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>م�ن��زل للبيع او االج��ار �رشقي
التجارة �إطاللة م�ساحة خم�سة و
�� � �ص � ��وف � ��ا م� � �ف � ��رو�� � �ش � ��ة ه � � � �ـ :
0932665550

>للبيع بيت عربي �ساروجا خلف
التامينات هـ 0949877158 :

مزة

>للبيع م�ن��زل ب��امل��زة ج�ب��ل ط4
م���س��اح��ة 110م 2 / 2ن ��وم /
جنوب �رشق غرب اك�ساء ممتاز
مع العف�ش كامال اطاللة – طابو
– ت� ��� �س� �ل� �ي���م ف� � � � � ��وري ه� � � �ـ :
0961162162
>للبيع مزة فيالت غربية �شارع
ال �غ��زاوي م�ساحة 100م 2ط2
�سوكة  -اك�ساء مقبول  +م�صعد
كراج – مولدة طابو ت�سليم فوري
ب  115م � � �ل � � �ي� � ��ون ه�� � � �ـ :
0961162162
>للبيع منزل باملزة فيالت غربية
اطاللة رائعة للجادين فقط دون
و�سيط هـ – 0944757061 :
6133267

>شقة للبيع طريق املدرسة 86
/ط /3بناء حجر و يوجد مصعد
غرفة و منتفعات نصف كسوة جيدة
بسعر  8مليون على البازار هـ :
0991923523

>للبيع �شقة ب��امل��زة ات��و��س�تراد
م�ساحة 220م� 2سوكة كاملة
موقع مميز يوجد م�صعد  +مولدة
للبناء اطاللة رائعة طابو اخ�رض
الت�سليم ف ��وري ل�ل�ج��ادي��ن ه �ـ :
0945801619

مشروع دمر
>للبيع �شقة مب�رشوع دمر جانب
دوار الكني�سة م�ساحة 190م/ 2
 3غ ��رف ن ��وم  3 +ح �م��ام��ات +
�صالونني ك�سوة ج�ي��دة اطاللة
رائعة م�صعد  +م��راب  +مولدة
للبناء الت�سليم فوري للجادين هـ
0945801619 :
>للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج 16
�شارع الفيالت بناء حجر ن�سق
اول ار�ضي مع حديقة مع م�سبح
امل���س��اح��ة ال��داخ�ل�ي��ة 160م+ 2
حديقة 150م 3 / 2غرف نوم +
 3حمامات � +صالونني ك�سوة
�سوبر ديلوك�س الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع ترا�س يف م�رشوع دمر
م�ساحة داخلية 240م + 2ترا�س
خارجي 220م 4 / 2غرف نوم
 4 +حمامات � 3 +صالونات /
ك�سوة ديلوك�س  /يوجد ك��راج
خ��ا���ص �إط�لال��ة رائ �ع��ة الت�سليم
ف � � � � � ��وري ل� � �ل� � �ج � ��ادي � ��ن ه � � � �ـ :
0945801619
> م�ن��زل مب ���شروع دم��ر ج 26
امل�لا��ص�ق��ة ل�ل�ج��زي��رة  16مقابل

مدر�سة �إيالف بناء حديث كراج
حت��ت االر���ض  +كافة اخلدمات
ط228/ 11م /2قبلي �شمايل
غربي اطاللة خالبة فراغ جمعية
ب� ��� �س� �ع ��ر م� �غ���ر ل� �ل� �ج���ادي���ن ه �ـ
– 0944757061 :
6127552
>ل�ل�ب�ي��ع م �ن��زل مب ���شروع دم��ر
ترا�س دوبلك�س ط 1مدخل م�ستقل
اك�ساء و�سط ك��راج موقع مميز
�إطاللة ت�سليم فوري ال�سعر 350
مليون هـ 0961162162 :
>للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 16
م�ساحة 180م + 2كراج �سيارات
 3غرف نوم و �صالة و �صالون
ب � � � � ��داع � � � � ��ي ال�� � ���� � �س�� � �ف� � ��ر ه � �ـ
0966965777:
>للبيع �شقة بدمر البلد  5غرف
و منافع ب��وادي ال�سيل م�شم�س
مهوي موقع مميز هـ 3136126 :
– 0931805301
>للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 10
فيال 290م/ 2ط / 12جنوب
غ��رب �شمال � /إط�لال��ة مفتوحة
اك�ساء جيد – م�صعد  – 2مولدة
– طابو – ت�سليم ف��وري ال�سعر
 225م� �ل� �ي ��ون وب� � � � ��ازار ه�� �ـ :
0961162162

شقق متفرقة

>للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر
بناء جدر ط ار�ضي مع حديقة مع
ترا�س م�ساحة داخلية 150م+ 2
حديقة 250م 2يوجد بئر ماء +
�شوفاج خا�ص ك�سوة جيدة مدخل
م�ستقل على ال�شارع طابو اخ�رض
الت�سليم فوري ب�سعر  50مليون
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف ابو رمانة على
ال�شارع ال�ع��ام م�ساحة داخلية

140م + 2ترا�س 200م 2اطاللة
رائعة موقع مميز على ال�شارع
طابو ي�صلح �سكني او جت��اري
ت���س�ل�ي��م ف� ��وري ل �ل �ج��ادي��ن ه� �ـ :
0945801619
>للبيع منزل يف الفحامة جانب
ج��ام��ع زي ��د ب��ن ث��اب��ت م�ساحة
110م 3 / 2غرف و �صالون /
ك�سوة و�سط ب�سعر  70مليون
ق��اب��ل ل�ل�ت�ف��او���ض ل�ل�ج��ادي��ن ه �ـ :
0938926246
>م �ن��زل للبيع اخل�ط�ي��ب االوىل
��ش��ارع ب�غ��داد م�ساحة 120م2
طابق اول فني ك�سوة جيدة جدا
طابو اخ�رض  3غرف و �صالة هـ
0955343942 :
>للبيع �شقة يف امليدان جزماتية
ط 2م�ساحة 100م 2طابو اخ�رض
 3 /غ��رف و �صالون  /ك�سوة
جيدة هـ 0967155769 :

>منزل للبيع في القابون
جتمع أبراج جمعية وزارة
األوقاف  /اب���راج نظامية
 /كتل���ة ثالث���ة /ط /8
مس���احة 112م 2زاو ي���ة
جنوبي���ة غربي���ة عل���ى
العظ���م  /تس���ليم جمعية
 /هـ 0937390530 :
>للبيع منزل بابو رمانة فر�ساي
ط – 2جنوب �شمال غرب م�ساحة
160م 3 / 2ن��وم و ��ص��ال��ون-
�سفرة اك�ساء ممتاز ال�سعر 275
مليون هـ 0961162162 :
>للبيع �شقة مبنطقة �أب��و رمانة
ج��ان��ب �سوبر م��ارك��ت ن��ورا ط1
م�ساحة 140م 2ك�سوة قدمية ب
 145م� �ل� �ي ��ون وب� � � � ��ازار ه�� �ـ :
0966184190
>للبيع او املقاي�ضة او االج��ار
منزل /ط /2م�ساحة 90م3/ 2
غ���رف و � �ص��ال��ون  + /ت��را���س
بال�سطح 15م� � 2ش��ارع بغداد
م�ق��اب��ل ال�ه��ات��ف االيل الت�سليم
فوري هـ 0932249538 :

>ل�ل�اج ��ار ال �� �س �ن��وي � �ش �ق��ة يف
م�رشوع دم��ر ار�ضي مع حديقة
م�ساحة داخلية 140م + 2حديقة
400م 2ت�صلح م��رك��ز ع�ي��ادات
اط �ب��اء او م�ق��ر ��شرك��ة او مركز
جت�� �م�� �ي� ��ل ل�� �ل�� �ج� ��ادي� ��ن ه� � � �ـ :
0945801619

> للبيع منزل في االطفائية
شريبيشات دخلة معجنات التوفيق
ط 1مساحة 160م 4 / 2غرف و
صوفا و فسحة سماوية  /له مدخالن
على الشارع يصلح سكني و جتاري هـ >لالج���ار اليوم���ي األس���بوعي
0945999707 :
الشهري بدمشق غرف مفروشة
>للبيع منزل يف قد�سيا �شارع (  1000ل.س للس���رير احلمام
ال �ث��ورة م�ساحة 140م 2ك�سوة املشترك )  2000ل.س للسرير
�سوبر ديلوك�س من�سوب ثاين هـ  :احلم���ام ا خل���اص) ب���راد +
 4427714 – 0933615677مكيف���ة ضمن ( البيت الش���امي
) ش���ارع بغ���داد خل���ف جام���ع
>للبيع �شقة �شبابي ب�ضاحية
قد�سيا ج � 11أر�ضية باب خارجي اجل���وزة ه���ـ – 0112320771 :
خ��ا���ص و �شجر مثمر 90م0936855455 + 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 :
>للبيع �شقة يف امل��زرع��ة دوار
ال�شالل م�ساحة 250م 2عمار
115م + 2ت��را���س ك�سوة قدمية
الت�سليم فوري هـ 0951418823 :
– 4472374
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
اطاللة جميلة غرفتني نوم و �صالون
ك�سوة دلوك�س طابو للجادين 75
مليون هـ 0933709044 :
>للبيع �شقة يف جرمانا ك�سوة
�سوبر ديلوك�س ب�سعر مغر جدا
ط��اب��و – ح �ج��ر – م���ص�ع��د ه �ـ :
0994363607
>للبيع منزل ي�صلح �سكني او
جتاري عيادة طبيب او م�شغل او
�صالون جتميل او مكتب م�ساحة
70م 2مع حديقة ك�سوة جيدة طابو
اخ�رض بركن الدين موقف املدر�سة
ع� �ل ��ى ال � �� � �ش� ��ارع ال� � �ع � ��ام ه� � �ـ :
0944425189

>لالجار �شقة يف املزة �شيخ �سعد
نزلة الفرن الآيل قبو  4غرف و
�صالون و منافع ت�صلح عيادات او
مكاتب هـ 0988757206 :
> يوجد غرفة �ضمن �شقة �سكنية
ف ��ارغ ��ة م ��ن غ�ي�ر ع �ف ����ش م�ن��اف��ع
م�شرتكة لبنت �أو بنتني �شارع
الثورة �سوق النحا�سني مناخلية
حارة غنم هاتف 0944574456
2326854 /
>ل�لاج��ار ال�سنوي يف امل��زرع��ة
م�ن��زل  5غ��رف و �صالون ب��دون
ف��ر���ش ط 2ف�ن��ي ي��وج��د مكيف و
�شوفاج هـ - 0933624293 :
0944687987
> 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 يف قد�سيا �ساحة
ال�شعار ط 5مفرو�ش  3/غرف و
�صالون  /هـ 0933624293 :
– 0944687987

>لالجار غرفة باملهاجرين جادة
ثانية كسوة ديلوكس مع شرفة
اطاللة جميلة نظام استديو لالناث
حصرا هـ 0962250609 :

>ل�لاج��ار م�ن��زل يف رك��ن ال��دي��ن
�شارع �أ�سد الدين �أول طلعة جامع
الن�رص مفرو�ش ب�سعر منا�سب هـ :
0955245167
>لالجار اليومي �شقة مفرو�شة يف
منطقة عرنو�س – ال�شعالن – املزرعة
– رك� ��ن ال ��دي ��ن  /دي �ل��وك ����س ه� �ـ :
4472374 – 0951418823
>لالجار �شقة يف املزة اتو�سرتاد
�صالون كبري  +غرفة ع��دد + 2
حمولة  +م�صعد � +شوفاج هـ :
0932232233

>للبيع بيعفور شارع السفراء مبنى
جتاري و سكني و اداري  6محالت
جتارية  +طابق اداري  8غرف ة
مضافة للزبائن كسوة سوبر ديلوكس
مصمم بنك و يصلح شركة استثمارية
او عقارية مساحة 600م 2للجادين
هـ 0966965777 :

للبيع حمل يف ال�شعالن م�ساحة
10م 2خلف �سفريات القدمو�س
ب�سعر  80مليون و ب��ازار ه�ـ :
0966184190
>للبيع او املقاي�ضة على منزل
حم��ل جت��اري بابو رم��ان��ة موقع
مميز �ساحة ق�رص ال�ضيافة جانب
>مطلوب دفاتر �سكن �شبابي جميع بنك االردن 30م 2يوجد بوفيه و
الفئات � /أ – ب – ج  /او دفاتر م�ن�ت�ف�ع��ات ت�سليم ف���وري 125
جمعيات �أخ ��رى خم�ص�ص ه �ـ  :مليون هـ 0951553163 :
4472374 – 0951418823
>مطلوب �أرق ��ام اكتتاب �شبابي
�ضاحية قد�سيا و دميا�س للبيع و
� �ش �ق��ق خم �� �ص �� �ص��ة و م���س�ت�ل�م��ة >ل�ل��اج� ��ار حم� ��ل جت� � ��اري يف
بال�ضاحية و الدميا�س للجادين فقط امل�ج�ت�ه��د ح��ي امل��وازي �ن��ي جاهز
ل�صالون حالقة و ي�صلح لكافة
هـ 0988266149 :
الأع� � �م � ��ال ب� � ��ريء ال� ��ذم� ��ة ه � �ـ :
مطلوب لالجار
0933470225
>م�ط�ل��وب ل�لاج��ار �شقة م�ساحة >ل�ل��اج� ��ار حم� ��ل جت� � ��اري يف
120-100م 3 / 2غرف تق�سيم العدوي خلف دار ال�شفاء م�ساحة
�إداري ت�شطيب ديلوك�س اتو�سرتاد 24م 2الأجرة بال�شهر � 120ألف
املزة او الفيالت او تنظيم كفر�سو�سة ل���.س ي�صلح جلميع املهن ه�ـ :
0944660081
هـ 0944646154 :
>لالجار حمل مبنطقة م�ساكن
برزة ال�شارع العام مقابل جامع
ابراهيم اخلليل م�ساحة 11م 2مع
>للبيع حم��ل ف ��روج ب��رو��س�ت��د و واجهة ي�صلح حمل جموهرات او
�شاورما م�ساحة 50م 2مع كامل ات�صاالت للجادين للجادين فقط
التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر /هـ 0930013471 :
بعد املعاينة /للجادين فقط هـ > :حم��ل ل�لاج��ار ال�سنوي باملزة
0933568282
م �ق��اب��ل امل��دي �ن��ة اجل��ام �ع �ي��ة ه �ـ :
برسم
توما
باب
>محل في
2142994 – 0932001319

البي���ع او االس���تثمار ه���ـ :
0999805765
>للبيع ( ف��روغ و ملك ) ح�صة
حمل جتاري � 700سهم يف منطقة
الفحامة على ال�شارع العام طابو
اخ�رض امل�ساحة الكلية 28م 2هـ :
0967155769

محالت للشراء

>مطلوب حمل جت��اري م�ساحة
ح��وايل 30م 2خلف بناية غري
موجه  /عدوي – جتارة  -ق�صور
– ق�صاع  /هـ – 4430203 :
0933303036
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>ل��ل��ب��ي��ع ف� � ��روغ م �ك �ت��ب ع�ل��ى
اتو�سرتاد املزة م�ساحة 100م2
واجهتني على الطريق العام موقع
مميز ي�صلح جلميع املهن ما عدا
املطعم بعر مغر للجادين فقط دون
و�سيط هـ – 0944757061 :
6127552
>مطلوب اجار مكتب جتاري ال
تقل م�ساحة ع��ن 50م 2باجار
�شهري ال يتجاوز  100الف هـ :
0933051300

>ل��دي�ن��ا ار���ض يف دي��ر �سلمان
طريق نهر قي�سة م�ساحة 3،5
دومن طابو اخ�رض �سعر الدومن 3
مليون هـ – 0937989072 :
0940475958

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

>للبيع مزرعة يف منطقة درو�شا
البوي�ضة  4،5دومن م�سورة مع
بئر ماء عدد  /2/و م�سبح و منزل
ل�� � ��ري� � � �ف�� � ��ي ط � � � ��اب � � � ��و ه� � � � � �ـ :
0944646867

>ارض للبي���ع ف���ي ر ي���ف
دمش���ق الش���رقي  /دوم���ا تل
كردي  /املنطقة الصناعية
ا لتنظيمي���ة ب�ي�ن معم���ل
ش���موط ووتار له���ا مدخلني
م���ن ت���ل ك���ردي و ت���ل صوان
مس���احة  40دومن  /بي���ع
كاملة  /هـ 0937390530 :

>ار� ��ض م�ساحة  20ق�صبة (
500م ) 2ي��وج��د دال ال�ع�ق��ار
م�ستودع �صاج م�ساحة 30م 2يف
ك�ف��ر��س��و��س��ة امل�ت�ح�ل��ق اجل�ن��وب��ي
مقابل خدمات كفر�سو�سة �سابقا
للجادين هـ 0932806891 :
–  6126686بعد  4م�ساء
>ل�ل�ب�ي��ع م��زرع��ة ب �خ��ان ال�شيح
م�ساحة دومن  +بناء طابقني كل
طابق 80م + 2بئر ماء 125م مع
قبو هـ 0937682106 :

موظفون

>�رشكة جتارية يف برج الرو�س
بحاجة اىل حما�سب /ة /يف�ضل
اجادة اللغة االنكليزية و اخلربة
هـ 2243174 :
>>وك��ال��ة لأ�شهر امل��ارك��ات العاملية
تفتتح �صالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة
اىل موظفة  /ري�سب�شن – خدمة زبائن
– �سكرتارية  /بدوام � 8ساعات العمر
حتى � 35سنة اخل�برة غري �رضورية
ال�شهادة ثانوية �أو جامعية براتب 75
�أل� � ��ف االت� ��� �ص ��ال م ��ن  6-11ه� �ـ :
2274342 – 0955553922

>شركة جتارية تطلب موظفة لقسم
التسويق و العالقات العامة العمر
بني  35-30سنة خبرة ال تقل
عن عامني في التسويق تتقن اللغة
االنكليزية شرط التفرغ االتصال
من  5-9هـ – 3320583 :
0933015188

>مطلوب �رشيك ذو خ�برة ملطعم وجبات
�رسيعة و بيتزا املطعم قائم حاليا و�سط مدينة
دم�شق � /ساروجا  /هـ 0944807678 :
>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
�رشكة رائدة للمواد الغذائية تطلب
حما�سب /ة /مبيعات خ�برة ال
تقل عن �سنتني و جتيد العمل على
برامج املحا�سبة و االوفي�س هـ :
0991112904 – 4444542
>م�ط�ل��وب حم��ا��س�ب��ة غ�ير متفرغة
ل�ل�ع�م��ل ع�ل��ى م��راج �ع��ة االدخ� ��االت
ب�شكل دوري مب�ؤ�س�سة بدوار املطار
برنامج اك�سرتا ات�صال او ار�سال
 cvهـ 0944478090 :
>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�شيري /ة  /براتب جيد
ل��دي �ه��ا خ�ب�رة يف ال�ب�رام �ك��ة ه� �ـ :
2142994 – 0932001319

>مطل���وب للعمل حص���را بدوام
ف���ي مكت���ب دعاي���ة مصم���م /ة/
مم���ن تتو ف���ر لديه���م خب���رة
عالي���ة ببرام���ج الفوتوش���وب و
االلستريتر و االنديزاين معا هـ
2332611 – 0944355358 :

>مطلوب موظفة للعمل حمجبة
براتب � 60ألف �شهريا بدوام من
 5-9يف املجتهد ترتيب و تنظيم
يف م�ستودع جت��اري �ألب�سة /
حت� � ��ف  /م � �ك � �ي� ��اج� ��ات ه � � �ـ :
2249512 – 0933249512
>ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل
ال�شهادة �أو اخلربة �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
ه� � �ـ – 0966226640 :
2274341
>��شرك��ة جت��اري��ة تطلب مندوبة
للت�سويق املنزيل براتب � 85ألف
و مكافات هـ 0937156362 :
>مطبعة ب�شارع خالد بن الوليد
تطلب موظف للعمل لديها بدوام
� �ص �ب��اح��ي او م �� �س��ائ��ي ب��رات��ب
 60000ل�.س للجادين فقط هـ :
2266762 – 0933587238
>�رشكة طبية يف دم�شق بحاجة
اىل مندوب علمي لديه خربة يف
مبيع الأجهزة و الأدوات الطبية
يف�ضل  /الوحيد او املعفى /
ب��رات��ب مم �ت��از ل �ل �ت��وا� �ص��ل ه��ـ :
0993335055
>م �ط �ل��وب م��وظ �ف��ة جت �ي��د اللغة
االنكليزية بطالقة قراءة و كتابة و
حم� ��ادث� ��ة ب� ��رات� ��ب ج� �ي ��د ه�� �ـ :
0991428055
>م�ط�ل��وب مهند�س او م�ساعد
مهند�س كهرباء – الكرتون اخلربة
مطلوبة للعمل لدى �رشكة يف برج
الرو�س هـ 0967155769 :

�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

>��ش�رك��ة جت��اري��ة ت�ف�ت��ح ف��رع�ه��ا
اجل��دي��د ب��ال�برام �ك��ة ب�ح��اج��ة �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�صال من  6-11م�ساء
هـ 2274342 – 2274340 :

سكرتاريا

>�رشكة جتارية بحاجة �إىل موظفة
باالخت�صا�صات التالية مق�سم /
ا��س�ت�ق�ب��ال �� /س�ك��رت��اري��ا ب��رات��ب
�شهري  60000ل�.س املوا�صالت
م�ؤمنة و اخلربة غري �رضورية هـ :
2253712 – 0932412883
>م�ستوردين من ال�صني بحاجة
�إىل  /حما�سبة – �سكرترية –
ا�ستقبال  /للعمل ل��دى �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 سكرتيرة للعمل
ف���ي مرك���ز أدوات جتمي���ل
و ماكيا ج���ات و عط���ور
ه���ـ – 0987368126 :
0987353946
>�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
>مطلوب �سكرترية مكتبية للعمل
ل��دى �رشكة جتارية بدم�شق برج
الرو�س هـ 2243174 :
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>جمموعة جتارية ترغب بتعيني �آن�سة
للعمل فورا بدوام � 8ساعات يف جمال
 /املحا�سبة – ال�سكرتارية – خدمة
ال��زب��ائ��ن  /ال�ع�م��ر دون �� 35س�ن��ة و
ال�شهادة ثانوية كحد �أدن��ى الراتب 2
�ألف �أ�سبوعيا االت�صال من  6-11هـ > :مكتب جتاري بحاجة اىل �سائق
هـ 0932232233 :
2274340 – 0933606019
>مطلوب موظف يحمل �شهادة �سواقة
عمال
خ��ا��ص��ة او ع��ام��ة للعمل ل��دى �رشكة
> معهد تعليمي بحاجة الى ك�سائق او موزع براتب ثابت  +ن�سبة
مستخدم /ة /للعمل بدوام كامل هـ 0930147448 – 5643460 :

هـ 0933344294 :

>مطلوب عمال حدادة او خراطة  /عامل
ع ��ادي ل��ور��ش��ة ق��وال��ب بدم�شق املنطقة
ال�صناعية هـ 0933221252 :
>مطلوب عامل /ة /للعمل لدى
�رشكة على خطوط انتاج تعبئة و
تغليف ب��دوام و رات��ب جيد ه�ـ :
0930147448 – 5643460

مهن

>مطلوب ان�سة او �شاب كوميك /
جملى للعمل براتب جيد للعمل
يف الربامكة هـ 0932001319 :
– 2142994
>حمل حالقة يف جرمانا بحاجة
اىل معلم ذو خربة ممتازة رجايل
ال� �س �ت�لام ك��ر��س��ي او ا�ستئجار
كر�سي  /يف�ضل مقيم بجرمانا /
هـ 0991777909 :

سائقني
> شركة تطلب سائق شرط
التفرغ العمر بني  35-30سنة
لالستعالم هـ – 3320583 :
0933015188

رعاية وتنظيف

>مطلوب مدبرة منزل للعمل يف منزل
مبنطقة عرنو�س بدوام كامل من 4-9
م�ساء هـ 0951418823 :

>مطلوب مقيمة لعائلة صغيرة
العم���ر م���ن  45-18س���نة ه���ـ :
5653309 – 0932480005
>مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية
امل���س�ن�ين /ع �م��ال تنظيف ور� �ش��ات هـ
0992337260 – 3325978:
>مطلوب مدبرة منزل مقيمة
ل����رع����اي����ة م���س���ن���ة م���ق���ع���دة و
املساعدة في أعمال املنزل هـ :
5643866 – 0932480005
>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  /مدبرات منزل
للأعمال املنزلية و رعاية امل�سنني و
الأطفال مقيمات و غري مقيمات هـ
8113025 – 0993152120 :
– 8113020

3

>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

> مطل���و ب مس���ا عد ة
العم���ال املن���زل دوام 8
ساعاتيومياغيرمدخنة
للعم���ل في مش���روع دمر او
ضاحية قدسيا او املالكي او
كفرسوسة هـ 5653309 :
– 0932480005
>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
>مطلوب موظفة ذات خبرة
للعمل بصالون حالقة و جتميل
بضاحية قدسيا جزيرة  f4هـ
– 0935287287 :
3444090
>مركز جتميل بحاجة اىل �رضيبة
�سي�شوار العمر بني  25-20هـ :
0955402154
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أزياء.

>مطلوب عامل /ة /درزة
– حبكة – امبالج  /في
مجال االجنوري بأجور جيدة
في منطقة احلريقة هـ :
0959399381

>معمل خياطة يف جرمانا بحاجة
اىل م�ساعد مق�صدار و �شاب
� � �ص � �غ �ي�ر و ام� � � �ب� �ل ��اج ه� � � �ـ :
0938462032

> يلزمنا آنسة للخياطة
 /الجنوري  /درزة – بيه
 /ذات خبرة باحلريقة
هـ – 2 2 1 5 5 6 1 :
0933245625

>احم���ل رخص���ة عام���ة فئة
 /د  /ارغ���ب بالعم���ل ل���دى
ش���ركة او مؤسس���ة برات���ب و
دوام مناس���ب  /قي���ادة فق���ط
 /من س���كان دمشق معفى من
اخلدم���ة اإللزامي���ة و متفرغ
0994019061
>�آن�سة تطلب عمال مبجال ال�شك
اليدوي او �سرتا�س باملنزل و عمل
مدبرة منزل يومني بالأ�سبوع هـ :
0937362813

>مدرسخصوصيملتابعة
و حتفي���ظ طالب التاس���ع
و البكالوري���ا الضعف���اء و
املتأخرين إعادة املادة من
الصفر عدة مرات مركزة و
التدريب على حل النماذج
الهامة هـ 0934922700 :
>م��در���س جم��از يف الفيزياء و
الكيمياء خ�ب�رة ط��وي�ل��ة م�ستعد
لإعطاء درو�س يف �شارع بغداد و
اتو�سرتاد املزة لكافة املراحل و
امل�ستويات و خ�صو�صا ال�شهادتني
هـ 0992586197 :
>مدر�س لغة � Eإجازة �أدب E
 +دبلوم ت�أهيل تربوي �إعطاء كل
املراحل الدرا�سية و اجلامعية هـ
0954210779 :
> م���درس مج���از و ذو
خب���رة مس���تعد إلعط���اء
دروس خصوصي���ة ف���ي
الرياضي���ات – الفيزي���اء
– الكيمي���اء للبكالوري���ا
و التا س���ع و االنتقا ل���ي
ف���ي من���زل الطال���ب ه���ـ :
0951702439

العــــدد - 739

>للبيع ماكينات فرم بال�ستيك /
غ�سالة بال�ستيك و كري�ستال /
ح�م��ا��ص��ة ك��ري���س�ت��ال  /من�شار
ب� �ل ��ا �� � � �س� � � �ت� � � �ي � � ��ك  /ه � � � � � �ـ :
0932592355
>للبيع م�ع��دات مطعم و كافيه
كاملة  /ف��رن و خمارة – مكنة
كابت�شينو – طاوالت – كرا�سي
 برادات – فريزرات � / -أملاينايطايل ا�ستعمال � 3أ�شهر هـ:
0966965777

>مطلوب صيدالني او صيدالنية
للعمل في صيدلية في ريف
دمشق هـ 0938071538 :

>��ص�ي��دل�ي��ة للبيع يف ال��زاه��رة
القدمية جانب جامع اال�شمر على
ال�شارع العام 30م� + 2سقيفة
17م 2مك�سية  90%مزودة باملاء
و الكهرباء مع حمام و مطبخ و
ديكور هـ – 0944633439 :
8841884
>ممر�ض م�ستعد لرتكيب قثاطر
و تعليق ��س�يروم و �إج ��راء كافة
التحاليل الطبية � /سحب دم
منزيل  /هـ 0935361761 :

سيارات للشراء

> مطلو ب شها د ة صيد لة
تر خيص د ا ئم لصيد لية
>مطلوب راجن قدمية نظيفة او كاديالك او
في ر يف د مشق هـ :
كابري �ساو ليكولن دفعة  350000و الباقي
0938071538

>لاليجار عيادة بجرمانا كورني�ش �أق�ساط �شهرية هـ 0937271555 :
اجلناين  3غرف و منافع و برندة
طابق �أول هـ 0988320953 :
>مطلوب �شهادة �صيدلة خدمة
ري� � ��ف م �ن �ط �ق��ة ع� ��رط� ��وز ه�� �ـ :
– 0934104659
0960070560

> فن���ي مس���تعد إلص�ل�اح
املايكرووي���ف و أف���ران الغ���از
بجميع أنواعها و البوتوغازات
الغط���س احلديثة في املنازل
خب���رة أكث���ر م���ن  15ع���ام
س���رعة و إتقان ف���ي العمل هـ
0932210265 :
>فني �صيانة بخربة طويلة م�ستعد
ل�صيانة الأدوات املنزلية و �إ�صالح
الأعطال الأخرى يف املنازل ب�إتقان هـ
0944795733 :
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