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مشروع دمر

العـ ــدد  9 - 737شـ ــباط

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر
�شارع املغرتبني بناء حجر ار�ضي
مع حديقة م�ساحة داخلية 130م2
 +حديقة 500م 2قبلي �رشقي
مدخل م�ستقل اطاللة رائعة يوجد
كراج  +مولدة للبناء للجادين هـ
0945801619 :
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16
بناء حجر ن�سق اول قبلي اطاللة رائعة
على م�رشوع دمر م�ساحة 160م3/ 2
غرف نوم � +صالون  /ك�سوة ديلوك�س
الت�سليم فوري ب�سعر  125مليون هـ
0945801619 :
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر �شارع
املغرتبني ن�سق اول بناء حجر م�ساحة
150م 2ك�سوة ديلوك�س مع الفر �ش
قبلي �رشقي اطاللة رائعة م�صعد +
مراب  +مولدة للبناء الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619:
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>للبيع م�ن��زل يف دم��ر الغربية
احل� ��ارة اجل��دي��دة ط 4م�ساحة
75م 2ك�سوة ديلوك�س بناء حجر
مع م�صعد ال�سعر  23مليون طابو
هـ 0933263012 :
>لالجار قبو يف دمر البلد نزلة
امل���س�ت��و��ص��ف ج��ان��ب حمم�صة
بدران م�ساحة 50م 2غرفتني و
منافع ي�صلح مكتب او عيادة او
�� � � �ص � � ��ال � � ��ون ح� �ل ��اق � � ��ة ه� � � � �ـ :
0988757206
>للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 13
– ترا�س دوبلك�س 350م 2داخلي
200 +م 2ترا�س عدد  2اك�ساء
ممتاز اطاللة كراج خا�ص ال�سعر
 350م � � � �ل � � � �ي� � � ��ون ه � � � � � �ـ :
0961162162
>للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 10
فيال  /ب��رج��ي ال ��دور االخ�ي�ر /
290م� 2سوكة جنوب غرب �شمال
اك�ساء جيد ال�سعر  250مليون
و بازار هـ 0961162162 :

مزة

>للبيع �شقة يف املزة فيالت غربية
طابق ار�ضي مع حديقة  +م�سبح
م�ساحة داخلية 250م + 2حديقة
300م 2ك �� �س��وة ج �ي��دة م��دخ��ل
م�ستقل ع�ل��ى ال �� �ش��ارع ي�صلح
�سكني او جت��اري طابو اخ�رض
الت�سليم ف ��وري ل�ل�ج��ادي��ن ه �ـ :
0945801619
> للبي���ع من���ز ل با مل���ز ة
اتوستراد مقابل دار البعث
ط 7مساحة  161م 2شمالي
ش���رقي كس���وة جي���دة م���ع
العفش او بدون بسعر 185
مليون و بازار دون وسيط هـ
0933442268 :
>للبيع منزل باملزة جبل ال�شارع
العام ط 4م�ساحة 110م2/ 2
نوم  /جنوب �رشق غرب اك�ساء
ممتاز مع العف�ش كامال اطاللة
طابو ت�سليم فوري ال�سعر 100
مليون هـ 0961162162 :

>للبيع منزل باملزة فيالت غربية
ط100/ 2م 2 /2ن��وم �سوكة
�شمال ��شرق اك���س��اء و��س��ط –
م�صعد – ك��راج – م��ول��دة ه�ـ :
0961162162
>للبيع منزل باملزة �شيخ �سعد
ج��ان��ب ال �ف��رن االيل ب �ن��اء حجر
مل�صعد م�ساحة 100م� 2سوكة
قبلي ��شرق��ي ط 3ك�سوة �سوبر
ت�سليم فوري ب�سعر مغر للجادين
فقط دون و�سيط هـ 6127552 :
– 0944757061

شقق متفرقة

>للبيع �شقة يف املالكي جانب
ما�سة موال م�ساحة 250م4/ 2
غ� ��رف ن� ��وم  3 +ح� �م ��ام ��ات +
�صالونني  /اط�لال��ة رائ�ع��ة على
حديقة ت�رشين ك�سوة جيدة يوجد
ك��راج  +م��ول��دة للبناء الت�سليم
ف � � � � � ��وري ل� � �ل� � �ج � ��ادي � ��ن ه � � � �ـ :
0945801619
>ل�ل�ب�ي��ع ��ش�ق��ة يف اب ��و رم��ان��ة على
ال�شارع العام م�ساحة داخلية 140م2
 +ترا�س 200م 2اطاللة رائعة موقع
مميز على ال�شارع طابو ي�صلح �سكني
او جتاري ت�سليم فوري للجادين هـ
0945801619 :

للبيع معمل
خبز �إفرجني للمعجنات واحللويات والكعك
 +الإ�سم التجاري مع موجودات حمل جتاري
هـ 0944570581

>للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر بناء
ج��در ط ار��ض��ي م��ع حديقة م��ع 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 :
>من���زل للبي���ع ف���ي القاب���ون
جتم���ع اب���راج جمعي���ة وزارة
االوق���اف  /اب���راج نظامي���ة /
كتل���ة ثالث���ة /ط /8مس���احة
112م 2زاوية جنوبية غربية
على العظم  /تسليم جمعية
 /هـ 0937390530 :
>للبيع �شقة �سكنية م�ساحة
70م 2م��ع ح��دي�ق��ة ط��اب��و اخ�رض
ك�سوة جيدة ت�سليم ف��وري بركن
الدين موقف املدر�سة ت�صلح �سكني
او جت��اري او لعيادة طبيب هـ :
0944425189
>�شقة للبيع بالربامكة فحامة �سوق
املوا�سم 100م� 2رشقي غربي غرفتني
ن��وم �� +ص��ال��ون  +غ��رف��ة جلو�س +
حمامني  +مطبخ وا�سع بناء خمدم
هـ 0932022551 :
>للبيع �شقة �سكنية م�ساحة 70م2
م��ع حديقة ط��اب��و اخ���ضر ك�سوة
جيدة ت�صلح �سكني – جتاري –
عيادة طبيب ت�سليم ف��وري بدون
و�سيط بركن الدين موقف املدر�سة
هـ 0944425189 :
>للبيع �شقة �شبابي ب�ضاحية
قد�سيا ج � 11أر�ضية باب خارجي
خ��ا���ص و �شجر مثمر 90م+ 2
حديقة 120م + 2ترا�سني ك�سوة
داخلية جيدة و مطبخ �أمريكي (
حماية كاملة حديد ) برئ الذمة
فراغ مبا�رش من �صاحب العالقة
دون و ��س�ي��ط ب�سعر  33مليون
للجادين هـ 0988266149 :

ڤان �سوزوكي �سياحي

 7ركاب مع �سائقه
يطلب عم ًال
ميكنه الإلتزام مع �شركة �أو عائلة
�أو جمموعة �أو �شركة �أدوية �أو
طالب �أو تو�صيل طلبات
هـ 0988242203 :

>للبيع �شقة مبنطقة اب��و رمانة
ج��ان��ب �سوبر م��ارك��ت ن ��ورا ط1
م�ساحة 140م 2ك�سوة قدمية ب
 157م� �ل� �ي ��ون و ب� � � ��ازار ه � �ـ :
0966184190

>للبيع او االجار منزل في شرقي
التجارة اطاللة على البانوراما
مساحة 180م/ 2ط3 /10
مصاعد  +كراج سيارات  /من صاحب
العالقة هـ 0932465550 :
>للبيع �سطح مبنطقة الرو�ضة
ج��ادة ال��زه��راوي ال�سطح جاهز
للعمار مع رخ�صة نظامية 110
م� � �ل� � �ي�� ��ون و ب� � � � � � � ��ازار ه � � � �ـ :
0966184190
>م �ن��زل باملليحة 85م 2طابق
ار� � �ض� ��ي ن �� �ص��ف ك�����س��وة ه � �ـ :
0944487525
>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
>بيت على العظم منطقة الدويلعة
مقابل امل�ستو�صف بناء خمدم و
م�صعد ط 4م�ساحة 100م 2ب
 23مليون هـ 0994894816 :
>ل�ل�ب�ي��ع م �ن��زل يف م�ن�ط�ق��ة عني
الكر�ش قرب �شارع  29ايار ط1
فني  5غرف و �صالون و حمامني
م�ساحة 170م 2بالطة واحدة على
تقاطع اجت��اه قبلي �شمايل هـ :
2312422 – 0941435113
>للبيع طابق ار�ضي يف �شارع
مر�شد خاطر خلف مدر�سة الالييك
م�ساحة 200م 5 / 2غ��رف و
�صالون و حمامني  /ي�صلح ان
ي�ك��ون ع�ي��ادة او م�ن��زل او مركز
جت � ��اري ه� �ـ – 4441664 :
0988302502
>للبيع منزل بابو رمانة حميط
الفر�ساي ط160/ 1م /2جنوب
غرب �شمال  3نوم اك�ساء ممتاز
ط��اب��و ال�سعر  275مليون ه �ـ :
0961162162

>ل�ل�ب�ي��ع �شقة يف امل��زرع��ة دوار
ال���ش�لال م�ساحة 250م 2عمار
115م + 2ت��ر���س ك �� �س��وة ق��دمي��ة
الت�سليم فوري هـ 0951418823 :
– 4472374
>يف منطقة الرو�ضة �شقة للبيع
طابق ثالث هـ 0949877158 :
>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 �شقة مبنطقة املالكي �شارع
ع �ب��د امل �ن �ع��م ري��ا���ض ق �ب��و خم�س
درجات باب م�ستقل على ال�شارع
م���س��اح��ة 75م 2ي���ص�ل��ح للمهن
الفكرية ال�سعر  125مليون و بازار
هـ 0966184190 :

>للبيع شقة في بيت سحم دوار
اجلمل مساحة 100م 2مكسية
ديلوكس طابو اخضر بسعر مغري
هـ 0954721768 :

>للبيع �شقة يف �أ�رشفية �صحنايا
– دخلة الفالفجي يبعد عن ال�شارع
300م /ط 3فني 110 /م 2ك�سوة
ممتازة يوجد م�صعد – طاقة �شم�سية
– مت��دي��دات ��ش��وف��اج –ب�سعر 35
مليون ه�ـ – 09337722517 :
0993338588
>للبيع منزل يف قد�سيا �شارع
الثورة من�سوب م�ساحة 140م2
ك �� �س��وة � �س��وب��ر دي �ل��وك ����س ه� �ـ :
0933615677 – 4427714

>لالج���ار اليومي األس���بوعي
ا لش���هر ي بد مش���ق غ���ر ف
مفروشة (  1000ل.س للسرير
احلمام املشترك )  2000ل.س
للسرير احلمام اخلاص) براد
 +مكيفة ضمن ( البيت الشامي
) ش���ارع بغ���داد خل���ف جام���ع
اجل���وزة ه���ـ – 0112320771 :
0936855455
>لالجار ال�سنوي يف م�رشوع دمر
ج  16بناء حجر ار�ضي مع حديقة
 +م�سبح م�ف��رو���ش ك�سوة جيدة
م�ساحة 160م + 2حديقة 200م2
 3/غرف نوم و �صالون  /ب�سعر
 300ال��ف �شهريا للجادين هـ :
0945801619

>ل�ل�اج ��ار ال �� �س �ن��وي � �ش �ق��ة يف
م ���شروع دم��ر ج  4ار� �ض��ي مع
حديقة م�ساحة داخلية 150م+ 2
حديقة 400م 2موقع مميز على
ال���ش��ارع ي�صلح م��رك��ز ع�ي��ادات
�أط �ب��اء او م�ق��ر ��شرك��ة او مركز
جت � �م � �ي� ��ل ل� � �ل� � �ج � ��ادي � ��ن ه� � � �ـ :
0945801619
>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 ال�سنوي او البيع منزل
بركن الدين خط ميكرو ال�شيخ
خالد غرفتني و منافع بدون فر�ش
ه � � � � �ـ – 2 7 5 4 4 0 9 :
0993132352
> 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
>لالجار منزل قبو ب�شارع بغداد
الرجعة خلف مدر�سة الالييك 3
غرف و �صالون و منافع و حديقة
مفرو�ش ه�ـ 0932420524 :
– 0944210450
>لالجار �شقة مفرو�شة ديلوك�س
مب�ساكن برزة قرب الهاتف الآيل
 3غرف و �صالون كبري ط ار�ضي
مع حديقة و �شالل – تكييف –
ت� �ب��ري� � ��د – �� � �ش � ��وف � ��اج ه� � � �ـ :
0955397330
>لالجار اليومي �شقة مفرو�شة
يف منطقة  /عرنو�س – ال�شعالن
– املزرعة – ركن الدين  /ديلوك�س
ه� � �ـ – 0951418823 :
4472374
>لال ج���ار غرف���ة منا ف���ع
مشتركةضمنشققسكنية
فارغة من غير عفش لبنت
او بنتني ش���ارع الثورة سوق
النحاس�ي�ن مناخلي���ة حارة
غن���م ه���ـ – 2326854 :
0944574456
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>ل�ل�اج ��ار ��ش�ق��ة م �ف��رو� �ش��ة يف
امل�ه��اج��ري��ن ج ��ادة ع��اط��ف ج��ادة
ثانية غرفتني و �صالون ط 1فني
 /لعائلة م�ؤلفة من �شخ�صني  /هـ
0944324195 :
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شـــقة للبيع
بالبرامكة فحامة سوق المواسم 100م 2شرقي غربي
غرفتين نوم  +صالون  +غرفة جلوس  +حمام عدد /2/
 +مطبخ واسع  +برندا  +شوفاج +مكيفات  -بناء مخدم
وخزانات مازوت ومياه وتمديدات للطاقة الشمسية

هـ 0932022551

>مطلوب دف��ات��ر �سكن �شبابي
جميع الفئات � /أ -ب – ج  /او
دفاتر جمعيات اخرى خم�ص�ص
ه� � �ـ – 0951418823 :
4472374
>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 :
>مطلوب لل�رشاء او االجار منزل
او ابينة من املالك مبا�رشة هـ :
6127552 0944757061االت�صال بعد  1ظهرا
>مطلوب لل�رشاء منزل ار�ضي او
طابق اول فني ب�ضاحية اال�سد او
منزل جمعيات متخ�ص�ص بنف�س
امل �ن �ط �ق��ة ب �� �س �ع��ر م �ع �ق��ول ه� �ـ :
0932854524

>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
>بر�سم الت�سليم حمل يف �سوق
الهال يف الزبلطاين مقابل ال�سوق
امل �غ �ط��ى حم���ل رق� ��م  37ه� �ـ :
0944215838
>للبيع حمل طابقني يف منطقة
ال�شعالن هـ 0949877158 :
>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 :
>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 :
5621230 – 0951418823

>ل �ل �ب �ي��ع م�ع�م��ل خ �ب��ز اف��رجن��ي
للمعجنات و احللويات و الكعك +
اال��س��م ال�ت�ج��اري م��ع م��وج��ودات
املحل هـ 0944570581 :

>للبيع مزرعة مبنطقة البويضة
قرب دروشا  4دومن و نصف مسورة
فيها بئر ماء عدد  + /2/بيت
ريفي  +مسبح  +شجر زيتون هـ :
>حمل لالجار ال�سنوي مبنطقة خالد بن
0944646867

الوليد مبوقع مميز جانب كازية الوليد له
مدخنة و جمهز بربادات و فريزة جاهز
ف��ورا ي�صلح ملهنة �شاورما او فالفل هـ
0957766000 – 0940551111:
>م���س�ت��ودع ل�لاج��ار يف منطقة
احل��ري�ق��ة  /ق�ب��و 45 /م 2ه �ـ :
0933591177

محالت للشراء

>مطلوب حمل جت��اري م�ساحة
ح��وايل 30م 2خلف بناية غري
موجه منطقة عدوي – جتارة –
ق�صور – ق�صاع هـ 4430203 :
– 33303036

>للبيع مكتب جتاري ب�شارع 29
ايار ك�سوة �سوبر ديلوك�س ي�صلح
جلميع االعمال التجارية م�ساحة
200م 2ت�ق��ري�ب��ا ل�ل�ج��ادي��ن ه �ـ :
4430203 – 098000123
>لالجار مكاتب يف ريف دم�شق
للح�صول على �سجل حت��اري و
م� � � �ع � � ��ال � � ��ج م � � ��ال� � � �ي � � ��ا ه � � � � �ـ :
0933312807
>لال�ستثمار فقط مكتب جتاري
م�ساحة 28م 2طابق اول فني يف
فكتوريا بناء فندق ا�سيا ي�صلح
لعدة مهن هـ 0954681785 :
–  2223901بعد ال�ساعة 12

>م ��زرع ��ة يف زب��دي��ن م�ساحة
850م 2م�صونة م�سبح  +بئر ماء
و 140م  2ب� � � �ن � � ��اء ه � � � �ـ :
0944487525
>ارض للبي���ع ف���ي ر ي���ف
دمش���ق الش���رقي  /دوما تل
كردي  /املنطقة الصناعية
التنظيمي���ة ب�ي�ن معم���ل
ش���موط ووتار لها مدخلني
م���ن تل ك���ردي و ت���ل صوان
مس���احة  40دومن  /بي���ع
كاملة  /هـ 0937390530 :

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

موظفون

>��شرك��ة جت��اري��ة ت�ف�ت��ح فرعها
اجل��دي��د ب��ال�برام�ك��ة بحاجة �إىل
موظفة للقيام ب�أعمال �إدارية بدوام
�صباحي و راتب � 50ألف مبدئيا
ال�شهادة و اخلربة غري �رضورية
يف�ضل من �سكان املنطقة العمر
دون  35االت���ص��ال م��ن 6-11
م�����س��اء ه � �ـ – 2274340 :
2274342

>م�ط�ل��وب م��وظ�ف��ة للعمل حمجبة
العمر � 45-35سنة يف جمال تنظيم
و ت��رت�ي��ب ب���ض��ائ��ع م�ت�ن��وع��ة �ضمن
م�ستودع يف املجتهد دوام من 5-9
ب���رات���ب  60ال � ��ف � �ش �ه��ري ه� �ـ :
0933249512 – 2249512
>��ش�رك ��ة جت ��اري ��ة ب �ح��اج��ة اىل
موظف مبيعات جملة خربة �سابقة
ب �ع �م��ل ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ات او قطع
الكمبيوتر و اتقان احلا�سب مع
امكانية ال�سفر للمحافظات هـ :
2254647

>مطلوب موظف /ة /للعمل
مبكتب سياحة و سفر باملالكي
يجيد اللغة االنكليزية و العمل
على احلاسوب هـ 3354143 :
– 0933758811

>جمموعة جتارية ترغب 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  6-11هـ 0933606019 :
– 2274340
>يلزمنا موظف ببيع احلقائب
ال� �ن� ��� �س���ائ� �ي���ة ب � �ج� ��رم� ��ان� ��ا ه �ـ
0954208066:
>مطلوب موظفة حمجبة للعمل
براتب  60الف �شهري بدوام من
 5-9يف املجتهد ترتيب و تنظيم
يف م�ستودع جت��اري الب�سة –
حت� � ��ف – م � �ك � �ي� ��اج� ��ات ه � � �ـ :
2249512 – 0933249512
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>مطل���وب للعم���ل حص���را
ب���دوام ف���ي مكت���ب دعاي���ة
مصم���م /ة /مم���ن تتو ف���ر
لد يه���م خب���ر ة عا لي���ة
ببرا م���ج الفوتو ش���وب و
االلس���تريتر و االنديزاي���ن
مع���ا ه���ـ – 0944355358 :
2332611
>مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة
دع��ائ�ي��ة موظفة ذات مظهر الئق
بدوام � 8ساعات يف�ضل من حملة
ال �� �ش �ه��ادة ال �ث��ان��وي��ة و ال �ع �م��ر ال
يتجاوز � 35سنة مبجال اال�ستقبال
االت�صال من  6 11-م�ساء هـ :
2274341 – 0933606081
>مطلوب م�صمم يجيد العمل على
الكورل درو للعمل يف ور�شة ق�ص
ل �ي��زر و بلك�سي دم���ش��ق ��ش��ارع
ال�ث��ورة هـ – 0988481219 :
2332722
>مطلوب �أمني م�ستودع للعمل يف
�رشكة جتارية دوام كامل و انهاء
خدمة العلم و يف�ضل خربة �سابقة
ب��ال �ع �م��ل ب ��امل� ��� �س� �ت ��ودع ��ات ه � �ـ :
2254647
>�رشكة جتارية با�رشفية �صحنايا
ب �ح��اج��ة اىل حم��ا� �س �ب��ة جت��اري��ة
امل� � ��وا� � � �ص� �ل��ات م�� ��ؤم�� �ن� ��ة ه � � �ـ :
0995933370
>ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل
ال�شهادة �أو اخل�برة �رشكة تعمل
يف جم��ال اال� �س �ت�يراد تعلن عن
حاجتها �إىل �آن�سات للعمل يف عدة
اخت�صا�صات بدوام كامل و راتب
� 75ألف العمر دون � 35سنة هـ :
2274341 – 0966226640

>�رشكة طبية بحاجة �إىل �سكرترية
و موظفة �إدارية للعمل لديها براتب
�شهري  65000ل�.س اخلربة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2253712 – 0932412883

سكرتاريا..

>وكالة لأ�شهر املاركات العاملية
تفتتح �صالتها اجلديدة باحلمرا
بحاجة اىل موظفة  /ري�سب�شن
– خدمة زب��ائ��ن – �سكرتارية /
بدوام � 8ساعات العمر حتى 35
�سنة اخلربة غري �رضورية ال�شهادة
ثانوية �أو جامعية براتب � 75ألف
االت � �� � �ص� ��ال م� ��ن  6-11ه � �ـ :
2274342 – 0955553922
>مطلوب �سكرترية جتيد العمل
على احلا�سب للعمل لدى �رشكة
جت��اري��ة با�رشفية �صحنايا ه�ـ :
0995933370
>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
>م�ستوردين من ال�صني بحاجة
�إىل  /حما�سبة – �سكرترية –
ا�ستقبال  /للعمل لدى �صالتها

مب�ساكن برزة بدوام � 8ساعات و
راتب � 60ألف ال�شهادة بكالوريا
ك �ح��د �أدن� ��ى و ال �ع �م��ر ح �ت��ى 30
امل� � ��وا� � � �ص� �ل��ات م� � ��ؤم� � �ن � ��ة ه � � �ـ :
2274342 – 0994488637
>مطلوب �سكرترية لطبيب بدوام
�صباحي �شارع احلمرا بناء / 13
ط /3املقابلة �صباحا من 12-11
هـ 0933210672 :
>�رشكة جتارية بحاجة �إىل 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
>يلزمنا �رشيك يف حم��ل العاب
ب � � �ل� � ��اي ��� �س�� �ت�� �ي�� ���� �ش� ��ن ه � � � � �ـ :
0997118413

عمال

بحاجة اىل عامل /ة /عادي او فني
على خطوط �إنتاج تعبئة و تغليف
بدوام م�سائي او �صباحي و راتب
ج � �ي� ��د ه� � �ـ – 5643460 :
0930147448

>مطلوب ع��ام��ل للعمل بور�شة
ق�ص ليزر و بلك�سي بخربة او
ب��دون خربة ب�شارع الثورة هـ :
2332722 – 0988481219

مهن

>مطلوب فني �صيانة الكرتونية
�شهادة ثانوية �صناعية او معهد
متو�سط الكرتون و مهارة يدوية
بفك و تركيب العنا�رص االلكرتونية
دوام ك ��ام ��ل او ج ��زئ ��ي ه � �ـ :
2254648
>�رشكة جتارية بدم�شق بحاجة
اىل �سائق العمر � 45-25سنة
ب� � � � ��رات� � � � ��ب مم� � � � �ت � � � ��از ه�� � � � �ـ :
0993335055

رعاية وتنظيف

>مطلوب مدبرة منزل جتيد كافة
االعمال املنزلية هـ 6614043 :
>مطل���وب مقيم���ة لعائل���ة
صغي���رة العم���ر م���ن 45-18
س���نة هـ – 0932480005 :
5653309
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رعاية وتنظيف

>مطلوب مقيمة الرعاية م�سنة و
تدبري منزل العمر فوف الثالثني
هـ 0955968067 :

> شركة خدمات بحاجة الى
عمال تنظيف و بوفيه براتب
جيد ضمن مدينة دمشق هـ :
0932723572

> �رشكة دوائية تطلب موظفني
م�ستخدمني  /عمال م�ستودع /
هـ 0996364393 :
>مطلوب عامالت خدمة منزلية
لرعاية امل�سنني /عمال تنظيف
ور�� �ش���ات ه� �ـ – 3325978:
0992337260
>مطل���وب مد ب���رة من���زل
مقيم���ة لرعا ي���ة مس���نة
مقعدةواملساعدةفياعمال
املنزل هـ – 0932480005 :
5643866
>م�ط�ل��وب عاملة خ��دم��ة منزلية
مقيمة لرعاية االطفال و امل�سنني
ه � � � � �ـ – 2 1 6 5 6 6 6 :
0992722275
>مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى
عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او
دوام ه�ـ – 0992722275 :
2165666
>مطلوب مس���اعدة العمال
املن���زل دوام  8س���اعات يوميا
غي���ر مدخن���ة للعم���ل ف���ي
مشروع دمر او ضاحية قدسيا
او املالك���ي او كفرسوس���ة ه���ـ :
0932480005 – 5653309
>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

حالقة وجتميل

>خبي���ر بع�ل�اج الش���عر و
تسبيله بالكيراتني للنساء
و الرجال بأس���عار منافس���ة
ج���دا مبش���روع دم���ر ه���ـ :
0932351144
>مطلوب كوافرية واحدة كامل /
�شعر و ق�ص و �شنيون و �صبغة و
�سي�شوار  /من املهاجرين او ما
ح��ول��ه��ا امل� �ع ��ا� ��ش ن �� �س �ب��ة ه � �ـ :
0958438861
>مركز جتميل بحاجة اىل �رضيبة
�سي�شوار و �أخ�صائية �شنيون و
ت� ���س�ري� �ح ��ات ل�ل�ات� ��� �ص ��ال ه � �ـ :
0955402154

أزياء
>ورشة خياطة ألبسة داخلية
يلزمها عامالت خياطة في منطقة
العدوي هـ 0964603233 :
– 4413387

>م�ع�م��ل الجن ��وري ب�ح��اج��ة اىل
عاملة امبالج براتب ممتاز مع بدل
موا�صالت هـ 0949292981 :

>مطلوب عاملة حبكة – رشة
ذات خبرة للعمل في ورشة
خياطة في منطقة كفرسوسة هـ :
2120947

>يلزمنا عامل خياطة  /درزة
– حبكة  /للعمل في احلريقة
باجور جيدة في مجال الالجنوري
هـ 0959399381 :

>��ش��اب يرغب بالعمل مرا�سل
ىل��شرك��ة جت��اري��ة او �أي جمعية
كمرا�سل جللب و تو�صيل الربيد
هـ 0931478386 :

>سائق محترف يحمل شهادة
قيادة عامة فئة د  /2/معفى من
خدمة العلم و متفرغ يرغب بالعمل
لدى شركة – مؤسسة براتب مناسب
و دوام مناسب  /قيادة فقط  /هـ :
0958603823

>فان �سوزوكي �سياحي  7ركاب
م��ع ��س��ائ�ق��ه ي�ط�ل��ب ع�م�لا ميكنه
االل �ت��زام م��ع �رشكة او عائلة او
�رشكة �أدوية او تو�صيل طلبات هـ
0988242203 :

>سائق محترف مع سيارته او
بدون سيارة يرغب بالعمل لدى
عائلة و مستعد للعمل  24ساعة
هـ 0995595031 :

>مدر�س خريج رو�سيا العطاء درو�س
خا�صة باللغة الرو�سية  /كتابة – حمادثة
 ترجمة – قراءة  /لكافة املراحل وامل�ستويات خ�برة مم �ت��ازة و ب�أ�سعار
منا�سبة هـ 0967919569 :
>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 councilهـ :
0932471098
>مدر�س لغة � Eإجازة �أدب E
 +دبلوم ت�أهيل تربوي �إعطاء كل
املراحل الدرا�سية و اجلامعية هـ
0954210779 :

>مدرس خصوصي ملتابعة
و حتفي���ظ ط�ل�اب التاس���ع
و البكالور ي���ا الضعف���اء و
املتأخري���ن إع���ادة املادة من
الصف���ر عدة مرات مركزة و
التدريب على حل النماذج
الهامة هـ 0934922700 :
>م��در���س لغة انكليزية خمت�ص
بال�شهادة الإعدادية و ال�شهادة
الثانوية بكافة فروعها م��ع حل
مناذج امتحانيه و �أوراق العمل هـ
0988624308 :
>مهند�س له القدرة 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 طالب
ال���ش�ه��ادت�ين ال�ع�ل�م��ي و الأدب ��ي
ل � �ل � �ج� ��ادي� ��ن االت� � ��� � �ص � ��ال ه� � �ـ :
0999636157
>م��در���س ف�ي��زي��اء – كيمياء –
ريا�ضيات لكافة املراحل م�ستعد
لإعطاء درو���س يف منزل الطالب
او م� � �ن � ��زل الأ�� � �س� � �ت�� ��اذ ه� � �ـ :
0938873182
>مدر�سة م�ستعدة لإعطاء درو�س
ب�أ�سعار معقولة جلميع ال�صفوف
و ج� � �م� � �ي � ��ع امل� � � � � � � ��واد ه � � � �ـ :
0935833180

>م� ��در�� ��س ب ��امل ��زة  /م� ���ش�روع دم��ر
ريا�ضيات – فيزياء – كيمياء للتا�سع و
ال �ب �ك��ال��وري��ا ال �ع �ل �م��ي – � �ص �ن��اع��ة –
معلوماتية – فنية و كافة ال�صفوف و
متابعة و حتفيظ هـ 0932669269 :
>مدر�س جاهز لإعطاء درو�س ريا�ضيات
 +فيزياء  +كيمياء للمرحلة اال�سا�سية و
الثانوية هـ 0956844963 :

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

> مطلوب صيدالني الستثمار
صيدلية في ريف دمشق هـ :
0934651494

>لالجار عيادة يف �ساحة عرنو�س
ط��اب��ق ث� ��اين ب �ن��اء ال��زع �ي��م ه� �ـ :
0945045051

>فن���ي مس���تعد إلص�ل�اح
ا ملا يكر و و ي���ف و أ ف���ر ا ن
>�شاب لبناين مقيم يف دم�شق
ميلك �سيارة خا�صة لبنانية م�ستعد
ال�ستقبال طلبات خا�صة �إىل لبنان

الغ���از بجمي���ع أنواعه���ا و
ا لبو تو غ���ا ز ا ت ا لغط���س
احلديث���ة في املن���ازل خبرة

>مخبر طبي بحاجة إلى طبيب
/ة /في ريف دمشق هـ :
0938884246
– 0955341791 :
>مطلوب صيدالني للعمل في
0096171226747
صيدلية في ريف دمشق هـ :
>معلم دهان م�ستعد لتنفيذ كافة
0934651494

ل�صيانة الأدوات املنزلية و �إ�صالح

مم �ي��زة �أ� �س �ع��ار م��درو� �س��ة ه �ـ :

الأعطال الأخرى يف املنازل ب�إتقان

و ت�أمني حجز فندقي م�ضمون هـ

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

�أعمال الدهان و الديكورات خرية

0933243530

أكث���ر م���ن  15ع���ام س���رعة
و إتق���ان ف���ي العم���ل ه���ـ :
0932210265
>فني �صيانة بخربة طويلة م�ستعدة

هـ 0944795733 :

>للبيع �سيارة فلوريدا 2002
خالية ال�ع�لام ل��ون احمر مكيفة
بلور كهرباء هـ 0944275374 :
– 0945694404
>للبيع كيا ريو 2018 /2011
لون ابي�ض عداد  8650كم �شبيهة
ال���ش�ح��م خ��ال�ي��ة اخل��د���ش ن��واف��ذ
كهرباء و قفل مركزي و مكيف
هيدروليك و غيار عادي مفتاح
خريطة هـ – 0991185134 :
4413300

