2

العـ ــدد  13 - 746نيسان

9336

2019

>لالجار السنوي منزل باملزرعة
عند جامع االميان بدون فرش
كسوة جيدة  4 /غرف و صالون /
ط 1مع هاتف و نت الدفع سنوي
دون وسيط هـ – 4451675 :
0932904583
>لالجار غرفة مفرو�شة مع �صاحبة
امل��ن��زل ب�����ش��ارع ب��غ��داد ط ار�ضي
ل�لان��اث فقط ه��ـ – 2315759 :
0959866439
>لالجار �شقة مفرو�شة ب�ضاحية قد�سيا
�شبابي باخلام�سة ك�سوة و فر�ش جيد
ار�ضية مع باب م�ستقل حديقة رائعة و
كبرية عائلة �صغرية للجادين دون و�سيط
هـ 0988266149 :

> لال جا ر غر فة با لفحا مة
على الشارع العام كسوة سوبر
تصلح مكتب و للسكن هـ :
0951808359

>ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��ات��و���س�تراد امل��زة
م�ساحة 115م 2ك�سوة ممتازة
اطاللة خالبة مولدة  +كراج ب�سعر
مغري للجادين فقط دون و�سيط هـ
6127552 - 0944757061 :
>ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��زة ج��ب��ل على
ال�������ش���ارع ال���ع���ام ار����ض���ي 80م2
+70م 2ترا�س ك�سوة جيدة ترا�س
مم��ي��ز ال�����س��ع��ر ب��ع��د امل��ع��اي��ن��ة ه��ـ :
6615365 – 0958211263
>للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد ط1
م�ساحة 200م 2ك�سوة قدمية ب�سعر
مغري للجادين فقط دون و�سيط هـ :
6127552 – 0944757061
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج5
طابق اول فني م�ساحة 165م2
ك�سوة ديلوك�س الت�سليم فوري هـ :
4472374 – 0951418823

مزة

مشروع دمر

>للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 3
جانب م�سجد الوليد بناء حجر ط3
�شمال غرب م�ساحة 115م 2اك�ساء
مم��ت��از م��ع العف�ش ت�سليم ف��وري
ال�������س���ع���ر  100م����ل����ي����ون ه�����ـ :
0961162162
>للبيع �شقة بدمر البلد  5غرف و
منافع بوادي ال�سيل م�شم�س مهوي
م��وق��ع مميز ه��ـ – 3136126 :
0931805301

>للبي���ع منزل في مش���روع
دم���ر ج  16من���زل ارضي مع
حديق���ة يصل���ح س���كني او
مكت���ب او عي���ادة يتمي���ز
مبدخ�ل�ان للعقار و كس���وة
ديلوكس 140م 2بسعر 120
مليون هـ 0965006547 :
>للبيع في توس���ع مش���روع
دم���ر من���زل 115م 2س���وبر
ديلوكس تشطيبات 2019
اطاللة – مصعد – خدمات
بس���عر  100ملي���ون ب���دون
وسيط هـ 0965006547 :

>للبيع منزل باملزة جبل ال�شارع
العام ط 4م�ساحة 110م 2 / 2نوم
 /جنوب �رشق غرب اك�ساء ممتاز
م��ع العف�ش اط�لال��ة ط��اب��و ت�سليم
ف���وري ال�سعر  100مليون ه��ـ :
0961162162

>للبي���ع منزل باملزة ش���ارع
ا مل���دارس مس���احة 90م 2
كس���وة سوبر ديلوكس ط1
فني م���ع او بدون الفرش هـ
0944016444 :
>للبيع م��ن��زل ب��امل��زة � 86ساحة
ال�ضباط ط 3م�ساحة 150م3 / 2
ن��وم  /ج��ن��وب ��شرق اك�ساء جيد
�إطاللة مفتوحة ال�سعر  30مليون و
بازار هـ 0961162162 :

شقق متفرقة

>للبيع �شقة م�ساحة 80م 2طريق
ب�ي�روت ال��ق��دمي م��ف��رق جبل ال��ورد
���س��وك��ة ع��ل��ى ال�����ش��ارع الرئي�سي
ي�صلح عيادة ب�سعر 6مليون قابل
للتفاو�ض هـ 0999558961 :
>للبيع منزل بالعدوي مقابل م�شفى
احل��ي��اة ط��� 7س��وك��ة ���ش��م��ال غ��رب
م�ساحة 170م 3 / 2نوم  /اك�ساء
ق��دمي طابو الت�سليم ف��وري ب�سعر
 200مليون هـ 0961162162 :

>منزل للبيع في القابون جتمع
أب���راج جمعي���ة وزارة األوق���اف /
أب���راج نظامية  /كتلة ثالثة ط8
مس���احة 112م 2زاوي���ة جنوبية
غربي���ة عل���ى العظ���م  /تس���ليم
جمعية  /هـ 0937390530 :
>للبيع منزل يف البوي�ضة خلف
جامع اخل�ير م�ساحة 135م+ 2
�سطح 165م 2ك�سوة ممتازة ط1
ف����ن����ي ه������ـ – 8885411 :
0988444189

>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
اطاللة جميلة غرفتني نوم و �صالون
ك�سوة ديلوك�س طابو للجادين 75
مليون هـ 0933709044 :
>للبيع منزل طابق ثاين 90م3 / 2
غرف و �صوفا  /مع ترا�س م�ستقل
15م 2طابو اخ�رض �شارع بغداد
م����ق����اب����ل ال�����ه�����ات�����ف االيل ه������ـ :
0932249538

> للبيع منزل بالغزالنية ط
ارضي مساحة 90م 2تقريبا بناء
حديث و مخدم موقع مميز هـ :
0988187131

>للبيع فيال تو�أمية يف قرى اال�سد
م�ساحة 1000م / 2بناء 170م/ 2
اطاللة مفتوحة على ال�شارع العام
اك�ساء ق��دمي ت�سليم ف��وري ب�سعر
 200مليون هـ 0961162162 :
>للبيع منزل باملي�سات  4غرف و
���ص��ال��ون م�ساحة 185م 2اطاللة
جميلة مع القبو ك�سوة عادية ي�صلح
جتاري من دون و�سيط عقاري هـ :
0969616570

>قبو للبيع مبنطقة ش���ارع
 29ا ي���ار مس���احة 75م 2
تصل���ح س���كني او عي���ادة هـ :
0931622924

>للبيع �شقة  /2/م�ساحة 100م2
و 110م 2ك�سوة ج��ي��دة ج��دا يف
�شارع خالد بن الوليد جانب قيادة
ال�رشطة اطاللة على قا�سيون هـ :
0940087790 – 2258308
>للبيع او املقاي�ضة منزل ب�رشقي
ال��ت��ج��ارة ط��اب��و اط�لال��ة  3غ���رف و
�صوفا ت�سليم ف��وري ك��راج �سيارة
ن������اط������ور ب  95م����ل����ي����ون ه������ـ :
0951553163

>للبيع �شقة م�ساحة 60م 2غرفتني
و �صالون مرخ�ص جت��اري مقابل
جامع ال�شيخ حمي الدين  /اك�ساء
جديد  /جانب الفرن يف ال�سوق
ي�صلح عيادات – مكتب – �سكني
ه������������ـ – 2 7 4 9 4 7 8 :
0936154045
>للجادين فقط منزل عربي يف باب
ت��وم��ا ح���ارة ب��اب ال�سالم م�ساحة
105م 2ت�صلح فندق او مطعم ب�سعر
 50مليون هـ – 0932634694 :
2246591
>م��ن��زل بالقريات ج��ان��ب مدر�سة
اال�سية م�ساحة 65م/ 2ط 3فني /
ه�������ـ – 0955588341 :
0937131626
>للبيع �شقة ط 1فني واجهة درج
رخام �شارع عري�ض ك�سوة و�سط
جرمانا كورني�ش منتزه ال�سالم هـ :
0994363607
>للبيع منزل باملليحة عمادية 85م2
غرفتني و �صالون طابق ار�ضي هـ :
0944487525
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
�إطاللة جميلة  3غرف نوم و �صالون
ك���ب�ي�ر ط���اب���و  115م���ل���ي���ون ه����ـ :
0951553163

>لالجار في املالكي عقارات
س���كني س���وبر ديلو ك���س
بفرش او بدون فرش الدفع
سنة مقدما بدون وسيط هـ
0965006547 :

>ل��دي��ن��ا ���ش��ق��ة ل�ل�اج���ار ب��ج��رم��ان��ا
ال��رو���ض��ة غرفتني و���ص��وف��ا  /غري
مفرو�شة  /ط 5كل بالطة �شقة هـ :
0991185134

>غرفة فندقية مفرو�شة مع حمام
و�سط مدينة دم�شق لالجار اليومي و
الأ�سبوعي ب�سعر  5000ل�.س لليلة
الواحدة هـ 0955560319 :
> يوجد غرفة �ضمن �شقة �سكنية
فارغة من غري عف�ش منافع م�شرتكة
لبنت �أو بنتني �شارع الثورة �سوق
النحا�سني مناخلية حارة غنم هاتف
2326854/ 0944574456
>لالجار ا�ستديو مفرو�ش مع منافع
يف املهاجرين ج���ادة ثانية عاطف
ي�صلح لطالب او طالبة بدل اجار 75
الف �شهريا هـ 0944324195 :
>لالجار �شقة يف عرنو�س  3غرف
نوم و �صالون و فرة م�ساحة 160م2
/ط 2ف��ن��ي  /اج����ار ���س��ن��وي ه���ـ :
4472374 – 0951418823

>لال ج���ار اليو م���ي األ س���بوعي
الش���هري بدمش���ق غرف مفروشة
(  1000ل.س للس���رير احلم���ام
املش���ترك )  2000ل.س للس���رير
احلم���ام اخل���اص) ب���راد  +مكيفة
ضم���ن ( البي���ت الش���امي ) ش���ارع
بغ���داد خل���ف جام���ع اجل���وزة ه���ـ :
0936855455 – 0112320771

>ل�لاج��ار ال�سنوي م��ن��زل بامليدان
حقلة  3غرف ب�سعر  1،8مليون /
الدفع �سنوي  /هـ 0933243083 :
– 8838447
>جناح فندقي و�سط مدينة دم�شق
غرفتني مع �صالون و منافع للعائالت
و الطالب لالجار اليومي و الأ�سبوعي
ب�سعر  7000ل�.س لليلة الواحدة هـ
0955560319 :
>بيت لالجار يف �رشقي التجارة غري
مفرو�ش م�ساحة 110م 2ط 3الدفع
�����س����ن����وي ل�ل�ا����س���ت���ف�������س���ار ه������ـ :
0945324045

>لالجار منزل يف الدحاديل �سوق
اخل�رضة على االتو�سرتاد غرفة و
������ص�����ال�����ون و م�����ف�����رو������ش ه������ـ :
0991815828
>لالجار �شقة غري مفرو�شة 180م2
ط 2باملزة فيالت �رشقية  4غرف و
���ص��ال��ون و حمامني ك�سوة ممتازة
ي�صلح �سكني او مكتب  +اطلالة +
ك���راج  +م��ول��دة ب���دون و���س��ي��ط ه��ـ :
6124526 – 0944394984
>ل�ل�اج���ار م��ن��زل ق��ب��و  3غ���رف و
�صالون و حديقة مفرو�ش �شارع
بغداد الرجعة خلف مدر�سة اللالييك
ه������ـ – 0944210450 :
0932420524

شقق للشراء

>مطلوب �أرقام اكتتاب �شبابي �ضاحية
ق��د���س��ي��ا و دمي���ا����س ل��ل��ب��ي��ع و �شقق
خم�ص�صة و م�ستلمة بال�ضاحية و
ال����دمي����ا�����س ل���ل���ج���ادي���ن ف���ق���ط ه�����ـ :
0988266149

>مكتبللبيعمنطقةجسرفكتوريا
اطاللة على الشارع العام مساحة
43م 2تسليم فروغ بداعي
السفر هـ 0934023594 :

>للبي���ع مكتب في املنطقة
احلرة في اجلمارك مساحة
120م 2كس���وة ديلو ك���س
طابق ثال���ث مع الفرش هـ :
0944016444

>لال�ستثمار فقط مكتب جت��اري
م�ساحة 28م 2ط 1فني يف فكتوريا
بناء فندق �أ�سيا ي�صلح لعدة مهن هـ
 0954681785 :بعد 12

>لالجار مكتب جتاري مساحة
15م 2مفروش مع مكيف و
مصعد بوابة الصاحلية شارع
الفردوس بناء مرادي طابق ثالث
هـ 0936735173 :
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>للبيع مكتب يف ���ش��ارع الثورة
م�ساحة 40م 2طابق اول فروغ +
م��ل��ك��ي��ة ال��ت�����س��ل��ي��م ف�������وري ه����ـ :
4472374 – 0951418823

> برس���م التس���ليم  /بي���ع
ف���روغ  /مكت���ب جت���اري في
ش���ارع النص���ر غرفت�ي�ن و
منتفع���ات كس���وة ديلوكس
م���ع كامل الف���رش  +خطني
ها ت���ف مس���احة داخلي���ة
55م/ 2ط /4م���ع مصع���د
الس���عر بع���د املعاين���ة ه���ـ :
0955169696

>للبيع مكتب بالق�صاع جناين
ال��ورد ي�صلح كعيادة مهند�س او
حمامي قبو له نافذتني على املدخل
امل�ساحة  26،5القيمة  42مليون هـ
0933230599 :

>للبيع محل جتاري في اشرفية
صحنايا يبعد  7م عن الشارع
الرئيسي قبل البنك العربي مساحة
50م 2هـ 0944218108 :

>للبيع حمل جتاري ب�شارع خالد
بن الوليد على ال�شارع العام ملك
م�������������س������ا ح������ة 15م  2ه����������ـ :
0988912080
>ل��ل��ب��ي��ع ع���ق���ار جت������اري ب���امل���زة
اتو�سرتاد باجتاه �ساحة االمويني
م�ساحة 70م 2داخ��ل��ي  +وجيبة
خ������ا �������ص������ة 100م  2ه���������ـ :
0961162162

>مح���ل بر س���م التس���ليم
 /بي���ع ف���روغ  /ف���ي نزل���ة
الطلياني يبعد عن الشارع
العام 4م مع كامل ديكوراته
مس���احة 16م 2السعر بعد
املعاينة هـ 0955169696 :

>بر�سم الت�سليم حمل يف �سوق
الهال يف الزبلطاين مقابل ال�سوق
امل���غ���ط���ى حم�����ل رق������م  37ه�����ـ :
0944215838

> برسم التسليم في منطقة
احلريقة شارع طارق بن زياد
محل قبو نزول  8درجات
سوبر ديلوكس بريء الذمة
هـ – 0964503151 :
0945517151

>للبيع او املقاي�ضة على منزل حمل
جت����اري ب��اب��و رم��ان��ة م��وق��ع مميز
�ساحة ق�رص ال�ضيافة جانب بنك
االردن 30م 2ي���وج���د ب��وف��ي��ه و
منتفعات ت�سليم فوري  125مليون
هـ 0951553163 :
>ل��ل��ب��ي��ع حم��ل ف���روج ب��رو���س��ت��د و
�شاورما م�ساحة 50م 2مع كامل
التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر/
بعد املعاينة /للجادين فقط ه��ـ :
0933568282
>للبيع حمل جتاري يف دمر البلد
طابو اخ�رض م�ؤلف من طابقني و
م��ع��ه ق��ب��و ���س��ك��ن��ي م��ك�����س��ي ه���ـ :
0933839652

>للتس���ليم مح���ل جت���اري
ف���ي ش���ارع الث���ورة طلع���ة
العيب���ة بناء ق���دمي مؤلف
م���ن غرفت�ي�ن و مناف���ع ط1
فني جانب متحف الوثائق
التاريخية هـ – 2322924 :
0951803305
>ل��ل��ب��ي��ع حم��ل يف احل��ري��ق��ة ه��ـ :
0988571337 – 2218869

> للبي���ع مح���ل جت���اري
باحلريقة سوق اخلياطني
مس���ا حة 1 0م  2ميك���ن
املقايض���ة للجاد ي���ن دون
وسيط هـ 0959901415 :

>للبيع حمل باملزة �شارع املزة جبل
ف��رع��ي م�����س��اح��ة 16م 2امل��ط��ل��وب
16م 2هـ 0947706250 :

>حمل لال�ستثمار يف الزبلطاين
م���زرع���ة ن����صري م�����س��اح��ة 20م2
ي�صلح جلميع مهن ال�سيارت يوجد
عداد مياه و كهرباء و خزان ماء و
حمام هـ 0948593706 :
>م�ستودع 300م 2ل�لاج��ار يف
جرمانا كورني�ش ال�سالم �شارع
عري�ض هـ 0994363607 :

>عقار للبيع يف املنطقة الكيميائية
يف ع����درا ال�����ص��ن��اع��ي��ة م���ؤل��ف من
ط��اب��ق�ين ط��اب��و اخ����ضر م�ساحة
400م 2هـ 0955512026 :
>ف��ي�لا للبيع على ط��ري��ق الغوطة
الرئي�سي غرفتني و ���ص��ال��ون مع
م�����س��ب��ح مب�����س��اح��ة  1دومن ه���ـ :
0932392710

>ارض للبي���ع في ريف دمش���ق
الش���رقي  /دوم���ا ت���ل ك���ردي /
املنطقة الصناعية التنظيمية
ب�ي�ن معم���ل ش���موط ووت���ار لها
مدخل�ي�ن م���ن ت���ل ك���ردي و ت���ل
صوان مساحة  40دومن  /بيعة
كاملة  /هـ 0937390530 :

>للبيع مزرعة يف درو�شا منطقة
الربوي�ضة  4،5دومن م�سورة مع بئر
م��اء ع��دد  2بيت ري��ف��ي م��ع غرفة
ن��اط��ور ط��اب��و م�شجر زي��ت��ون ه��ـ :
0944646867

>فيال للبيع يف عني منني طابقني
م�ساحة 1650م 2فيها بئر ماء هـ
0988571337 – 2218869 :
>مزرعة للبيع يف زبدين 800م2
م�سبح  +بئر ماء م�صونة و م�شجرة
غ���������������ر ف 110م  2ه������������ـ :
0944487525
>للبيع دومن ار����ض ع��ل��ى طريق
ال��غ��وط��ة م�����س��ورة  +ب��ئ��ر م���اء ه��ـ :
0932392710
>للبيع قطعة ار�ض م�ساحة 7،5
دومن يف حتيتة الرتكمان قريبة من
امل��ط��ار �سعر ال���دومن النهائي 15
مليون هـ 0967155769 :
>ل��ل��ب��ي��ع ن�����ص��ف دومن ب��زب��دي��ن
م�سورة مع بئر ماء و دومن م�سوة
مع بئر ماء هـ 0932133605 :

>للبيع س���يارة مرسيدس E220
موديل  95لون كحلي غيار عادي
ع���داد  220الف خال���ي العالم من
الداخ���ل و اخل���رج بحال���ة ممتازة
جدا السعر  10مليون للجادين هـ
 0956986868 :بعد  4عصرا

موظفون

>مطلوب موظفني ل�رشكة �صناعة
منظفات �ضمن دم�شق ال يتجاوز
� 45سنة االت�صال من  -5 8هـ :
0938154646 – 2258017
>مطلوب �شاب /ة /للعمل يف بيع
احلقائب الن�سائية يف جرمانا هـ :
0954208066
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موظفني

>مطل���وب للعم���ل حص���را
ب���دوام ف���ي مكت���ب دعاي���ة
مصم���م /ة /مم���ن تتوف���ر
لد يه���م خب���ر ة عا لي���ة
ببرا م���ج الفوتو ش���وب و
االلس���تريتر و االنديزاين
مع���ا ه���ـ – 0944355358 :
2332611

>�رشكة جتارية بالربامكة بحاجة اىل
رفد كوادرها باالخت�صا�صات التالية
� /سكرتاريا  /حما�سبة  /خدمة
زبائن  /براتب � 65ألف العمر دون
� 35سنة امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة ه��ـ :
2225099 – 0993882780

>مطلوبموزعمعسيارتهاملغلقة
لتوزيع كونسروة او موزع لديه
مستودع و سيارات توزيع بدمشق
و ريفها هـ 0993010524 :
– 0933246298
>مطلوب موظفة خ�برة باملرا�سالت
التجارية ال تقل عن � 3سنوات و تتقن
اللغة االنكليزية حمادثة و كتابة للعمل
ب�رشكة جتارية تر�سل ال�سرية الذالتية
اىل kas09767@gmail.com
>���ش�رك����ة م��ت��خ�����ص�����ص��ة مب��ج��ال
التجميل و العناية بالب�رشة بحاجة
اىل موظفة باملجاالت التالية  /خدمة
زب��ائ��ن – �سكرتارية  / -براتب
 75000اخلربة غري �رضورية العمر
دون  35امل��وا���ص�لات م�ؤمنة ه��ـ :
0932016330 – 3221935
>مطلوب مهند�س ذو خربة للعمل
مبعمل بلوك �آيل بعدرا ال�صناعية
ع��ل��ى م���ن ي��ج��د ب��ن��ف�����س��ه ال��ك��ف��اءة
االت���������ص����ال ع���ل���ى ال���ه���ات���ف ه����ـ :
0933283039 – 2114321

> مطلو ب مند و بة مبيعا ت
 /2/لبيع امليك أب للصالونات
و محالت التجميل براتب 60
ألف هـ – 2 2 3 7 4 7 4 :
0932965820

>م�ستودع طبي بالربامكة بحاجة
�إىل موظفة للعمل لديه براتب 50
�أل���ف باالخت�صا�صات ال��ت��ال��ي��ة /
خدمة زبائن � /سكرتاريا تنفيذية /
ت�سويق مبا�رش العمر دون � 35سنة
و اخلربة غري �رضورية و املوا�صالت
م�ؤمنة هـ 0966030877 :
>م��ط��ل��وب م��وظ��ف يحمل �شهادة
�سواقة خا�صة او عامة للعمل لدى
��شرك��ة ه��ـ – 0930147448 :
5643460
>مطلوب للعمل يف دم�شق امني
م�ستودع و معه ���ش��ه��ادة �سواقة
يرجى ار�سال امييل ctc.syn@ :
gmail.com

سكرتاريا

>مطلوب �سكرترية خربة باملبيعات
�ضمن �رشكة باحللبوين العمر من
� -35 25سنة ال��دوام من 6-9م�ساء هـ 4413177 :
>مطلوب للعمل �سكرترية لطبيب
جراح بدوام �صباحي فقط يف�ضل من
�سكان �شارع مر�شد خاطر او �شارع
بغداد الدوام من  4-10م�ساء هـ :
4410555 – 4447857
>�رشكة متخ�ص�صة مبجال العناية
بالب�رشة و التجميل بحاجة اىل
م��وظ��ف��ة حم��ج��ب��ة للعمل ل��دي��ه��ا /
�سكرتاريا  +خدمة زبائن  /براتب
� 20أل���ف �أ���س��ب��وع��ي��ا اخل�ب�رة غري
�رضورية العمر دون � 35سنة هـ :
2225099 – 0997208809
>مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري
ب�شارع بغداد هـ – 4447690 :
4442424
>مطلوب �سكرترية خربة كمبيوتر
متفرغة بدوام يف ال�شهنبدر الدوام
من  6-9م�ساء العمر � 35-20سنة
هـ 4413177 :

>�رشكة جتارية بقد�سيا بحاجة اىل
رف���د ك���وادره���ا ��� /س��ك��رت��اري��ا –
حما�سبة – خدمة زبائن  /العمر
دون � 35سنة اخلربة غري �رضورية
الراتب  60000هـ 3221935 :
– 093160666
>مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري يف
الق�صاع ب��رج ال��رو���س جتيد العمل
على الكمبيوتر و القيام باالعمال
املكتبية متفرغة للعمل و ذات مظهر
الئ����ق ال��ع��م��ر دون ��� 30س��ن��ة ه���ـ :
0945235375 – 5427524
مطلوب �سكرترية تنفيذية للعمل لدى
�رشكة لل�صناعات الغذائية جتيد
اللغة االنكليزية و العمل على برامج
االوفي�س و خربة ال تقل عن �سنة هـ
0943400204 – 6115913 :

عمال

>بحاجة اىل عامل /ة /عادي او
فني للعمل لدى �رشكة على خطوط
انتاج تعبئة و تغليف بدوام و راتب
ج��ي��د ه���ـ – 0930147448 :
5643460

>يلزمنا عمال  /اناث – ذكور /
للعمل في مطعم باتوستراد املزة
براتب  50الف الدوام  8ساعات
صباحي اخلبرة غير ضرورية هـ :
0950044476

مهن

>مطلوب معلم كهرباء �سيارات
للعمل يف حمل على ال�شارع العام
يف امل���ن���ط���ق���ة ال�������ص���ن���اع���ي���ة ه����ـ :
0967149447

>مطلوب �سائق �ستافة �شوكية ذو
خ�ب�رة ه��ـ – 0933243083 :
8838447
>حمل لبيع االخ�شاب بحاجة اىل
بائع  /عامل م�ساعد يف باب توما
ه�����������ـ – 5 4 2 0 0 3 0 :
0996635570
مطلوب للعمل لدى �رشكة لل�صناعات
الغذائية فني طحن بهارات خربة ال
تقل عن ع��ام يف ه��ذا املجال هـ :
0943400204 – 6116351

رعاية وتنظيف

>مطلوب مقيمة دائمة لرعاية �سيدة
م�سنة هـ 5121258 :
>مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى
عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او دوام
ه������ـ – 0992722275 :
2165666

>مطلوب مساعدة ألعمال
املنزل دوام  8ساعات يوميا
غي���ر مدخن���ة للعم���ل ف���ي
مش���روع د م���ر او ضاحي���ة
قد س���يا ا و ا ملا لك���ي ا و
كفرسوس���ة ه���ـ 5653309 :
– 0932480005
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال
م��ق��ي��م��ات و غ�ي�ر م��ق��ي��م��ات ه���ـ :
0933439985 – 4455572

>مطل���وب مقيم���ة لعائل���ة
صغي���رة العم���ر م���ن 45-18
س���نة هـ – 0932480005 :
5653309
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>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

>مطل���وب مد ب���رة من���زل
مقيم���ة لر عا ي���ة مس���نة
مقعدة و املساعدة في أعمال
املن���زل هـ – 0932480005 :
5643866
>مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة
ل��رع��اي��ة الأط���ف���ال و امل�����س��ن�ين ه��ـ :
0992722275 – 2165666
>�سيدة م�ستعدة لرعاية امل�سنني يف
م��ن��ازل��ه��م رع��اي��ة ف��ق��ط ال��ت��ع��ام��ل مع
������ص�����اح�����ب�����ة ال�������ع���ل���اق�������ة ه���������ـ :
0952460865

حالقة وجتميل

>يلزمنا ان�سة للعمل ب�صالون حالقة
براتب جيد اخلربة غري �رضورية هـ
0992121110 :

>مدر�س ريا�ضيات فيزياء كيمياء
للتا�سع (  4000ل�.س ) و بكالوريا
علمي (  6000ل�.س ) لل�صناعة و
املعلوماتية (  5000ل�.س ) و لكافة
مواد التجارة  /االيتام جمانا  /هـ
0932669269 :
>مدر�س لغة انكليزية م�ستعد لإنهاء
منهاج التا�سع و ال�شهادة الثانوية
ال��ع��ل��م��ي و الأدب�����ي خ�ل�ال ثمانية
جل�سات مع حل مناذج امتحانيه هـ
0934053016 :
>مدر�س لغة انكليزية يحمل �إجازة
ب��الأدب االنكليزي م�ستعد لإعطاء
درو�����س ب��ال��ل��غ��ة االن��ك��ل��ي��زي��ة لكافة
امل��راح��ل و امل�ستويات و ب�أ�سعار
منا�سبة هـ 0941402563 :

> مدرس لغة عربية جلميع
الطالب  /اهتمام خاص باالعراب
>مطلوب مندوبني لبيع امليك  /هـ 0968287445 :
>مدر�س لغة انكليزية خربة طويلة
اب للصالونات براتب و مكافآت
م�ستعد لإعطاء درو�س بطريق �سهلة
2237474
تصل  90ألف هـ :
و مب�سطة جلميع امل�ستويات هـ :
– 0932965820
0946714139

>يلزمنا معلم حالقة للعمل ب�صالون
ح�لاق��ة باملرجة ب��رات��ب مم��ت��از ه��ـ :
0992121110

ازياء

>مطلوب عمال و عامالت خياطة /
حبكة – درزة – ر�شة  /يف منطقة
ال���زب���ل���ط���اين ك���ت���ل ال�ت�ري���ك���و ه����ـ :
0962483416
>معمل الب�سة بحاجة اىل عامالت
امبالج � /شاب للعمل �ضمن املعمل
( ع��رط��وز ) ه��ـ – 6865698 :
0966939953 – 6804822
>معمل الب�سة يف جرمانا بحاجة
اىل م�������س���اع���د م���ق�������ص���دار ه�����ـ :
5636204 – 0938462032

>ا�ستاذ قدير لطالب كلية االقت�صاد
و احلقوق  /دورة مر�سوم  /و طالب
ال�شهادتني االعدادية و الثانوية هـ :
0956759028
>م��در���س م�ستعد الع��ط��اء درو���س
بالريا�ضيات – الفيزياء – الكيمياء
– العربي لطالب ال�شهادة االعدادية
و مرحلة التعليم اال�سا�سي با�سعار
م��ن��ا���س��ب��ة ه����ـ – 5133871 :
0933258622
>م��در���س م�ستعد الع��ط��اء درو���س
ريا�ضيات – فيزياء – كيمياء –
عربي – انكليزي لطالب ال�صف
ال��ت��ا���س��ع م���ع ت�����س��م��ي��ع ال���ع���ل���وم و
االج���������ت���������م���������اع���������ي���������ات ه������������ـ :
0955704001

>ش���اب حاص���ل عل���ى ش���هادة
قي���ادة و ذو خب���رة ير غ���ب
بالعم���ل كس���ائق على تكس���ي
عمومي او لدى شركة او معمل
او عائلة هـ 0959509482 :

>�شاب عمره � 36سنة يرغب بالعمل
ناطور او حار�س ليلي او ما �شابه ذلك
متعلم و يحمل �شهادة �سواقة عامة هـ :
0959111980 – 0994887798

>ش���اب يرغ���ب بالعم���ل م���ع
معقب معامالت ضمن مدينة
دمشق هـ 0933950835 :

>رج��ل يطلب عمال ل��دى �رشكة او
عائلة حمرتمة يحمل �شهادة �سوق
ع��������ا م��������ة  /ف������ئ������ة د  /ه������������ـ :
0992610065
رجل بعمر � 50سنة بحاجة اىل ما�سة اىل
عمل ك�سائق خا�ص لدى عائلة او �رشكة او
�سفارة لديه خربة و طويلة و ممتازة يف
هذا العمل هـ 0940070171 :
>�شاب متزوج يرغب بالعمل حما�سبة  /كا�شيري
ذو مظهر الئق لديه اخلربة الكافية او �سائق لدى
�رشكة او عائلة هـ 0998167491 :

>للبيع �سجادة تراثية قدمية بحالة
مم��ت��ازة م�ساحة 8م 2ل��ون خمري
عجمي �شريازي ب�سعر مليون لرية
ق��������اب��������ل ل������ل������ت������ف������او�������ض ه����������ـ :
0953591894

>شاب مستعد للقيام بكافة
اعم���ال الده���ان و الديك���ور
و اعم���ال الكهرب���اء خب���رة
طويلة و اس���عار مناسبة هـ :
0959509482

>مطلوب مم��ول جت��اري مببلغ 5
مليون مل�رشوع ناجح مقابل �شيكات
او �سندات الرجاء االت�صال على
الرقم هـ 0937793257 :
>�شاب م�ستعد للقيام بكافة �أعمال
االك�ساء و الهدم و الرتحيل – ق�رش
�سرياميك و تك�سري بالط � /رسعة
يف العمل و دق��ة ب����الأداء  /ه��ـ :
0943914214
>���ش��اب 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
>�أرقى اعمال االك�ساء و ترميم و
�صيانة املنازل و الفيالت و املحالت
و ك��اف��ة �أع���م���ال ال��ت��ع��ه��دات حتت
ا���ش��راف ه��ن��د���س��ي متخ�ص�ص و
ب�������أف�������������ض������ل الأ���������س��������ع��������ار ه���ـ
– 0930000729 :
0932040577

>مطل���وب طبيب���ة اس���نان
للعم���ل ف���ي عي���ادة اخلبرة
غير ضرورية في مول الشام
سنتر تنظيم كفرسوسة هـ
0969019227 :

>مطلوب طبيب �أ�سنان ممار�س ذو
خربة ممتازة للعمل يف مركز طبي
م��ت��ط��ور و ح���دي���ث ب���امل���زة ب����دوام
�����ص����ب����اح����ي و م���������س����ائ����ي ه������ـ :
0988115320

>مطلوب فني او فنية الدارة
مخبر حتا ليل طبية حد يث
با لقا مشلي و ا لسكن مؤ من
و لديه شهادة علمية براتب
جيد هـ – 0993010524 :
0933246298

