معمل قائم كسوة ممتازة و
ملنتجاتها و اخلربة غري �رضورية
ه � � � � �ـ – 2 7 5 4 4 0 9 :
جاهز للعمل الفوري بداعي السفر براتب ثابت  +ن�سبة عاملبيع قد
0993132352
هـ 0966965777 :
ي� ��� �ص ��ل ل � 100أل� � � ��ف ه� � �ـ :
>منزل لالجار باملزة فيالت
0932346791 – 2154735
شرقية شارع الفارابي مساحة
>م���س�ت��ودع �أدوي� ��ة ب��ال�ق��رب من
350م + 2حديقة 150م2
>للبيع ار���ض با�رشفية ال��وادي �شارع الثورة بحاجة �إىل �آن�سة
هـ 0996979943 :
 24دومن مع قرار حكم حمكمة هـ للعمل فيه الدوام � 3ساعات يوميا
مطلوب شقق لالجار 0933499991 :
وات�� � ��� � ��س  +م � ��وب � ��اي � ��ل ه�� � �ـ :
>مطلوب غرفة لالجار يف منطقة >للبيع ار�ض يف درو�شة خلف
كازية االق��رع دومن و ن�صف مع 0945259797
�أبو رمانة �أو الرو�ضة �أو املالكي بئر ماء م�شجرة زيتون مع كهرباء >ش���ركة جتاري���ة بامل���زة
ح�رصا لدى �سيدة �أو رجل عجوز
بحا ج���ة ا ل���ى موظف���ة
هـ 0993800732 :
 /لطالبة مغرتبة  /بدون عائلة هـ >ار�ض للبيع  2،5دومن  /يوجد محجب���ة للعم���ل /
 0962298326 :ه��ا ت��ف  +مياه  /طابو اخ�رض حو�ش دوير محا س���بة – خد م���ة
وات�س
مطلة على � 5شوارع ت�صلح كازية زبا ئ���ن – س���كرتاريا /
>مطلوب �شقة لالجار مفرو�شة او
( قريبة من دير الع�صافري ) هـ  :براتب  60الف العمر دون
غري مفرو�شة باملزة اتو�سرتاد او
 35س���نة و اخلب���رة غي���ر
2743476 – 2762146
�رشقية او غربية – كفر�سو�سة –
>ار�ض للبيع  5دومن يف جريود طريق ضروري���ة ه���ـ 6638663 :
اب��و رمانة – املالكي يف�ضل من
الركنية طابو اخ�رض هـ 0993391801 – 2743476 :
� �ص��اح��ب ال �ع�لاق��ة ح ���صرا ه��ـ :
>للبيع ار�ض يف ا�رشفية �صحنايا >م�ؤ�س�سة للتجهيزات الريا�ضية
6619196 – 6619742
على ال�شارع الرئي�سي م�ساحة بحاجة �إىل موظفة حمجبة الدوام
 20دومن واج� �ه ��ة 80م ه� �ـ :
�صباحي العمر دون � 30سنة
4472374 – 0951418823
ال���ش�ه��ادة مطلوبة اخل�ب�رة غري
>محل بالبرامكة شارع اجلمارك
�رضورية املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
جانب قاعة نور الشام مساحة
2145877

21م + 2مستودع 25م+ 2
وجيبة 50م  2لالستثمار او >�رشكة جتارية بدم�شق بحاجة
البيع هـ 2210452 :
�إىل م �ه �ن��د���س/ة� /أو م�ساعد
موظفون

>للبيع ملك و فروغ حمل ب�شارع مهند�س /ة /كهرباء – الكرتون
خالد بن الوليد جانب جامع زيد – ميكانيك الدوام كامل او جزئي
بن ثابت 45م 2على ال�شارع العام هـ 2243174 :
له و اجهتان ت�سليم فوري بدون >شركة جتارية باملزة بحاجة
و�سيط هـ  – 0933225561 :الى موظفة تسويق مباشر –
خدمة زبائن براتب  20الف
0944307790
>للبيع حم��ل ف��روج برو�ستد و أسبوعيا اخلبرة غير ضرورية
�شاورما م�ساحة 50م 2مع كامل العمر دون  35سنة من جتد
التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر /في نفسها القدرة على العمل
بعد املعاينة /للجادين فقط هـ  :االتصال هـ – 6668180 :
0931606999
0933568282

>مطلوب بشكل فوري بشهادة
بكالوريا كحد ادنى للعمل
بشركة جتميلية حديثة املنشأ
العمر دون  35براتب  65الف
هـ – 0953354000 :
3328070

>جمموعة طبية حديثة بالربامكة
ترغب بتعيني موظفة  /حما�سبة
� +إ�رشاف  /براتب � 75ألف بدوام
� 8ساعات العمر دون � 35سنة
يف�ضل من �سكان الربامكة و ما
ح ��ول� �ه ��ا و ال � �ت � �ف� ��رغ ل � �ل� ��دوام
وامل � ��وا�� � �ص �ل��ات م� ��ؤم� �ن���ة ه�� �ـ :
2144403 – 0933606081
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>جمموعة طبية جتارية باملزة
ترغب بتعيني موظفة  /حما�سبة
� +إ�رشاف  /براتب ممتاز الدوام
�صباحي اخل�برة غري �رضورية
العمر دون � 30سنة املوا�صالت
م�ؤمنة هـ 2145877 :

>تعلن كبرى الشركات التجميلية
عن افتتاح فرعها اجلديد و بحاجة
الى إكمال طاقمها اإلداري براتب
 60الف اخلبرة غير ضرورية
هـ – 0954798000 :
3328989

>شركة طبية في مجال الكوزميتيك
بحاجة إلى موظفة عالقات عامة /
سكرتارية بشرط التفرغ التام
للعمل حتمل شهادة ثانوية كحد
0953354000أدنى هـ :
>��شرك��ة جت��اري��ة ترغب بتعيني
3328070
موظفة �ضمن فرعها يف دم�شق
>�رشكة جتارية بج�رس فكتوريا
ب�ح��اج��ة اىل م��وظ��ف /ة للعمل
ب�صالة املبيعات هـ 2247583 :
االت�صال من 6-11
>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

>شركة طبية جتميلية باحلمرا
بحاجة الى موظفة محجبة للعمل
محاسبة – استقبال – سكرتاريا
براتب  65الف العمر دون 35
سنة هـ 0954798000 :
– 3328989

>�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاح
فرعها اجلديد باحلمرا بحاجة �إىل
موظفة ذات مظهر الئق لل�شواغر
التالية /حما�سبة – �سكرتارية –
ا�ستقبال  /اخل�برة غري �رضورية
براتب � 75ألف الدوام � 8ساعات
امل� � ��وا� � � �ص� �ل��ات م� � ��ؤم� � �ن � ��ة ه � � �ـ :
2144402 – 0966226640

حا�صلة على �شهادة كمبيوتر +
لغة انكليزية جيدة  +لباقة يف
ال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع ال� �ع� �م�ل�اء ه � �ـ :
0932346791 – 2154735
>مطلوب ل�رشكة خطوط جوية
ع��راق�ي��ة م��وظ��ف قطع ت��ذاك��ر او
ري�سيب�شن  /تكاليف ال�سفر و
الإق� ��ام� ��ة م� ��ؤم� �ن ��ة info@ /
holidaydagh.com
>مطلوب �آن�سة حمجبة م�رشفة
با�ص طالب من �سكان املناطق
التالية  /ق��زاز – يلدا – ببيال
– ب� � � �ي � � ��ت � � � �س � � �ح� � ��م ه � � � � �ـ :
0944519735
>يلزمنا �شاب للعمل يف �شارع
الثورة مبحل جترتي براتب او
ن�سبة ممتازة هـ 0960001803 :
– 0960001802

>م �ط �ل��وب م��وظ��ف /ة /خ�برة
ب��ال �ت �� �ص��وي��ر ال� �ف ��وت ��وغ ��رايف و
ال �ف��وت��و� �ش��وب للعمل يف �رشكة
بج�رس فكتوريا هـ 2247583 :
االت�صال من 6-11
>مطلوب مندوبني مبيعات ملواد
طبية بن�سبة على املبيعات ه�ـ :
0945259797
>�رشكة طبية بحاجة �إىل موظفة ق�سم
ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا
تنفيذية للعمل بفرعها اجلديد براتب
�شهري  60000هـ 2215788 :

العـ ــدد  15 - 717أيلول

>م�ستودع طبي يف باب م�صلى
يعمل بالعناية باملر�أة بحاجة �إىل
�سكرترية حمجبة حتمل ال�شهادة
الثانوية كحد �أدن��ى براتب يبد�أ
من � 50ألف العمر دون � 35سنة
و امل��وا��ص�لات م�ؤمنة و ال��دوام
�صباحي هـ 0994488637 :
– 2144402
>��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

سكرتاريا
>ملن ليس لديها شهادة او عمل
شركة حديثة املنشا في مجال العناية
الطبية تطلب انسات سكرتاريا /
محاسبة  /اشراف اداري العمر دون
 35سنة هـ > 0954798000 :مس���تودع جت���اري با مل���زة
– 3328989
بحا ج���ة ا ل���ى مو ظف���ة > شركة مختصة في مجال
>�رشكة ا�سترياد و ت�صدير ترغب با ال ختصا ص���ا ت ا لتا لي���ة التجميل بحاجة الى موظفة
بتعيني �سكرترية تنفيذية براتب  /س���كرتاريا – محا س���بة – للعمل لد يها في مجا ل
ممتاز بدوام �صباحي العمر دون
خدمة زبائن  /براتب  20الف السكرتارية براتب  60الف
� 30سنة اخل�ب�رة غ�ير ��ضروري��ة
امل�� ��وا�� � �ص��ل��ات م � ��ؤم � �ن� ��ة ه� � �ـ  :اسبوعيا العمر دون  35سنة هـ العمر دون  30سنة اخلبرة غير
 0993391800 – 6638663 :ضرورية هـ 0953354000:
2157150
– 3328070

3
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>�صالة عر�ض منتجات �سورية املكتبية متفرغة للعمل العمر 32
للعناية باملر�أة بحاجة �إىل موظفة � �س �ن��ة ذات م �ظ �ه��ر الئ� ��ق ه� �ـ :
ب�إحدى �صاالتها  /م�ساكن برزة 5427524 – 0945235375
– احلمرا  /حما�سبة و �سكرتاريا >شركة جتميلية حتتاج الى
و خدمة زب��ائ��ن ب��رات��ب � 75أل��ف كادر اداري إلدارة فرعها
ال� �ع� �م ��ر دون � � 35س �ن��ة ه � �ـ  :اجلديد  /ادارة عامة –
2144402 – 2135309
سكرتاريا – محاسبة  /مطلوب
>مطلوب �سكرترية جتيد اللغة شهادة ثانوية كحد أدنى هـ
االنكليزية و يف�ضل من لديها خربة
– 0954798000 :
باملرا�سالت التجارية الدوام كامل
3328989
او جزئي هـ 2243174 :
>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة
>�رشكة جتارية تعمل يف جمال
�إىل �سكرترية للعمل لديه براتب
الزينة و �إك�س�سوارات بحاجة �إىل
��ش�ه��ري � 60أل ��ف اخل�ب�رة غري
�سكرترية حمجبة للعمل لديها
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ
براتب �شهري � 60أل��ف اخلربة
– 2253712
:
غري �رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة
0932412883
ه � � � � �ـ – 2 2 5 3 7 1 2 :
عمال
0932412883
>مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري >يلزمنا عمال تو�صيل طلبات يف
ب��ال �ق �� �ص��اع جت �ي��د ال �ع �م��ل على م �ط �ع��م مب�ن�ط�ق��ة ال��ت��ج��ارة ه� �ـ :
ال�ك�م�ب�ي��وت��ر و ال �ق �ي��ام ب��االع�م��ال 0944594947

مهن
> مطلوب شاب للعمل في
محل جنارة بخبرة او نصف
العمر فوق  2 0سنة هـ :
0938255569

>يلزمنا �شيف حت�ضري  +معلم
ب�سطة يف مطعم �سناك بالتجارة
هـ 0944594947 :

>مطلوب معلم ذو خبرة بتصنيع
احللويات االفرجنية و العربية هـ
0955499623 :
رعاية وتنظيف

>لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و
املكاتب و ال�رشكات  /مدبرات
منزل للأعمال املنزلية و رعاية
امل�سنني و الأطفال مقيمات و غري
مقيمات ه�ـ 0933152120 :
– 8113020 – 8113025

�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
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شــــركة تجارية بحاجة إلى

موظف (ـة)

 - 1خبرة تصوير فوتوغرافي  +فوتوشوب
 - 2صالة المبيعات
 - 3متابعة الموقع على األنترنيت
الفيسبوك وتحديثه
مكان العمل في مدينة دمشق منطقة جسر فكتوريا

لالتصال يوميًا من الساعة  18 - 11هاتف 2247583 :

رعاية وتنظيف

>معهد تعليمي بحاجة
الىمستخدمةللتنظيف
هـ 0937654655 :

>مطلوب مدبرات منزل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال
مقيمات و غري مقيمات العمر بني
� 45-18سنة هـ 0933152120:
– 8113020 – 8113025

سائقني ..

>مطلوب �سائق للعمل لدى عائلة
حمرتمة باملزة او املهاجرين ذو
خربة مبناطق دم�شق و يف�ضل
من �سكان املزة  /مهاجرين هـ :
0966965777
>مطلوب موظف يحمل �شهادة
�سواقة خا�صة �أو عامة للعمل لدى
�رشكة ك�سائق �أو م��وزع براتب
ثابت  +ن�سبة هـ 5641542 :
– 0930147448

>يلزمنا �آن�سة للعمل يف �صالون
حالقة ن�سائية يف حي الق�شلة
باب توما ق�سم جتميل – واك�س
– م �ن �ي �ك��ور – ب ��دي� �ك ��ور ه � �ـ :
0947754332

أزياء

>معمل خياطة الب�سة والدي
بحاجة اىل ع��ام��ل /ة /خياطة
درزة – حبكة للعمل مقابل التاون
�سنرت و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
– 0940011299
0933949404

>شاب يطلب عمال لديه سيارة
حديثة و مستعد لدوام كامل هـ
0933137248 :

>مدرس انكليزية و فرنسية
خبي���ر متخص���ص باملناه���ج
اخلا ص���ة و احلكومي���ة (
شويفات – وطنية – سورية
حديث���ة ) دورات خا ص���ة
للش���هادات تقوي���ة للضعفاء
– ترجم���ة كت���ب – محادثة
لس���يدات األعم���ال ه���ـ
6613046 – 0944491978

>مطلوب مدر�س لكافة املواد عدا
الريا�ضيات للمرحلتني االعدادية
و الثانوية هـ 6617470 :
>مدر�سة خبرية باللغة االنكليزية
م�ستعدة العطاء درو�س خا�صة مع
املتابعة ب�شكل ممتاز لطالب املرحلة
االبتدائية ( ت�أ�سي�س و تقوية و متابع)
يف منزل الطالب م��ن �سكان امل��زة
ح ���ص�را ب��ا� �س �ع��ار م��درو� �س��ة ه� �ـ :
 0954263165وات�س اب ح�رصا

> مد ر س لغة ا نكليز ية
مستعد إلعطاء دروس ضمن
منازل الطالب لكافة املراحل و
الصفوف مناهج كاملة –جلسات
امتحانيه – محادثة – قواعد
هـ 0944787498 :

>مدرسة ذات خبرة تربوية و
تعليمية تدرس ابناءكم بكافة
املواد و اللغتني االنكليزية و
الفرنسية من االول حتى التاسع
في منزلها او منزلكم ضمن املزة
باجور مدروسة تناسب اجلميع
هـ – 0933640208 :
0933480622

> م���درس انكليز ي���ة و
فرنس���ية خبير باملناهج
احلكومي���ة و اخلا ص���ة
( قر ي���ة صغي���ر ة –
باكستانية – شويفات )
دورات خاصة للشهادات
تقو ي���ة للضعف���ا ء –
تر جم���ة – محا د ث���ة
لس���يد ا ت ا أل عم���ا ل
>ا� �س �ت��اذة  /ر.ف .ك  /ذات
ه���ـ – 0938670342 :
خ�برة وا�سعة م�ستعدة العطاء
6613046
>م��در���س ري��ا��ض�ي��ات م�ستعد
لتقدمي درو�س لطالب ال�شهادتني
الإع��دادي��ة و الثانوية اجلل�سة
�ساعة و ن�صف  1500/للثانوية
–  1200ل�ل��إع ��دادي ��ة  /ه��ـ :
0933269408

> م���درس لغ���ة رو س���ية
و انكليز ي���ة خبي���ر /
د ر و س لغ���ة عر بي���ة
للجالي���ة الرو س���ية +
تعلي���م احملادث���ة باللغ���ة
الروس���ية للمبتدئ�ي�ن و
تعلي���م العربي���ة لل���روس
 /دورات صيفي���ة مكثفة
 /ه���ـ – 0944491978 :
6613046

>مدرس ملادة الرياضيات
و الفيزياء و الكيمياء لطالب
املرحلة اإلعدادية و الثانوية
حالقة وجتميل..
سعر الساعة و نصف  /إعدادي
>شركة مختصة في مجال التجميل  / 1500ثانوي > 2000م ��در�� �س ��ة ق� ��دي� ��رة يف ال �ل �غ��ة
ترغب بتعيني انسات بكافة ل.س هـ  0993408415- :االن�ك�ل�ي��زي��ة اخ�ت���ص��ا���ص مناهج
اثرائية و متابعة منهاج عام و على >معلمة م�ستعدة العطاء كافة
الفئات الدراسية للعمل لدى افرع 0962262808
الشركة المتام شواغرها العمر فوق >ان�سة خربة يف تدري�س مناهج االخ�ص �شهادتي التعليم اال�سا�سي املواد الدرا�سية ملرحلتي التعليم
 35سنة هـ 0953354000 :
و الثانوي هـ 0932471098 :
اال�سا�سي ح�سب املنهاج اجلديد
امل��دار���س احلكومية و اخلا�صة
>مدر�س لغة عربية لكافة املراحل
– 3328070
>�صالون حالقة ن�سائية بدم�شق
بحاجة اىل معلمة �سي�شوار هـ :
–
6 1 2 4 5 6 6
0998806061

م�ستعدة لتدري�س طالب االبتدائي
كافة املواد متابعة – ت�أ�سي�س –
ح� ��ل وظ� ��ائ� ��ف – ت��ق��وي��ة ه � �ـ :
0991877316

و با�سلوب متميز و االهتمام
و خا�صة ال�شهادتني ت�أ�سي�س و
ت�ق��وي��ة و متابعة و ��ش�رح و حل ب�شهادة التعليم اال�سا�سي هـ :
–
للو�صول اىل العالمة التامة هـ 6 3 7 3 2 9 3 :
0946125816
0991770187

درو�س لطالب املرحلة االعدادية
� /سابع – ثامن – تا�سع  /و
ح�ت��ى امل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة ه �ـ :
0945462671

>معهد تعليمي بحاجة
الى مدرسني اختصاصني
لغة  /انكليزية –فرنسية
 روس���ية  /لغ���ة عربي���ة– عل���وم – جغرافي���ا هـ :
0937654655

>مدر�سة لغة انكليزية م�ستعدة
العطاء الدرو�س و املتابعة اليومية
ل �ط�لاب ال�ت��ا��س��ع و ال�ب�ك��ال��وري��ا
بفرعيها وفق �سالمل الت�صحيح
ترجمة – �رشح قواعد  -حمادثة
 كتابة موا�ضيع – اوراق عمليف دم� ��� �ش ��ق و ري� �ف� �ه ��ا ه � �ـ :
– 0938217212
0997409416
> م� � ��درس ري ��اض� �ي ��ات ل �ك��اف��ة
املراحل الدراسية والسعر يناسب
اجل�م�ي��ع وب�ج�م�ي��ع م�ن��اط��ق دمشق
وض��واح �ي �ه��ا ل�لاس �ت �ع�لام ه��ات��ف
0966476114

>لالج���ار اليومي األس���بوعي
الش���هري بدمش���ق غ���رف
مفروشة (  ) 3+2سرير  +حمام
 +ب���راد  +مكيفة ضمن ( البيت
الش���امي ) ش���ارع بغداد دخلة
القزازين خلف جامع اجلوزة هـ
0936855455- – 2320771 :
0933554418

>للبيع بداعي السفر معدات و اخل��دم �ي��ة ع�ل��ى ال�ك�م�ب�ي��وت��ر و
مطعم و كافيه كاملة  /فرن تو�صيل ال�شبكات ن�صل �أينما
و خمارة – مكنة كابتشينو – كنتم هـ 0945375583 :

>معه���د تعليمي بحاجة
طاوالت – كراسي  -برادات
>ور�شة متنقلة لإ�صالح الأعطال ال���ى س���يارة نق���ل  /فان –
ايطالي
– فريزرات  / -أملاني
امل�ستع�صية يف الآالت ال�صناعية ميكروباص  /مع سائق هـ
استعمال  3أشهر  /هـ :
و الأدوات امل�ن��زل�ي��ة يف م��واق��ع 0937654655 :

0966965777

ال�ع�م��ل و امل��ن��ازل ب ��إت �ق��ان ه �ـ :

سيارات للشراء

0944795733 – 6354073
>مطلوب لل�رشاء �سيارة �سياحية
>فني م�ستعد ل�صيانة و فرمته و >مركز م�ستعد ال�ستقبال االطفال � /رشكات  /منرة �سوداء �أو زرقاء
تنزيل برامج النت و الت�صميم و و االهتمام بهم جرمانا البلدية او �سيارة رخي�صة بدون فراغ هـ
0933536664 :
الهند�سية و مكافحة الفريو�سات القدمية هـ 0992942776 :
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