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>ل��ل��ب��ي��ع ت���را����س دوب��ل��ك�����س يف
م����شروع دم���ر ط��اب��ق�ين م�ساحة
500م 2اط�ل�ال���ة رائ���ع���ة ي��وج��د
م�صعد +ك���راج الت�سليم ف��وري
للجادين هـ 0945801619 :

2019

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج
 16بناء حجر ن�سق اول م�ساحة
320م 4/ 2غ����رف ن����وم 4 +
حمامات � 3 +صالونات يوجد
م�صعد ك���راج  +م��ول��دة للبناء
الت�سليم ف����وري ل��ل��ج��ادي��ن ه��ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف م����شروع دمر
�شاترع املغرتبني بناء حجر ن�سق
اول م�����س��ا ح��ة 150م 2ك�سوة

هل أنت مهتم بمجال العدد االلكترونية ????
هل تعمل بمجال صيانة االلكترونيات
أو الموبايالت ?????
ومهتم أن يصلك كل جديد في هذا المجال
إرسل كلمة الكترون عبر الواتس على

الرقم التالي 0936002008

9336

ديلوك�س مع الفر�ش اطاللة رائعة
قبلي �رشقي م�صعد  +ك��راج +
م���ول���دة ل��ل��ب��ن��اء ال��ت�����س��ل��ي��م ف���وري
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج 16
جمعية ال��والء �إط�لال��ة جزئية على
جامع البوطي ط 1م�ساحة 170م2
�سوكه ك�سوة  60%قبلي ب�سعر 75
مليون هـ 0988029029 :
>لالجار قبو يف دمر البلد نزلة
امل�ستو�صف جانب حمم�صة بدران
م�ساحة 50م 2غرفتني و منافع
ي�صلح مكتب او عيادة او �صالون
حالقة هـ 0988757206 :

>للبيع منزل مبشروع دمر ج 16
مساحة 180م + 2كراج سيارات 3
غرف نوم و صالة و صالون بداعي
السفر هـ 0966965777:
>ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة مب�����ش�روع دم��ر
املغرتبني الن�سق الأول ط 7جنوب
�رشق 140م 3/ 2نوم  /اك�ساء
جيد م��ع العف�ش ت�سليم ف��وري
م�صعد  +م��ول��دة ال�سعر 150
مليون هـ 0961162162 :

>للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج 16
امتداد �إي�لاف م�ساحة 160م2
ديلوك�س ط 4قبلي �سوكة �أخري
ت�سليم فوري ب�سعر  130مليون
طابو هـ 0988029029 :
>للبيع �شقة بدمر البلد  5غرف
و منافع ب��وادي ال�سيل م�شم�س
مهوي موقع مميز هـ 3136126 :
– 0931805301

مزة

>للبيع منزل باملزة � 86ساحة
ال�ضباط ط 3م�ساحة 150م3/ 2
نوم  /اك�ساء جيد فراغ مالية +
كاتب عدل ال�سعر  30مليون و
بازار هـ 0961162162 :
>للبيع ملحق باملزة جبل على
ال�شارع العام غرفتني و منتفعات
م�ساحة 50م 2ك�سوة جيدة جدا
لال�ستعالم هـ 0944246054 :
– 6662196
>للبيع م��ن��زل ات��و���س�تراد امل��زة
�سوكة  3اجت��اه��ات قبلي غربي
�رشقي 200م 2بناء خمدم مولدة
 +كراج �سوبر ديلوك�س الت�سليم
فوري للجادين دون و�سيط هـ :
6127552 – 0944757061

>للبيع �شقة باملزة فيالت غربية
ي�صلح جت���اري �أر���ض��ي��ة م�ساحة
240م 2داخلي  +حديقة 300م2
مدخل خارجي طابو الت�سليم فوري
هـ 0961162162 :
>للبيع منزل باملزة �ساحة الهدى
طلعة �صيدلية ال�سهلي  3غرف نوم
��� +ص��ال��ون 50/م /2امل�ساحة
135م 2ك�سوة جيدة يوجد حديقة
خارجية هـ 0994700664 :
>ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ات��و���س��ت��ارد امل��زة
115م 2ك�سوة ممتازة اطاللة رائعة
قبلي �شمايل ب�سعر مغري للجادين
دون و�سيط الت�سليم ف��وري هـ :
6133267 – 0944757061
>للبيع م��ن��زل ب��امل��زة ج��ب��ل على
ال�شارع العام ط 4م�ساحة 110م2
 2/نوم  /جنوب �رشق غرب اك�ساء
ممتاز م��ع العف�ش كامال �إطاللة
ط�����اب�����و ت�������س���ل���ي���م ف���������وري ه������ـ :
0961162162
>للبيع منزل باملزة فيالت غربية
160م� 2سوكة  3اجتاهات اطاللة
رائعة بناء خمدم  +كراج للجادين
دون و�سيط هـ 0944757061- :
6127552

شقق متفرقة

>للبيع �شقة يف اب��و رمانة على
ال�����ش��ارع ال��ع��ام م�ساحة داخلية
140م + 2ترا�س 200م 2اطاللة
رائ��ع��ة موقع مميز على ال�شارع
ط��اب��و ي�صلح �سكني او جت��اري
ت�����س��ل��ي��م ف�����وري ل��ل��ج��ادي��ن ه���ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر بناء
ج��در ط ار�ضي مع حديقة مع ترا�س
م�����س��اح��ة داخ��ل��ي��ة 150م + 2حديقة
250م 2يوجد بئر ماء � +شوفاج خا�ص
ك�سوة جيدة مدخل م�ستقل على ال�شارع
طابو اخ�رض الت�سليم فوري ب�سعر 50
مليون للجادين هـ 0945801619 :

>للبيع او املقاي�ضة منزل ب�رشقي
اجتارة طابو ديلوك�س  3غرف و
�صوفا ت�سليم فوري كراج �سيارة
– ن���اط���ور ب  90م��ل��ي��ون ه���ـ :
0951553163

>للبيع منزل باملهاجرين باشكاتب
على الشارع العام نزلة فروج الزين
باجتاه املالكي إطاللة مميزة ط4
ملحق مساحة 80م 2مع بلكون بسعر
 80مليون هـ 0943302879 :
من  8 – 5:30مساء
للبيع بيت عربي يف منطقة القنوات
جانب جمعية الرجاء بحالة جيدة
ال�سعر جيد هـ  2230123 :من
12-10
>للبيع منزل بابو رمانة فر�ساي
ط 2جنوب �شمال غرب 160م2
اك�ساء ممتاز ال�سعر  75مليون هـ
0961162162 :
>ل��ل��ب��ي��ع ع��ق��ار جت���اري م�ساحة
70م 2م��ع حديقة ط��اب��و اخ�رض
ك�سوة جيدة ت�سليم ف��وري بدون
و�سيط بركن الدين موقف املدر�سة
هـ 0944425189 :
>للبيع �شقة مبنطقة اب��و رمانة
ج��ان��ب �سوبر م��ارك��ت ن���ورا ط1
م�ساحة 130م 2ك�سوة قدمية ب
 157م���ل���ي���ون و ب��������ازار ه����ـ :
0966184190
>للبيع �شقة مبنطقة املالكي �شارع
عبد املنعم ريا�ض قبو  5درجات
باب م�ستقل على ال�شارع م�ساحة
75م 2ي�����ص��ل��ح ل��ل��م��ه��ن ال��ف��ك��ري��ة
ال�������س���ع���ر  125م���ل���ي���ون ه�����ـ :
0966184190
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
اط�ل�ال���ة ج��م��ي��ل��ة غ��رف��ت�ين ن����وم و
���ص��ال��ون ك�����س��وة دي��ل��وك�����س طابو
ل���ل���ج���ادي���ن  75م���ل���ي���ون ه�����ـ :
0933709044

>للبيع منزل في كورنيش امليدان
بناء األنوار ط 9مساحة 173م2
شرقي شمالي جنوبي بدون وسيط هـ
0988063972 :
>للبيع منزل يف ال�رشيبي�شات قرب
بلدية القنوات ط 2فني بناء حجر
ك�سوة جيدة  3غ��رف و �صالون
م�ساحة 90م 2طابو اخ�رض مطلوب
 65مليون هـ 0996067044 :
>للبيع منزل على العظم منطقة الدويلعة
مقابل امل�ستو�صف بناء خمدم حجر و
م�صعد ط 4م�ساحة 100م 2ب 23
مليون هـ 0994894816 :
>شقة للبيع بالبرامكة فحامة سوق
املواسم 100م  2شرقي غربي
غرفتني نوم  +حمام  + /2/مطبخ
واسع  +برندة  +شوفاج مكيفات بناء
مخدم وو خزانات مازوت و مياه و طاقة
شمسية هـ 09320225511 :
>للبيع منزل مب�ساكن برزة مقابل
مول قا�سيون قبلي �رشقي ط 1فني
م�ساحة 105م 2ك�����س��وة �سوبر
دي��ل��وك�����س ط���اق���ة ���ش��م�����س��ي��ة ه���ـ :
0955808809
>م���ن���زل يف ع�ي�ن ت���رم���ا ار���ض��ي
غ��رف��ت�ين و ���ص��ال��ون و م��ن��اف��ع مع
ف�سحة �سماوية مغلقة طابو ي�صلح
�����س����ك����ن����ي او جت������������اري ه�������ـ :
0947307351
>من���زل للبيع في القابون جتمع
اب���راج جمعي���ة وزارة االوق���اف /
ابراج نظامية  /كتلة ثالثة /ط/2
مس���احة 112م 2زاوي���ة جنوبي���ة
غربي���ة عل���ى العظ���م  /تس���ليم
جمعية  /هـ 0937390530 :
>للبيع �سطح مبنطقة الرو�ضة
ج���ادة ال���زه���راوي ال�سطح جاهز
للعمار مع رخ�صة نظامية ب 110
م������ل������ي������ون و ب�����������������ازار ه���������ـ :
0966184190
>للبيع م��ن��زل يف ال�شيخ حمي
الدين تغالبة ط 4مع �سطح �إطاللة
م�ساحة 60م 2ك�سوة جيدة هـ :
0955107185 – 3314471

>للبيع �شقة �شبابي ب�ضاحية
ق��د���س��ي��ا ج � 11أر����ض���ي���ة ب��اب
خ��ارج��ي خ��ا���ص و �شجر مثمر
90م + 2ح��د ي��ق��ة 120م+ 2
ترا�سني ك�سوة داخلية جيدة و
مطبخ �أم��ري��ك��ي ( حماية كاملة
حديد ) برئ الذمة فراغ مبا�رش
من �صاحب العالقة دون و�سيط
ب�سعر  33مليون للجادين هـ :
0988266149
>للبيع منزل يف اجلبة ط 3فني
ج��ان��ب ج��ام��ع��ة اجل���زي���رة بالطة
واح����دة م�����س��اح��ة 180م 2ه��ـ :
0944222516 – 3331264
>للبيع �شقة يف امل��زرع��ة دوار
ال�شالل م�ساحة 250م 2عمار
115م + 2ت��را���س ك�سوة قدمية
ال����ت���������س����ل����ي����م ف�������������وري ه��������ـ :
4472374 – 0951418823

>للبيع غرفة حتت الدرج  /داكونة
 /طابو 8م  2في شارع بغداد
موقف القزازين خلف مدرسة عائشة
الباعونية مزودة باملاء و الكهرباء
تصلح جتاري يسعر  5مليون هـ :
0940043598

> لالجار �شقة يف م�رشوع دمر
�شارع املغرتبني بناء حجر م�ساحة
150م 3/ 2غرف نوم و �صالون
ك�����س��وة ج���ي���دة ب�����دون ف���ر����ش او
مفرو�شة – م�صعد  +كراج للبناء
للجادين هـ 0945801619 :
>لالجار غرفة و منتفعاتها
مستقلة مفروشة مع راوتر
 /لعائل���ة او للنس���اء  /باملزة
 86مدرسة بدون وسيط هـ
0936047187 :
>ل�ل�اج���ار م��ن��زل يف ال�سبينة
ال�صغرى جانب العيادات ال�شاملة
ح��ارة ال�شوام ط 2فني م�ساحة
70م 2بدون فر�ش مببلغ � 30ألف
للجادين هـ 0945350335 :
بعد  4ع�رصا
>لالجار اليومي �شقة مفرو�شة
يف منطقة عرنو�س  /ال�شعالن /
املزرعة  /ركن الدين ديلوك�س هـ
– 0951418823 :
4472374
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>لالجار ال�سنوي �شقة مبنطقة
الرو�ضة خلف املحاربني القدماء
مطلة على حديقة ال�سبكي م�ساحة
150م/ 2ط /3ك�سوة ديلوك�س
مفرو�ش بالكامل االت�صال بعد 4
م�ساء هـ 0933496564 :
>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
>ل�لاج��ار م��ن��زل مب����شروع دم��ر
جانب جامع خالد بن الوليد 3
غرف و�صالون دون فر�ش ك�سوة
ديلوك�س قبلي ط 1ال�سعر  2مليون
و �سبعمائة الف �سنويا دون و�سيط
هـ 0988029029 :
>لالجار ال�سنوي �شقة باتو�سرتاد
امل��زة �صالون كبري و غرفتني و
��شرف��ة تطل على االت��و���س�تراد و
مطبخ و حمام عربي و م�صعدين
�شوفاج م�ستقل و حمول للبناء هـ
0932232233 :
> جناح يف و�سط مدينة دم�شق
غرفتني نوم 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

>ل�ل�اج���ار ال�����س��ك��ن��ي غ��رف��ت�ين و
منافع مفرو�شني �شارع اجلالء
ج���������دي���������دة ع���������رط���������وز ه���������ـ :
0932289885
>لالجار منزل  5غرف و �صالون
ب��دون فر�ش �شوفاج و مكيفات
ط��اب��ق ث���اين يف امل��زرع��ة ���ش��ارع
ال�شالل هـ 0933624293 :
>م��ن��زل ل�لاج��ار ال�سنوي بركن
الدين خط ميكرو ال�شيخ خالد
غرفتني و منافع بدون فر�ش هـ :
0993132352 – 2754409
>لالجار �شقة بجرمانا  3غرف
و منافع و برندا ط 1كورني�ش
اجلناين ت�صلح عيادة او مكتب
هند�سي فقط هـ 0988320953 :
– 5688794
>�شقة لالجار يف م�رشوع دمر
ج  4ط ار�ضي م�ساحة 150م2
مع حديقة 400م 2ي�صلح عيادات
هـ 0933667878 :
>لالجار �شقة مفرو�شة ديلوك�س
مب�ساكن برزة قرب الهاتف الآيل
 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 �أرق��ام اكتتاب �شبابي
�ضاحية قد�سيا و دميا�س للبيع و
���ش��ق��ق خم�����ص�����ص��ة و م�ستلمة
بال�ضاحية و الدميا�س للجادين
فقط هـ 0988266149 :
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>مطلوب دف��ات��ر �سكن �شبابي
جميع الفئات ( �أ – ب – ج ) او
دفاتر جمعيات اخرى خم�ص�ص
ه�����ـ – 0951418823 :
4472374

>لالجار مكاتب يف ريف دم�شق
للح�صول على �سجل جت��اري و
م�������ع�������ال�������ج م�������ال�������ي�������ا ه�����������ـ :
0933312807
>للبيع مكتب جتاري ب�شارع 29
ايار ك�سوة �سوبر ديلوك�س ي�صلح
جلميع الأعمال التجارية م�ساحة
200م 2ت��ق��ري��ب��ا ل��ل��ج��ادي��ن ه��ـ :
4430203 – 098000123

>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 او املقاي�ضة على منزل
حم��ل جت��اري بابو رم��ان��ة موقع
مميز �ساحة ق�رص ال�ضيافة جانب
بنك االردن 30م 2يوجد بوفيه و
منتفعات الت�سليم ف��وري 125
مليون هـ 0951553163 :
>ل��ل��ب��ي��ع ع���ق���ار جت�����اري ب��امل��زة
اتو�سرتاد م�ساحة 70م 2داخلي
 +وجيبة خا�صة 100م 2ه��ـ :
0961162162

>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 ملكية حمل 21م 2ابو
رمانة �شارع الرو�ضة اجار مقدم
هـ  0934475899 :وات�س
>للبيع حمل يف جرمانا �ساحة
الرئي�س م�ساحة 22م 2مقابل
ال�سريياتيل �ضمن عبارة الت�سليم
ف������وري ف������روغ  +م��ل��ك��ي��ة ه����ـ :
0951418823 – 5621230

>مطلوب حمل جت��اري لالجار
م�ساحة 30م 2خلف بناية غري
م��وج��ه م��ن��ط��ق��ة ال���ع���دوي جت���ارة
ق�صور ق�صاع هـ 4430203 :
– 0933303036

>لالج���ار مح���ل ف���ي ش���ارع
النص���ر مس���احة 4 4م 2
طا بق�ي�ن يصل���ح جلمي���ع
امله���ن ه���ـ – 0933515180 :
2211004
>حمل لال�ستثمار ال�سنوي باملزة
م��ق��اب��ل امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ه���ـ :
0932001319

>للبيع ارض طابو اخضر مفرزة
ذات إطاللة جنوب قطنا غرب
خان الشيح مطلة على اتوستراد
السالم هـ – 6823448 :
0933594898
للراغبني للبيع ار�ض مع مزارع يف
دي���ر الع�صافري  11دومن طابو
اخ����ضر  +ه��ن��ك��ارات يف حتيتة
ال���ت��رك������م������ان ل���ل���اج�������ار ه�������ـ :
0935650244

>للبيع مزرعة  11دومن تت�ضمن
 5ابنية و �صالة ال��ع��اب و ملعب
ت�����ص��ل��ح ل��ل�����س��ك��ن او ج��ام��ع��ة او
مدر�سة هـ 0934915556 :
>للبي���ع ارض ف���ي من�ي�ن
طري���ق صيدناي���ا منطق���ة
ا لفل���ل تصل���ح ملنش���ا ة
س���ياحية مساحة 6000م2
موق���ع ممي���ز س���عر املتر 50
ا ل���ف ه���ـ – 5111471 :
0952492440
>ل��ل��ب��ي��ع ار�����ض زراع���ي���ة منظمة
م�����س��اح��ة  2دومن ت��ق��ري��ب��ا ري��ف
دم�شق  /كناكر  /طابو اخ�رض
مي����ك����ن ال����ب����ي����ع جم����������ز�أة ه�����ـ :
 0934475899وات�س

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

>ارض للبي���ع ف���ي ر ي���ف
دمش���ق الش���رقي  /دوم���ا تل
ك���ردي  /املنطقة الصناعية
ا لتنظيمي���ة ب�ي�ن معم���ل
ش���موط ووت���ار له���ا مدخلني
م���ن ت���ل ك���ردي و ت���ل ص���وان
مساحة  40دومن  /بيع كاملة
 /هـ 0937390530 :

> للبيع ارض زراعية مبضايا
مساحة  1دومن جانب السكة طابو
اخضر حتوي على بئر ماء عربي هـ :
0994440341

موظفون

>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظف
مبيعات جملة خربة بعمل الكهربائيات
او قطع الكمبيوتر و يتقن ا�ستخدام
احل��ا���س��ب م��ع �إم��ك��ان��ي��ة ال�سفر اىل
املحافظات هـ 2254647 :
>مطلوب ان�سة للعمل يف مكتبة طباعة
و ت�صوير متفرغة للعمل يف �ساحة
عرنو�س مقابل املالية هـ 0934820208 :
– 0944353107

مطلوب مدير ( ـة)

وموظفين ذوي خبرة عالية إلدارة
وتسيير أعمال مكتب استيراد
حصراً خبرة سابقة بنفس المجال
0936002008
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>يلزمنا عاملة تنظيف ملنزل يف
ركن الدين يومان يف اال�سبوع هـ
0931609718 :

موظفون
>جمموعة جتارية ترغب بتعيني
�آن�سة للعمل فورا بدوام � 8ساعات
يف جم������ال  /امل���ح���ا����س���ب���ة –
ال�سكرتارية – خدمة الزبائن /

العمر دون � 35سنة و ال�شهادة
ثانوية كحد �أدنى الراتب � 2ألف
�أ�سبوعيا االت�صال من  6-11هـ
– 0933606019 :
2274340
>فندق بحاجة اىل رئي�س ق�سم
ا�ستقبال  /موظفات ا�ستقبال هـ
– 2246546
:
0969099929

>مطلوب موظفة تس���ويق
ميداني���ة لش���ركة جتاري���ة
في منطقة قدس���يا براتب
 100ال���ف ش���هريا اخلب���رة
غير ضرورية هـ 3221935 :
– 0931306999
>مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية
موظفة ذات مظهر الئق بدوام � 8ساعات
يف�ضل من حملة ال�شهادة الثانوية و
ال��ع��م��ر ال ي��ت��ج��اوز ��� 35س��ن��ة مب��ج��ال
اال�ستقبال االت�صال من  6 11-م�ساء
هـ 2274341 – 0933606081 :
>مطلوب كا�شيرية ذات خربة و
ملتزمة بالدوام للعمل يف مطعم
باملزة او الربامكة بدوام �صباحي
هـ 0932001319 :

>مطلوب امني م�ستودع للعمل
ب�رشكة جتارية بدوام كامل يف�ضل
خدمة �سابقة بالعمل بامل�ستودعات
م���ع ان���ه���اء خ���دم���ة ال��ع��ل��م ه���ـ :
2254648
>�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد
بالربامكة بحاجة �إىل موظفة للقيام
ب�أعمال �إداري���ة ب��دوام �صباحي و
راتب � 50ألف مبدئيا ال�شهادة و
اخل�برة غري ��ضروري��ة يف�ضل من
���س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��م��ر دون 35
االت�����ص��ال م��ن  6-11م�ساء ه��ـ :
2144401 – 2144402

>مؤسسة تعليمية خاصة في منطقة
املزة بحاجة غالى موظف /ة /يجيد
الطباعة على احلاسوب و برنامج
الوورد هـ 6664075 :
>��شرك��ة جت��اري��ة ك�برى بدم�شق
تعمل مبجال الأدوات الكهربائية و
امل��ن��زل��ي��ة ب��ح��اج��ة اىل ���س��ائ��ق�ين
لالت�صال هـ 0993374826 :
>�رشكة �شحن دويل تطلب موظفة
اداري���ة جتيد اللغة االنكليزية و
ال���ك���م���ب���ي���وت���ر ل�ل�ات�������ص���ال ه�����ـ :
0955379333
>مطل���وب مندوب���ات مبيع���ات
لش���ركة مختص���ة ف���ي مج���ال
التجميل و العناية بالبشرة في
منطقة قدس���يا براتب  75الف
ش���هريا اخلبرة غير ضرورية هـ
096718788 – 3239040 :

>�رشكة جتميل تطلب موظفة لبيع >مطلوب عامالت و عمال نظافة و
منتجاتها ملراكز التجميل براتب بوفيه مبنطقة ال�سبع بحرات براتب
 70ال��ف  +ب��دل موا�صالت ه��ـ  :جيد هـ 0950010183 :
0932965820 – 2237474
مهن
>ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل
ال�شهادة �أو اخلربة �رشكة تعمل >�رشكة بحاجة اىل فني �صيانة
يف جم��ال اال���س��ت�يراد تعلن عن الكرتونية �شهادة ثانوي �صناعية
حاجتها �إىل �آن�سات للعمل يف عدة او معهد متو�سط �إلكرتون مهارة
اخت�صا�صات بدوام كامل و راتب ي��دوي��ة ب��ف��ك و ت��رك��ي��ب العنا�رص
� 75ألف العمر دون � 35سنة هـ  :الكرتونية بدوام كامل او جزئي هـ
2254649 : 2274341 – 0966226640
>مطلوب للعمل حصرا بدوام >م��ط��ل��وب م��ع��ل��م ب�ل�اط ذو خ�برة
في مكتب دعاية مصمم /ة /للعمل بور�شة بالط باجر يومي او
مم���ن تتوف���ر لديه���م خب���رة �أ�سبوعي هـ 0933296116 :
عالي���ة ببرامج الفوتوش���وب >��شرك��ة جت��اري��ة ك�برى بدم�شق
و االلس���تريتر و االنديزاي���ن تعمل مبجال الأدوات الكهربائية و
مع���ا ه���ـ  – 0944355358 :املنزلية بحاجة اىل فني �صيانة
مربدات ما و غ�ساالت و مراوح /
2332611
معهد م��ت��و���س��ط ���ص��ن��اع��ي  /ه��ـ :
سكرتاريا
0993374826
>م�ستوردين من ال�صني بحاجة >مطلوب بار مان  /كابنت �صالة
�إىل  /حما�سبة – �سكرترية – هـ 0988837018 :
ا�ستقبال  /للعمل لدى �صالتها >فندق بحاجة اىل م�رشفة عامة و
مب�ساكن برزة بدوام � 8ساعات و موظف �صيانة هـ – 2246546 :
راتب � 60ألف ال�شهادة بكالوريا 0969099929
ك��ح��د �أدن����ى و ال��ع��م��ر ح��ت��ى > 30مطلوب معلم �سندوي�ش  /كوميك
امل������وا�������ص���ل��ات م������ؤم�����ن�����ة ه������ـ  / :ان�������������اث و ذك�������������ور ه��������ـ :
0932001319 2274342 – 0944886370
>وكالة لأ�شهر املاركات العاملية
رعاية وتنظيف
تفتتح �صالتها اجلديدة باحلمرا
بحاجة اىل موظفة  /ري�سب�شن >مطلوب مدبرة منزل مقيمة او
– خدمة زب��ائ��ن – �سكرتارية  /طالبة جامعة ال يوجد أوالد بشارع خالد
بدوام � 8ساعات العمر حتى  35بن الوليد دوام  5ساعات براتب مغري
�سنة اخلربة غري �رضورية ال�شهادة العمر وسط هـ 0988414385 :
ثانوية �أو جامعية براتب � 75ألف – 2216866
االت���������ص����ال م�����ن  6-11ه�����ـ > :مطلوب مدبرة منزل مقيمة �شهادة
 2274342 – 0955553922ثانوية العمر ف��وق � 40سنة هـ :
0991333387
عمال
>مطلوب مدبرة منزل مقيمة لرعاية
>مطلوب عمال م�ستودع للعمل م�سنة مقعدة و امل�ساعدة يف اعمال
ب�رشكة �أدوات كهربائية و منزلية امل��ن��زل ه��ـ – 0932480005 :
هـ 0993374826 :
5643866
>مطلوب عمال بوفيه /بنات –
>مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة
�شباب  /هـ 0988837018 :
>بحاجة اىل عامل /ة /عادي او ل��رع��اي��ة االط��ف��ال و امل�سنني ه��ـ :
فني على خطوط انتاج ب��دوام و 0992722275 – 2165666
راتب جيد هـ > 0930147448 :لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و
املكاتب و ال�رشكات  /مدبرات منزل
 5643460>يلزمنا عامل للخدمة للعمل لدى للأعمال املنزلية و رعاية امل�سنني و
مكتب عقاري ن�شيط و امني و ذو الأطفال مقيمات و غري مقيمات هـ
خ���ب��رة ه�����ـ 8113025 – 0993152120 : – 5418334 :
– 8113020
0955241189

> مؤسسة تعليمية خاصة في
منطقة املزة بحاجة إلى مستخدم
/ة /هـ 6664075 :
>نادي ريا�ضي بحاجة اىل عاملة
تنظيف العمر من  30-20دوام
كامل هـ 0955402154 :
>مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى
عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او
دوام ه��ـ – 0992722275 :
2165666
>مطلوب مدبرات منزل لالعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و االطفال
م��ق��ي��م��ات و غ�ي�ر م��ق��ي��م��ات ه���ـ :
0933439985 – 4455572
>مطلوب مقيمة لعائلة �صغرية
ال��ع��م��ر م��ن � 45-18سنة ه��ـ :
5653309 – 0932480005
>مطلوب م�ساعدة العمال املنزل
دوام � 8ساعات يوميا غري مدخنة
للعمل يف م�رشوع دمر او �ضاحية
قد�سيا او املالكي او كفر�سو�سة
ه����������ـ – 5 6 5 3 3 0 9 :
0932480005
>مطلوب عامالت خدمة منزلية
لرعاية امل�سنني /عمال تنظيف
ور�����ش����ات ه���ـ – 3325978:
0992337260
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال
مقيمات و غري مقيمات العمر بني
� 45-18سنة هـ 0993152120 :
– 8113020 – 8113025

حالقة وجتميل

>م���رك���ز جت��م��ي��ل ب��ح��اج��ة اىل
ك��واف�يرة �أخ�����ص��ائ��ي��ة ع��رائ�����س و
�صبغة و هاي اليت و �شنيون و
ت�رسيحات بخربة ال تقل عن 5
�سنوات هـ 0955402154 :

سائقون

>شركة جتارية في دمشق بحاجة
الى سائق للعمل بدوام كامل من
 5-9هـ – 0993319995 :
 6119310االتصال من 4-9
>مطلوب موظف يحمل �شهادة
�سواقة خا�صة او ع��ام��ة للعمل
ك�سائق او موزع براتب ثابت +
ن�����س��ب��ة ه���ـ 0930147448 :
-5643460

أزياء

>يلزمنا عامل او عاملة تطريز
الكتروني برواتب جيدة هـ :
0955954433
>م��ع��م��ل ال��ب�����س��ة ب��ح��اج��ة اىل
عامالت درزة  +حبكة  +امبالج
يف عرطوز هـ – 6804822 :
0966939953
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> سائق محترف مع سيارته
يرغب بالعمل لدى عائلة محترمة
و مستعد للعمل  24ساعة هـ :
0933137248

>مدرس رياضيات – فيزياء
– كيمياء لكافة املراحل و خاصة
الشهادتني ( تأسيس – تقوية
) لنيل أعلى الدرجات هـ :
0936046825
>مدر�سة م�ستعدة لإعطاء درو�س
يف مادة الريا�ضيات – الفيزياء
– الكيمياء جلميع املراحل هـ :
0944593278
>للراغبني بتعلم اللغة الروسية
ل���دى مدرس روس���ي اجلنس���ية
 /ق���راءة – كتاب���ة – محادث���ة /
لكافة املراحل و املستويات  /هـ
09335368752 :
>�أ�ستاذ �أملاين اجلن�سية مدر�س
�سابق يف جامعة دم�شق يقدم
درو�س خ�صو�صية و ترجمة املاين
ع�����رب�����ي و ب����ال����ع����ك���������س ه������ـ :
0996013444
>م���درس فيزياء و كيمياء
لط�ل�اب البكالوري���ا فق���ط
ذو خب���رة و حاص���ل عل���ى
إ ج���ازة دبل���وم و تأهي���ل
تر ب���وي لال س���تعالم ه���ـ :
0988344094
>مدر�سة لغة انكليزية اخت�صا�ص
ت�أ�سي�س و متابعة و مناهج عام
خا�ص القرية ال�صغرية �شويفات
– ال�سورية احلديثة اخت�صا�ص
من british council

>مدر�سة جلميع املواد للمرحلة
االبتدائية مع االنكليزي و املواد
االدبية لالعدادي و الثانوي هـ :
– 0959437674
0988533510
>مهند�س له كفاءة على تدري�س
ك��اف��ة م����واد ال�����ص��ف ال��ت��ا���س��ع و
الإ���ش��راف ع��ل��ى ت��دري�����س ط�لاب
ال�����ش��ه��ادت�ين ال��ع��ل��م��ي و االدب���ي
للجادين هـ 0999636157 :

> مدرس مجاز و ذو خبرة
مستعد إلعطاء دروس خصوصية
في الرياضيات و الفيزياء و
الكيمياء للبكالوريا و التاسع و
االنتقالي في منزل الطالب هـ :
0951702439
>م���در����س ي����شرف ع��ل��ى متابعة
طالب التا�سع و البكالوريا حتفيظ
و مناذج و اخت�صاراملادة بالأ�سئلة
الهامة و اعادتها للطالب ال�ضعفاء
خ��ل�ال ه����ذا ال�����ش��ه��ر ف��ق��ط ه���ـ :
0934922700

>للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة  /فرن و
خمارة – مكنة كابت�شينو – طاوالت – كرا�سي
 ب����رادات – ف��ري��زرات � / -أمل���اين ايطايلا�ستعمال � 3أ�شهر هـ0966965777 :

طبي

>خمرب طبي للتحاليل الطبية بحاجة
اىل ا�رشاف طبيب او طبية خمرب هـ :
0959033682 – 0936708315

خدمات

>خبير بعالج الشعر و تسبيله
بالكيرات�ي�ن للنس���اء و الرجال
بأس���عار منافسة جدا مبشروع
دمر هـ 0932351144 :
>�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

>فن���ي مس���تعد إلص�ل�اح
املايكروو ي���ف و أ ف���ران
الغ���از بجمي���ع أنواعه���ا
و البوتو غ���ازات الغط���س
احلديثة ف���ي املنازل خبرة
أكث���ر م���ن  15ع���ام س���رعة
و إتق���ان ف���ي العم���ل ه���ـ :
0932210265
>ور���ش��ة ل�صيانة جميع ان��واع
امل����ول����دات  /ات�����ص��ل ن�����ص��ل /
الت�صليح مبكان تواجد املولدة هـ
– 0941513543 :
0996684346

>للبيع ���س��ي��ارة فولك�س فاكن
زحلفة موديل  68جاهزية عالية
دوزان  +ميكانيك  +كهرباء ب�سعر
نهائي  900الف لون ا�سود هـ :
0956860142 – 4443870

�صــــــاحب الرتخي�ص :الــــــدكتــــــور املهند�س مــــــ�أمــون احلــــــــالق
رقم الرتخي�ص  4545تاريخ 2003/6/10
�إعالنية � -أ�سبوعية  -جمانية
ت�صدر �أ�سبوعي ًا �صباح كل يوم �سبت
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