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>للبيع منزل يف اجل�رس الأبي�ض
موقف اجلبة م�ساحة 160م5/ 2
غرف و �صالون كبري  /طابق ثاين
ط 2فني ك�سوة ممتازة �إطاللة جميلة
�� �ش��رق� � ��ي ق � �ب � �ل� ��ي غ� � ��رب� � ��ي ه� � � �ـ :
0955397330

مزة

>للبيع �شقة باملزة فيالت غربية ار�ضي
م��ع ح��دي�ق��ة و م�سبح م�ساحة داخلية
250م + 2حديقة 300م 2ك�سوة جيدة
طابو اخ�رض مدخل م�ستقل على ال�شارع
ي�صلح �سكني او جتاري الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :

>للبيع منزل باملزة طلعة �سيتامول
م�ساحة 130م 2ك�سوة جيدة ت�سليم
ف� � � � � ��وري دون و�� � �س� � �ي � ��ط ه� � � �ـ :
0951507455
>للبيع منزل ب��امل��زة طريق اجل�لاء
م�ساحة 200م 4/ 2غرف و �صالون
 /ك�سوة �سوبر ديلوك�س  3اجتاهات
ت�سليم فوري ب�سعر مغري للجادين
فقط دون و�سيط هـ 0933258589 :
– 6127552

>للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد م�ساحة
360م + 2ترا�س 50م 2ك�سوة قدمية
طابق اول ت�سليم فوري �أربع اجتاهات
هـ 0933499991 :
>منزل يف املزة مقابل �سوق اخل�ضار
ط 4فني م�ساحة 100م + 2ملحق
25م 2و حديقة على ال�سطح  85مليون
جاهز لل�سكن هـ 0936231289 :
>للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية بناء
الإ� �س �ك��ان ال�ع���س�ك��ري ك �� �س��وة �سوبر
ديلوك�س ت�سليم فوري باركينغ �سيارات
 +ناطور هـ 0951507455:
>للبيع منزل اتو�سرتاد املزة م�ساحة
115م 2قبلي �شمايل ك�سوة ممتازة
اطاللة خالبة بناء خمدم ب�سعر مغري
ل �ل �ج��ادي��ن ف �ق��ط دون و� �س �ي��ط ه� �ـ :
0933258589 – 6133267

مشروع دمر

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 10
م�ساحة 160م 3/ 2غ��رف ن��وم و
�صالونني ك�سوة ديلوك�س اطاللة رائعة
طابو اخ�رض يوجد م�صعد الت�سليم
فوري للجادين هـ 094501619 :
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر �شارع
املغرتبني م�ساحة 150م 3/ 2غرف
نوم و �صالون  /ك�سوة ديلوك�س مع
ال�ف��ر���ش اط�لال��ة رائ �ع��ة م�صعد +
مراب  +مولدة للبناء الت�سليم فوري
للجادبن هـ 0945801619:
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج  16جانب
مدر�سة ايالف م�ساحة 220م 4/ 2غرف
نوم  3 +حمامات � +صالونني  /اطاللة
رائ�ع��ة البناء على الهيكل قيد االك�ساء
اخلارجي ب�سعر  90مليون للجادين هـ :
0945801619

>للبيع �شقة بدمر البلد  5غرف و
منافع بوادي ال�سيل م�شم�س مهوي
م��وق��ع مم�ي��ز ه �ـ – 3136126 :
0931805301

>للبيع منزل مبشروع دمر ج 16
مساحة 180م + 2كراج سيارات 3
غرف نوم و صالة و صالون بداعي السفر
هـ 0966965777:
>للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 16
م�ساحة 225م 2قبلي غربي �شمايل
ط 11اط�لال��ة �ساحرة ب�ن��اء حديث
ب�سعر م�غ��ري للجادين فقط دون
و� � � � �س � � � �ي� � � ��ط ح� � � � ���� �ص� ��را ه� � � � � �ـ :
0944757061

شقق متفرقة
>للبيع �شقة يف املالكي جانب ما�سة
مول م�ساحة 250م 4 / 21غرف
نوم و �صالونني � /إطاللة رائعة على
حديقة ت�رشين ك�سوة جيدة م�صعد
 +م��راب  +م��ول��دة للبناء الت�سليم
ف � � � � � � ��وري ل � � �ل � � �ج� � ��ادي� � ��ن ه� � � � �ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر
ار�ضي مع حديقة م�ساحة داخلية
150م 2+حديقة و ترا�س 250م2
ك�سوة جيدة م��ع �شوفاج م�ستقل
يوجد بئر ماء طابو اخ�رض مدخل
م�ستقل من ال�شارع الت�سليم فوري
ب�سعر  50م�ل�ي��ون ل�ل�ج��ادي��ن ه �ـ :
0945801619

>للبيع شقة أرضية في الزاهرة مسبق
الصنع بناء األطباء كسوة جيدة طابق
ارضي  4 /غرف و منافع مع حديقة
شرقي شمالي 120م 2سكن و حديقة
100م 2بسعر  120مليون و بازار هـ
0944712944 :

>للبيع فيال يف قرى الأ�سد م�ساحة
1200م 2ك�سوة ديلوك�س  3طوابق
على � 3شوارع ت�سليم فوري بدون
و�سيط هـ 0933499991 :
>للبيع �شقة مبنطقة ابو رمانة قريبة
من �سوبر ماركت نورا /ط /1ك�سوة
قدمية م�ساحة 130م 2ال�سعر 157م2
و بازار هـ 0966184190 :
>للبيع �شقة م�ساحة 80م 2طريق
بريوت القدمي مفرق جبل الورد �سوكة
على ال�شارع الرئي�سي ي�صلح عيادة
ب�سعر 6،5مليون قابل للتفاو�ض هـ :
0999558961
>للبيع م�ن��زل بالعبا�سيني �شارع
فار�س خوري ط� / 4إطاللة ديلوك�س
 /كراج �سيارة  85و ناطور ب 77
مليون مليون هـ 0951553163 :

>للبيع منزل يف القزاز ال�شارع
العام  3غرف و منتفعات 55م2
طابق ثاين �إطاللة على املحلق هـ :
0965221361
>للبيع رق��م اك�ت�ت��اب يف جمعية
�صدى ال�شعب ب�ضاحية قد�سيا
البجاع م�ساحة 120م160/ 2م2
ق �ي��د الإن� ��� �ش ��اء خم �� �ص ����ص ه� �ـ :
4472374 – 0951418823
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
اطاللة جميلة غرفتني نوم و �صالون
ك�سوة ديلوك�س طابو للجادين 75
مليون هـ 0933709044 :

>لالجار بناء كامل باملزة فيالت
�رشقية �أو غربية ي�صلح مقر �رشكة
ك�سوة جيدة ت�سليم ف��وري ب��دون
و�سيط هـ 0933499991 :
>لالجار �شقة مفرو�شة يف الرو�ضة
خلف املحاربني القدماء �صالون و
غرفة نوم و منافع مع تدفئة و نت
و كهرباء � 24ساعة من املالك هـ :
 0944362525بعد  1ظهرا
> جناح يف و�سط مدينة دم�شق
غرفتني ن��وم و �صالون مع حمام
مفرو�ش  /نظام فندقي  /لالجار
اليومي �أو الأ�سبوعي ب�سعر6000
ل �� ��س ل �ل �ل �ي �ل��ة ال�� ��واح�� ��دة ه � �ـ :
0955560319
>لالجار غرفة مفرو�شة مع منتفعات
يف ال�شعالن حبوبي اول مقابل فرن
ابو �رسكي�س م�ساحة  27م ( 2براد
 +تلفزيون  +مكيف � +رسير ) عداد
كهرباء م�ستقل الدفع كل � 6أ�شهر ب
� 110آالف هـ 0933381829 :
>لالجار غرفة مع �صالون و منتفعات
م�ساحة 40م 2تقريبا ط� 3شارع
الثورة مكيفة حتوي خزانة �صغرية و
طاولة كمبيوتر و طقم كنبايات و براد
�صغري و يوجد م�صعد ي�صلح مكتب
او لل�سكن هـ 0933577667 :
>لالجار �شقة يف عرنو�س طابق
اول فني غرفتني و �صالون و منافع
مفرو�شة يومي �أ�سبوعي �شهري هـ
4472374 – 0951418823 :

>لالجاراليومياألسبوعي
الش���هري بدمش���ق غ���رف
مفروش���ة (  ) 3+2س���رير +
حمام  +براد  +مكيفة ضمن
( البي���ت الش���امي ) ش���ارع
بغداد دخلة القزازين خلف
جامع اجلوزة هـ 2320771 :
– 0936855455-
0933554418
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>لالجار منزل باملزة مواجه ق�سم
ال ���شرط��ة م �ب��ا��شرة ط��اب��ق ار��ض��ي
م�ساحة 100م 2مع حديقة حوايل
150م 2على ال�شارع ال�ع��ام ه�ـ :
– 0933590158
0944514515
>لالجار منزل اتو�سرتاد املزة ن�سق
ثاين طابق فيال  4غرف و �صالون
كبري ك�سوة جيدة جدا بدون فر�ش
 4اجتاهات ب�سعر جيد للجادين فقط
دون و�سيط هـ 0944757061 :
>للبيع �شقة �شبابي ب�ضاحية قد�سيا ج 11
�أر�ضية باب خارجي خا�ص و �شجر مثمر
90م + 2حديقة 120م + 2ترا�سني ك�سوة
داخلية جيدة و مطبخ �أمريكي ( حماية كاملة
حديد ) برئ الذمة فراغ مبا�رش من �صاحب
ال �ع�لاق��ة دون و��س�ي��ط ب���س�ع��ر  33مليون
للجادين هـ 0988266149 :
>�شقة مفرو�شة لالجار ديلوك�س
مب�ساكن ب��رزة قرب الهاتف الآيل
م�ؤلفة من  3غرف و �صالون كبري
ط ار�ضي مع حديقة و �شالل تكييف
و ت �ب��ري � ��د و �� � �ش � ��وف � ��اج ه � � �ـ :
0955397330

مطلوب لالجار

>مطلوب �شقة �صغرية لالجار غرفة
و �صالون لعرو�سني �ضمن املنطقة
ال�صناعية او الزاهرة او امليدان و ما
ح��ول��ه��ا ب � �ح� ��دود  50ال � ��ف ه � �ـ :
0954333771

> يوجد غرفة ضمن شقة سكنية
فارغة من غير عفش منافع مشتركة
لبنت أو بنتني شارع الثورة سوق
النحاسني مناخلية حارة غنم هاتف >ل�ل�ب�ي��ع حم��ل ف� ��روج ب��رو� �س �ت��د و
�شاورما م�ساحة 50م 2مع كامل
2326854 / 0944574456
>لالجار منزل باملزة فيالت غربية طابق
فيال بدون فر�ش ار�ضي مع م�سبح ك�سوة
�سوبر ديلوك�س مدخل م�ستقل ي�صلح
مكتب جتاري هـ 0951507455 :
>ل�لاج��ار م�ن��زل بالفحامة مقابل
ج��ام��ع زي ��د ب��ن ث��اب��ت ط��اب��ق اول
مفرو�ش هـ  0966888049 :من
ال�ساعة  2-12ظهرا
>لالجار منزل اتو�سرتاد املزة غرفة
و �صالون ك�سوة جيدة جدا ب�سعر
جيد للجادين فقط دون و�سيط هـ :
0944757061
>لالجار �شقة يف الرو�ضة جادة
ال��زه��راوي غرفتني و منافع طابق
ثاين مفرو�شة يومي ا�سبوعي هـ :
4472374 – 0951418823

>مطلوب �أرقام اكتتاب �شبابي �ضاحية
قد�سيا و دميا�س للبيع و �شقق خم�ص�صة
و م�ستلمة بال�ضاحية و الدميا�س للجادين
فقط هـ 0988266149 :
>مطلوب لل�رشاء او االيجار �شقة باملزة
غربية �رشقية بناء مراوح اتو�سرتاد طريق
اجلبل من �صاحب العالقة ح�رصا هـ :
6619742 – 6619196

التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر /بعد
امل��ع��اي��ن��ة /ل� �ل� �ج ��ادي ��ن ف��ق��ط ه � �ـ :
0933568282

>للبيع او االستثمار صالة مساحة 150م2
لها مدخلني ديكور كامل حجر مطلة على شارع
خالد بن الوليد جانب جامع ابن حجر تصلح
لكافة املهن هـ 0933923863 :
>للبيع حمل يف احلريقة لال�ستف�سار
هـ 0988571337 :

>للبيع او االستثمار مبنى جتاري صناعي
خدمي يصلح بنك – شركة – مجمع طبي
مرخص معمل او جتاري بالبرامكة مساحة
600م 2مكاتب و صالة و مستودعات
كسوة ممتازة و جاهز للعمل الفوري ( مواقف
متوفرة ) هـ 0966965777 :

>للبيع ملك و ف��روغ حمل ب�شارع
خالد بن الوليد له �سقيفة  +عداد ماء
50م 2على ال�شارع العام له واجهتان
قرب جامع زيد هـ 0933225561 :
– 0944307790
>للبيع حمل جتاري ب�شارع الق�صور
الرئي�سي م�ساحة داخلية 20م+ 2
وجيبة 35م 2ط��اب��و نظامي ب��ريء
ال��ذم��ة ال�سعر  67مليون هاتف +
وات� � � � �� � � � ��س ل � � �ل � � �ج� � ��ادي� � ��ن ه� � � � �ـ :
0944335589

>للبيع او املقاي�ضة حمل جتاري
بابو رمانة موقع مميز �ساحة ق�رص
ال�ضيافة جانب بنك االردن 30م2
يوجد فيه منتفعات ت�سليم فوري ب
 125مليون هـ 0951553163 :

>حمل فروغ �شارع امللك في�صل
جادة مقابل جامع ال�سادات مقابل
مكتبة خليفة م�ساحة 11م+ 2
�� � �س� � �ق� � �ي� � �ف � ��ة 11م  2ه � � � � �ـ :
0933774413
>حم��ل جت ��اري ل�لاج��ار م�ساحة
20م 2على واجهتني �شارع بغداد
م� ��واج� ��ه ال � �ه �ل�ال الأح � �م� ��ر ه � �ـ :
– 0944514515
0933590158
>لال�ستثمار حم��ل يف احلريقة
ار�ضي م�ساحة 20م 2طابقني هـ :
0936073088
>لال�ستثمار ال�سنوي حمل جتاري
م�ساحة 18م 2يف �سوق بالزا 86
ب�ين ال�شام �سنرت و الدام�سكينو
ي� ��� �ص� �ل ��ح ل � �ك� ��اف� ��ة امل� � �ه � ��ن ه � � �ـ :
0991322770
>لال�ستثمار حمل يف باب �رسيجة
جامع العنابي م�ساحة 38م+ 2
�سقيفة � +سرياميك كامل و ديكور
االت�صال ع�رصا من  8-6م�ساء هـ
0944751086 :

>للبيع فيال و ارض بيعفور من دومن
–  7دومن فيها فيال و مسبح جديدة
جاهزة كسوة ممتازة موقع رائع و إطاللة
خالبة هـ 0966965777 :

>للبيع ارض جنوب قطنا غرب
خان الشيح طابو نظامي مفرزة
هـ – 0 9 3 3 5 9 4 8 9 8 :
6823448

> مكتب لالجار بشارع احلمرا
مساحة 3 0م  2مع فرش او
بدون يصلح جلميع األعمال هـ :
0991153061

>لدينا ار���ض زراع�ي��ة يف دي��ر �سلمان
الغوطة ال�رشقية م�ساحة  4دومن �سعر
ال ��دومن  2،5مليون تبعد ع��ن ال�شارع
ال��رئ �ي �� �س��ي  2ك ��م ط��اب��و اخ ���ض�ر ه� �ـ :
0940475958 – 0937989072

�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

>للبيع �سيارة هونداي اك�سنت لون
ابي�ض خالية داخال و خارجا  /ق�صة
قدمية  /كاملة غيار ع��ادي موديل
 2005ب� �ح ��ال ��ة مم� � �ت � ��ازة ه� � �ـ :
4413300 – 0991185134
>للبيع �سيارة �سابا  2008لون
ف�ضي اتوماتيك و نوافذ كهرباء و
قفل مركزي و مكيف و هيدروليك و
جنط كروم و م�سجلة  cdخالية من
الداخل و اخلارج ما عدا قطعة فقط
ب��دون معجون هـ – 4444718 :
0944214910

موظفون
>مطلوب فتاة للعمل على النت يف
م �ن��زل �ه��ا ذات خ �ب�رة ج��ي��دة ه� �ـ :
0931606623
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موظفون

>جم �م��وع��ة جت��اري��ة ب�ح��اج��ة �إىل
موظفة �إ�رشاف و ري�سيب�شن براتب
� 80ألف املوا�صالت م�ؤمنة و العمر
دون � 30سنة و بدوام �صباحي هـ
2150903 :
>�رشكة جتارية بالربامكة بحاجة
اىل م��وظ �ف��ات ل�ل�ع�م��ل بالت�سويق
امل�ب��ا��شر ال���ش�ه��ادة و اخل�ب�رة غري
��ض�روري ��ة ال �ع �م��ر دون � 30سنة
برواتب مغرية هـ – 2225099 :
0993882780
>ف��ر��ص��ة عمل مم �ي��زة يف مركز
معتمد ل�رشكة ات���ص��االت ب�شارع
الثورة بحاجة ملندوب مبيعات براتب
و ن�سبة ممتازة بدوام كامل من 10
 -8م�ساء هـ 0960001802 :

>شركة متخصصة في مجال
التجميل في قدس���يا بحاجة
ال���ى موظف���ة للعم���ل لديه���ا
ف���ي االختصاص���ات التالي���ة /
خدمة زبائن – تسويق مباشر
– صالة عرض براتب  75الف
العمر دون  35سنة اخلبرة غير
ضرورية هـ – 0967187880 :
0931606999

>��شرك��ة جت��اري��ة تفتح فرعها اجلديد
ب��ال�برام�ك��ة بحاجة �إىل موظفة للقيام
ب�أعمال �إداري��ة بدوام �صباحي و راتب
� 50ألف مبدئيا ال�شهادة و اخلربة غري
�رضورية يف�ضل من �سكان املنطقة العمر
دون  35االت�صال من  6-11م�ساء هـ
2144403 – 2144402 :
>��ش�رك���ة � �ص �ن��اع �ي��ة يف م�ن�ط�ق��ة
ال �� �ص �ن �م�ين ت �ط �ل��ب ل �ل �ع �م��ل ل��دي�ه��ا
حما�سب /ة /خريج كلية التجارة
او م�ع�ه��د ق���س��م حم��ا��س�ب��ة لديهم
اخلربة يف املحا�سبة و الكمبيوتر هـ
3328502 – 3328503 :

>م �ط �ل��وب م��وظ�ف��ة حم�ج�ب��ة للعمل
بتنظيم و ترتيب ب�ضائع براتب جيد
يف منطقة املجتهد الدوام من  3-9و
من  10-3هـ – 0933249512 :
2249512

>مكتب ترجمة محلفة يرغب
باستضافة مترجمني ناجحني
بامتحان وزارة العدل للترجمة
م���ن مختل���ف اللغ���ات يرج���ى
إرس���ال رس���الة  smsمتضم���ن
االس���م و اللغة و عالمة النجاح
هـ 0937878628 :

>وك��ال��ة لأ��ش�ه��ر امل��ارك��ات العاملية تفتتح
�صالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة اىل موظفة
 /ري�سب�شن – خدمة زبائن – �سكرتارية /
بدوام � 8ساعات العمر حتى � 35سنة اخلربة
غري ��ضروري��ة ال�شهادة ثانوية �أو جامعية
براتب � 75أل��ف االت�صال من  6-11هـ :
2144403 – 0955553922
>يلزمنا موظف بن�صف دوام لبيع
احلقائب الن�سائية براتب  30الف
ج � ��رم � ��ان � ��ا  +ال � �ف � �ح� ��ام� ��ة ه � � �ـ :
0954208066
>��ش�رك ��ة ط �ب �ي��ة ت �ط �ل��ب حم��ا��س�ب��ة
ال�شهادة مطلوبة ال ��دوام �صباحي
ال�ع�م��ر دون � 30سنة امل��وا��ص�لات
م� ��ؤم� �ن ��ة ال� ��رات� ��ب � 80أل� � ��ف ه� �ـ :
2150903
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفة
باالخت�صا�صات التالية مق�سم /
ا�ستقبال � /سكرتاريا براتب �شهري
 60000ل�.س املوا�صالت م�ؤمنة و
اخل � �ب� ��رة غ� �ي��ر ���ض ��روري� � ��ة ه � � �ـ :
2253712 – 0932412883
>م �ط �ل��وب م��وظ��ف م �ت �ف��رغ للعمل
مبعر�ض الكرتونيات او ور�شة بدون
خ� � �ب � ��رة ب � � � � ��اب �� �ش ��رق � � ��ي ه � � � �ـ :
0944478090
>مطلوب للعمل ف��ورا ل��دى �رشكة
دعائية موظفة ذات مظهر الئق بدوام
� 8ساعات يف�ضل من حملة ال�شهادة
الثانوية و العمر ال يتجاوز � 35سنة
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مب�ج��ال اال�ستقبال االت���ص��ال من
 6 11م�ساء هـ 0933606081 :– 2144402
>مطلوب مدر�س خا�ص يف جمال
التوكيالت التجارية و اال�سترياد و
ال � � �ل� � ��وج � � �� � � �س � � �ت � � �ي� � ��ات ه� � � � � �ـ :
0936002008
>مطلوب للعمل فورا فتاة ن�شيطة
تتقن االنكليزية و العمل باملرا�سالت
على ال�سو�شال ميديا و ال�ن��ت و
ال� ��رات� ��ب ج��ي��د ل�ل�ات�����ص��ال ه � �ـ :
0932465449
>مطلوب بائع ل�سوبر ماركت ليلي
من  11ليال لل�صباح يف�ضل من
اخوتنا جرحى احلرب وات �ساب
هـ 0957777154 :

>مس���تودع م���واد جتميل و
عناي���ة بالبش���رة بقدس���يا
بحاجة الى موظفة للعمل
لديه في املجاالت التالية /
سكرتارية – خدمة زبائن -
صالة عرض  /العمر دون 35
س���نة اخلبرة غير ضرورية
رات���ب  60أل���ف و املواصالت
مؤمن���ة هـ 0967187880 :
– 0931606999

>فر�صة عمل مميزة ملركز معتمد
ل�رشكة ات�صاالت ب�شارع الثورة
بحاجة اىل موظفني يجيدون الكتابة
على الكمبيوتر ب�شكل ممتاز راتب
ممتاز بدوام كامل من  8-10هـ :
0960001802
>ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل
ال�شهادة او اخلربة �رشكة تعمل يف
جمال اال�سترياد تعلن عن حاجتها
�إىل �آن� ��� �س ��ات ل �ل �ع �م��ل يف ع��دة
اخت�صا�صات بدوام كامل و راتب
� 75ألف العمر دون � 35سنة هـ :
2135309 – 0966226640
>مطلوب ل�رشكة بجرمانا حما�سب
/ة /ذو خربة  /مندوب مبيعات هـ:
0992925152

>�رشكة جتارية بالفحامة �أخ�صائية
بالتجميل بحاجة �إىل موظفات للعمل
لديها بالطاقم الإداري ال�شهادة و
اخلربة غري �رضورية العمر دون 30
�سنة الراتب � 75ألف هـ 2225099 :
– 0993882780
>مطلوب �شاب لديه خربة يف مهنة
النظارات الطبية و متمكن منها جيدا
للعمل يف حمل نظارات طبية بركن
ال��دي��ن  /م�شاركة او ن�سبة  /ه�ـ :
0954865081 – 2777160
>م �� �س �ت��ودع ط �ب��ي يف ال�برام �ك��ة
بحاجة اىل موظفني باالخت�صا�صات
التالية  /مق�سم – �سكرتاريا –
ا�ستقبال  /براتب �شهري � 70ألف
و امل � ��وا�� � �ص �ل��ات م � ��ؤم � �ن� ��ة ه� � �ـ :
2253712 – 0932412883

>جم�م��وع��ة جت��اري��ة ت��رغ��ب بتعيني
�آن�سة للعمل فورا بدوام � 8ساعات
يف جمال  /املحا�سبة – ال�سكرتارية
– خدمة الزبائن  /العمر دون 35
�سنة و ال�شهادة ثانوية كحد �أدنى
الراتب � 2ألف �أ�سبوعيا االت�صال من
 6-11ه �ـ – 0933606019 :
2135309
>مطلوب �سكرترية لبقة للرد على
الهاتف ملكتب جتاري يف البح�صة
ال��رات��ب  35ال��ف ال��دوام من 3-9
لال�ستف�سار م��ن  3-10فقط ه�ـ :
0996959677
>�رشكة طبية بحاجة اىل �سكرترية
و موظفة �إدارية للعمل لديها براتب
�شهري  65000ل�.س اخلربة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2253712 – 0932412883

>م�ستوردين من ال�صني بحاجة اىل
 /حما�سبة – �سكرترية – ا�ستقبال /
للعمل ل��دى �صالتها مب�ساكن ب��رزة
ب��دوام � 8ساعات و رات��ب � 60أل��ف
ال�شهادة بكالوريا كحد �أدنى و العمر
ح�ت��ى  30امل��وا� �ص�لات م ��ؤم �ن��ة ه �ـ :
2144403 – 0944886370
>�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة
اىل م��وظ�ف��ة للعمل ل��دي�ه��ا بق�سم
ال�سكرتارية و اال�ستقبال العمر دون
� 30سنة ال�شهادة و اخل�برة غري
��ض�روري ��ة ب��رات��ب � 75أل� ��ف ه �ـ :
0993882780 – 2225099

> مطلوب موظفة لديها شهادة
بكالوريا على االقل و جتيد العمل على
الكمبيوتر للقيام باعمال مكتبية على
برنامج وورد هـ 0937248516 :

سكرتاريا

> مطل���و ب س���كر تير ة
للعم���ل ف���ي مكت���ب جمل���ة
م���واد جتمي���ل و عط���ور
ه���ـ – 0987368126 :
0987353946
>م ��ؤ� �س �� �س��ة جت �ه �ي��زات ط �ب �ي��ة و
جتميلية ترغب بتعيني �سكرترية
تنفيذية ب��دوام �صباحي بالربامكة
براتب � 75ألف املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 2150903 :

>�رشكة جتارية بقد�سيا بحاجة �إىل
موظفة ا�ستقبال – �سكرتاريا للعمل
لديها براتب � 20ألف �أ�سبوعيا العمر
دون � 35سنة املوا�صالت م�ؤمنة هـ
–
0967187880 :
0931606999
>مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري
يف ب��رج ال��رو���س بالق�صاع جتيد
ال�ع�م��ل ع�ل��ى ال�ك�م�ب�ي��وت��ر و ال�ق�ي��ام
ب��اال ع�م��ال املكتبية متفرغة للعمل
العمر دون � 32سنة ذات مظهر الئق
ه � � � � � �ـ – 5 4 2 7 5 2 4 :
0945235375

عمال

>بحاجة اىل عامل او عاملة عادي
او فني للعمل على خط انتاج بدوام
و راتب جيد هـ 0930147448 :
– 5643460

 22كانون األول

>ور�شة خياطة بحاجة اىل عاملة
مهن
ام�ب�لاج /عاملة تنظيف  /حوي�ص
>مطل���وب م���درب رياض���ي
ب��رك��ن ال��دي��ن ه �ـ – 2772337 :
خاص هـ 0936002008 :
0933367877

رعاية وتنظيف

>مطلوب للعمل فورا فتاة ن�شيطة
للعمل مدبرة منزل بدوام �صباحي
الراتب جيد هـ 0932465449 :
>مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية
امل�سنني /ع�م��ال تنظيف ور� �ش��ات هـ
0933439985 – 4455572:
>مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب
� 100ألف�ص�2ض ب��ال���ش�ه��ر ه �ـ :
0940649505
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال
مقيمات و غري مقيمات العمر بني
� 45-18سنة هـ 0993152120 :
– 8113020 – 8113025
>لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و املكاتب
و ال�رشكات  /م��دب��رات منزل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال مقيمات
و غري مقيمات هـ – 0993152120 :
8113020 – 8113025
>م�ط�ل��وب ع��ام�لات خ��دم��ة منزلية
ل��رع��اي��ة امل���س�ن�ين /ع �م��ال تنظيف
ور �� � �ش � ��ات ه � �ـ – 3325978:
0992337260

>م�شفى بدم�شق بحاجة اىل فني
/ة /خمرب نطاف و طفال انبوب بدوام
�صباحي لال�ستعالم هـ 9218 :

>مدر�س لغة فرن�سية حا�صل على
� �ش �ه��ادة امل��اج���س�ت�ير يف ال�ترج�م��ة
م�ستعد لإعطاء درو�س جلميع املراحل
التعليمية مب��ا فيها اجلامعية ه�ـ :
0992293774
0937944001

>مدرس فيزياء و كيمياء لطالب
البكالوريا فقط ذو خبرة و حاصل على
إجازة و دبلوم تأهيل تربوي ( في منزل
الطالب ) هـ 0988344094 :

>مدر�س لغة � Eإجازة �أدب + E
دبلوم ت�أهيل تربوي �إعطاء كل املراحل
الدرا�سية و اجلامعية و طالب الأدب
االنكليزي هـ 0954210779 :

سائقني

>مطل���وب س���ائق عل���ى س���يارة
>م�ستعد لتو�صيل طلبات م�سائي او
تكسي عمومي بدوام صباحي من جزئي خدمة �رسيعة بكافة املطاعم (
 4-7عصرا هـ  0944450922 :لدي موتور �رسيع ) لال�ستف�سار وات

>مطلوب �سائق ل�رشكة يف�ضل من �ساب هـ 0932075466 :
حميط املزة لال�ستف�سار فقط وات > فن���ي مس���تعد إلص�ل�اح
�ساب هـ 0957777154 :

املايكرووي���ف و أف���ران الغ���از
بجميع أنواعها و البوتوغازات
أزياء
>ور�شة خياطة للعباءات الرجالية الغط���س احلديثة في املنازل
يف باب ال�رسيجة بحاجة �إىل عمال خب���رة أكث���ر م���ن  15ع���ام
ه � � �ـ  – 0956420138 :س���رعة و إتقان ف���ي العمل هـ
0932210265 :
0999214844
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>فني م�ستعد ل�صيانة و فرمتة و
ت�ن��زي��ل ب��رام��ج ال�ن��ت و الت�صميم و
الهند�سية و مكافحة الفريو�سات و
اخلدمية على الكمبيوتر و تو�صيل
ال� ��� �ش� �ب� �ك ��ات �أي � �ن � �م� ��ا ك� �ن� �ت ��م ه� � �ـ :
0945375583
>�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
>�شاب لديه ور�شة ا�صالح كهرباء
منزلية مع ور�شة و ا�صالح دهان
م � �� � �س � �ت � �ع� ��د ب � � � � ��اي وق � � � � ��ت ه� �ـ
– 0937989072 :
0940475958

>للبيع جهاز �سماعة �ستاركي و
بو�ش �أمل��اين �صوت قوي و ميتور
ك �ه��رب��ائ �ي��ة �� �ش ��ارب  5ب �ط��اري��ات
ل�لا� �س �ت �ف �� �س��ار وات� �� ��س اب ه� �ـ :
0932075466
>للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة
 /فرن و خمارة – مكنة كابت�شينو
– ط��اوالت – كرا�سي  -ب��رادات –
فريزرات � / -أملاين ايطايل ا�ستعمال
� 3أ�شهر هـ0966965777 :
>للبيع خزانة بابني  +تخت مفرد
زان الوان اللكر بحالة اجلديد بركن
ا ل� ��د ي� ��ن ه�� �ـ – 2773147 :
0966677944

>ف�ق��د ج ��واز �سفر ع��راق��ي رقمه
 3884556با�سم � /أمل حم�سن
عبا�س الالمي  /يف منطقة ال�سيدة
زينب بتاريخ  2018/12/13رجاء
ممن يجده االت�صال على الرقم هـ
0930297072 :

