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مساحة حوالي  25م 2في
شارع حلب أو شارع بغداد
أو العباسيين لالستعالم
0998000123 /4430204

مزة

>للبيع �شقة ب��امل��زة ف�ي�لات غربية ط
ار��ض��ي م��ع حديقة و م�سبح م�ساحة
داخ�ل�ي��ة 250م + 2حديقة و م�سبح
300م 2مدخل م�ستقل ي�صلح �سكني
او جتاري طابو اخ�رض للجادين فقط
الت�سليم فوري هـ 0945801619 :
>للبي���ع من���زل بامل���زة في�ل�ات
ش���رقية  /أك���رم  /غرفت�ي�ن ن���وم
 +س���فرة و صالون كس���وة و فرش
جيد /ط /7بناء ديلوكس راقي
هـ 0937323675 :
>ل�ل�ب�ي��ع ع �ق��ار ب��امل��زة ف �ي�لات غربية
ال�شارع الرئي�سي ي�صلح مركز طبي او
��شرك��ة او م��رك��ز جتميل ك�م��ا ي�صلح
جتاري او �سكني مفروز م�ساحة 88م2
هـ 0966965777 :

مشروع دمر

>للبيع �شقة بدمر البلد  5غرف و منافع
بوادي ال�سيل م�شم�س مهوي موقع مميز
هـ 0931805301 – 3136126 :

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر بناء حجر
جانب دوار الكني�سة م�ساحة 150م2
 3 /غ��رف ن��وم و ��ص��ال��ون  /ك�سوة
ديلوك�س اطاللة رائعة م�صعد  +مر�آب
 +كراج و مولدة للبناء الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر �شارع
املغرتبني ط ار�ضي مع حديقة م�ساحة
داخ�ل�ي��ة 140م + 2ح��دي�ق��ة 150م2
ك�سوة �سوبر ديلوك�س الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف م���شروع دم��ر ج16
جانب جامع البوطي بناء حجر م�ساحة
150م 3/ 2غرف نوم و �صالون ك�سوة
جيدة ط 1يوجد م�صعد  +كراج الت�سليم
فوري ب�سعر  95مليون للجادين هـ :
0945801619
>للبيع ترا�س يف م�رشوع دمر م�ساحة
داخلية 250م + 2ترا�س 150م 2ك�سوة
�سوبر ديلوك�س يوجد غرفة مكتب +
كراج خا�ص  4 /غرف نوم � +صالونني
 /مدخل م�ستقل الت�سليم فوري للجادين
هـ 0945801619 :
>للبيع م�ن��زل مب ���شروع دم��ر ج 16
م�ساحة 180م + 2كراج �سيارات 3
غرف نوم و �صالة و �صالون بداعي
ال�سفر هـ 0966965777:

شقق متفرقة

>للبيع او املقاي�ضة على �شقة مب�رشوع
دمر او �ضاحية قد�سيا �شقة يف بلودان
ب�ن��اء حجر ار��ض��ي +ح��دي�ق��ة م�ساحة
داخ�ل�ي��ة 150م + 2ح��دي�ق��ة و ت��را���س
250م 2مدخل م�ستقل �+شوفاج خا�ص
و بئر م��اء ك�سوة جيدة طابو اخ�رض
ال�ت���س�ل�ي��م ف � ��وري ب  50م �ل �ي��ون هـ
0945801619:

>للبيع منزل عربي باملهاجرين جادة
�ساد�سة 175/م 10 /2غ��رف 4 +
ح�م��ام��ات  2 +مطبخ م��ع حم��ل على
الطريق العام هـ 0955453287 :
>للبيع م�ن��زل يف اجل�ب��ة ط 3ك�سوة
دي�ل��وك����س  3غ��رف و ��ص��وف��ا جاهز
للت�سليم ب�سعر نهائي  100مليون هـ :
0933331056
>للبي���ع فيال في قرى االس���د 3
طوابق مساحة كل طابق 90م2
م���ع حديقة عل���ى الهيكل موقع
مميز بس���عر نهائ���ي  125مليون
هـ 0992837918 :
>� �ش �ق��ة م �ف��رو� �ش��ة ل�ل�ب�ي��ع يف وادي
الن�صارى  2ك��م ع��ن دي��ر جرج�س و
100م ع��ن ف�ن��دق ال� ��وادي ط��اب��ق اول
م�ساحة 100م 2ك�سوة ديلوك�س ب�سعر
 32م� �ل� �ي ��ون ب � � ��دون و�� �س� �ي ��ط ه � �ـ :
0944560575
>للبيع منزل يف منطقة ال�شيخ حمي
الدين م�ساحة 65م 2عربي �إفرجني ط3
ب�� ���� �س�� �ع� ��ر  30م � � �ل � � �ي� � ��ون ه� � � � �ـ :
0944799819
>للبيع منزل باملهاجرين مرابط طابق
ار�ضي قبلي �شمايل �سوبر ديلوك�س
م�ساحة 80م 2جاهز للت�سليم املطلوب
 70مليون هـ 0933331056 :
>للبيع �شقة يف قد�سيا �شارع اخلياطني
م�ساحة 70م 2مع حديقة 70م 2ب�سعر
 15مليون هـ 0940649505 :
>للبيع منزل بالبرامكة مقابل
كلي���ة الهندس���ة املدني���ة عل���ى
الش���ارع  5 /غ���رف و صوف���ا /
ط 1فن���ي كس���و ة جي���د ة
يصل���ح س���كني و جت���اري ه���ـ :
0937323675
>للبيع حم�رض كامل بال�شعالن هـ :
0949877158
>للبيع �شقة  /2/م�ساحة 100م 2و
110م 2ك�سوة جيدة ج��دا يف �شارع
خالد بن الوليد جانب قيادة ال�رشطة
اطاللة على قا�سيون هـ 2258308 :
– 0940087790

>منزل للبيع في القابون جتمع
أب���راج جمعي���ة وزارة األوق���اف /
أبراج نظامية  /كتلة ثالثة ط8
مس���احة 112م 2زاوية جنوبية
غربي���ة عل���ى العظ���م  /تس���ليم
جمعية  /هـ 0937390530 :
>للبيع منزل �سكني ار�ضي يف منطقة
احللبوين امل�ساحة التقريبية 75م2
ي�صلح ملكتب جتاري او �سياحي هـ :
0942308402 – 2254832
>للبي���ع مقس���م في�ل�ا في س���هل
الزبداني طابو اخضر مع رخصة
بناء طابقني و قبو مس���احة كل
طاب���ق 120م 2س���عر نهائ���ي 12
مليون هـ 0992837918 :
>للبيع منزل بجرمانا حي البعث جانب
�صيدلية مرمي ع�ساف ط�/ 2سوكة /
م���س��اح��ة 96م 2ك���س��وة ع��ادي��ة ه �ـ :
0992361289
>للبيع رقم خم�ص�ص يف جمعية �صدى
ال�شعب – الفيحاء – ال�صبورة م�ساحة
160-120م 2هـ 0951418823 :
– 4472374
>للبي���ع اكتت���اب مخصص على
ش���قة س���كنية ف���ي قرى االس���د
قي���د االجن���از مس���احة 170م2
دفع���ة اول���ى  12ملي���ون و الكلفة
النهائي���ة  35ملي���ون هي���كل
م���ع اكس���اء خارج���ي حج���ر ه���ـ :
0992837918
>للبيع بيت عربي قدمي �ساروجة خلف
الت�أمينات هـ 0949877158 :
>للبيع شقة في قدسيا  4غرف
و صالون طابق اول فني مساحة
145م + 2غرف���ة مس���تودع ف���ي
القبو مكش���وف م���ن  3اجتاهات
طابو اخضر بسعر  75مليون هـ
0949760508 :
>للبيع �شقة يف تخطيط كفر�سو�سة
بلكون ثاين ك�سوة عادية على ال�شارع
الرئي�سي هـ 0949877158 :
>للبيع منزل يف حفي التحتا  3غرف
و م ��وزوع و م�ن��اف��ع ع�ل��ى الهيكل مع
ال�سطح ط 3هـ 0951551597 :

>للبي���ع محض���ر كامل ف���ي قرى
االس���د  4طواب���ق مس���احة كل
طا ب���ق 400م  2م���ع حديق���ة
1600م 2عل���ى الهي���كل يصل���ح
لشركة او سكني سعر نهائي 250
مليون هـ 0992837918 :
>للبيع دفرت �سكن �شبابي بريء الذمة
مدفوع كامل االق�ساط فئة �/أ  /هـ :
4472374 – 0951418823

>ل�لاج��ار �شقة يف م���شروع دم��ر بناء
حجر م�ساحة 150م 3 / 2غرف نوم و
��ص��ال��ون  /دون ف��ر���ش او مفرو�شة +
م�صعد  +م��ر�آب  +مولدة للبناء ك�سوة
جيدة للجادين هـ 0945801619 :
>غرفة فندقية مفرو�شة مع حمام و�سط
مدينة دم�شق لالجار اليومي و الأ�سبوعي
ب�سعر  5000ل�.س لليلة الواحدة هـ :
0955560319
>لالجار ا�ستديو باملزة ال�شيخ �سعد
خلف الكازية و اجلامع الكبري ديلوك�س
مكيفة و مفرو�شة ط 1بناء حديث غرفة
كبرية و منافع هـ 0935445297 :
> يوجد غرفة �ضمن �شقة �سكنية فارغة
من غري عف�ش منافع م�شرتكة لبنت �آو
بنتني �شارع الثورة �سوق النحا�سني
مناخلية حارة غنم هاتف 0944574456
2326854 /
>� �ش �ق��ة م �ف��رو� �ش��ة ل�ل�اج��ار يف وادي
الن�صارى  2كم عن دير جرج�س و 100م
ع��ن ف�ن��دق ال ��وادي ط��اب��ق اول م�ساحة
100م 2ك�سوة ديلوك�س بدون و�سيط هـ
0944560575 :
>لالجار �شقة مفرو�شة ب�ضاحية قد�سيا
�شباب اجلزيرة اخلام�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 :
>للبيع قبو جت��اري يف ج��رم��ان��ا حي
البلدية القدمية م�ساحة 150م / 2طابو
جتاري  /مدخل م�ستقل هـ 5610173 :
– 0993414284
>لالجار ش���قة في دم���ر الغربية
احل���ارة اجلديدة صال���ون كبير و
غرفتني كس���وة ممت���ازة جديدة
بناء حجر ط 1الدفع  6اش���هر هـ
0996758127 :

>ل�لاج��ار �شقة مفرو�شة بالكامل يف
الرو�ضة جانب املحاربني القدماء �صالون
 +غرفة نوم و منافع  +تدفئة  +تكييف
و كهرباء و انرتنيت  24/24عدة ا�شهر
او �سنوي هـ  0944362525 :بعد 1
ظهرا
>ل�ل�اج ��ار ��ش�ق��ة غ�ي�ر م �ف��رو� �ش��ة على
اتو�سرتاد املزة 180م/ 2ط /4ك�سوة
ديلوك�س  3غرف نوم و �صالون و غرفة
�سفرة اط�لال��ة على ج��ام��ع االك ��رم مع
م�صعد و مولدة لال�ستف�سار من ال�ساعة
 5-4هـ 0944394984 :
>ج �ن��اح فندقي و��س��ط مدينة دم�شق
غرفتني مع �صالون و منافع للعائالت و
الطالب لالجار اليومي و الأ�سبوعي
ب�سعر  7000ل�.س لليلة الواحدة هـ :
0955560319
>لالجار ال�سنوي قرب جامع االميان
منزل ط 3 / 3غ��رف و �صالون بدون
فر�ش لعائلة �صغرية من �سكان دم�شق
بدون و�سيط هـ – 0932904583 :
4451675
>ل�لاج��ار غرفة مفرو�شة مع �صاحبة
املنزل ب�شارع بغداد طابق اول لالناث
ف � � �ق� � ��ط ه � � � �ـ – 2315759 :
0959866439
>ل�لاج��ار �شقة يف ع��رن��و���س م�ساحة
160م 3 / 2غرف و �صالونني و منافع
اجار �سنوي هـ – 0951418823 :
4472374
>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 م�ن��زل يف �ضاحية قد�سيا
م � � �ف� � ��رو�� � ��ش م� � ��وق� � ��ع مم� � �ي � ��ز ه� � � �ـ :
0933194662
>لالجار ال�سنوي �شقة يف م�رشوع
دمر ط 1من�سوب عايل اجت��اه مدر�سة
لرواد املجد جزيرة  23ك�سوة ديلوك�س
دفع �سنوي مقدما  150الف �شهريا هـ
0988266149 :
>لالجار دار عربي يف ال�شعالن ابو رمانة
حبوبي �أول جانب بنك بيبلو�س  5 /غرف
�صغرية  /و منتفعات م�شرتكة مفرو�ش او
ب� � ��دون ف���ر����ش ي �ف �� �ض��ل ل �ل ��إن � ��اث ه� �ـ :
 0944477566االت�صال بعد  12ظهرا

شقق للشراء

>م �ط �ل��وب ل �ل ���شراء م �ن��زل ��ص�غ�ير يف
دم�شق و ما حولها بالتق�سيط دفعة �أوىل
 50الف و التفا�صيل على الهاتف لعائلة
��ص�غ�يرة ( و ع�ل��ى ق��د احل���ال ) ه �ـ :
0934966911
>مطلوب �أرقام اكتتاب �شبابي �ضاحية
قد�سيا و دميا�س للبيع و �شقق خم�ص�صة
و م�ستلمة ب��ال���ض��اح�ي��ة و ال��دمي��ا���س
للجادين فقط هـ 0988266149 :

>للبيع او االستثمار مبنى جتاري
صنا عي خد مي يصلح بنك –
شركة – مجمع طبي مرخص معمل
او جتاري بالبرامكة املنطقة احلرة
مساحة 600م 2مكاتب و صالة و
مستودعات كسوة ممتازة و جاهز
للعمل الفوري  /مواقف متوفرة  /هـ
0966965777 :

>حمل فروغ �شارع امللك في�صل جادة
– مقابل جامع ال�سادات مقابل مكتبة
خليفة م�ساحة 11م� + 2سقيفة 11م2
هـ 0944611185 :
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مساحة حوالي  25م2
في ساحة العباسيين
أو القصور أو التجارة
0933303036 /2745000

>للبيع حمل ب�شارع خالد بن الوليد له واجهتان
م�ساحة 48م 2على ال�شارع العام قريب من
جامع زيد بن ثابت هـ 0933225561 :

>للبيع محل فروغ في ساحة عرنوس
مساحة 10م 2بسعر  14مليون هـ :
0968064406

>للبيع حمل فروج برو�ستد و �شاورما
م�ساحة 50م 2مع كامل التجهيزات يف
امل ��زه ال���س�ع��ر م �غ��ر /ب�ع��د امل�ع��اي�ن��ة /
للجادين فقط هـ 0933568282 :
>عقار جت��اري يف ال�شعالن للبيع م�ساحة
200م 2مع قبو جتاري م�ساحة 200م 2اي�ضا
ك�سوة ديلوك�س هـ 0944275124 :
>للبيع محل بشارع احلمرا مساحة
25م 2وجهت��ي�ن كس����وة ممتازة على
الش����ارع الع����ام بس����عر 350000000
مليون هـ 0949760508 :
>للبيع حمل يف احلريقة هـ 221869 :
– 0988571337
>بناء جتاري  4طوابق يف باب توما
على ال�شارع العام م�ساحة 1000م2
ك�سوة �سوبر ديلوك�س مع م�صعد و
مولدة كهربائية هـ 0944275124 :

>لالجار محل في الزبلطاني ضمن سوق
احلميدية املغطى خلف مجمع  8اذار
14م+ 2نصية +مكتب ضمن عقارواحد
 +مياه و كهرباء هـ 0944293005 :
– 0932023556

>لال�ستثمار حمل ار�ضي يف احلريقة
طابقني م�ساحة كل طابق 20م 2هـ :
0936073088
>مطلوب حمل جتاري لالجار ب�ساحة
العبا�سيني او الق�صور او التجارة على
�شارع عام م�ساحة حوايل 25م 2هـ :
4430204 0998000123>مطعم لال�ستثمار ال�سنوي مقابل
امل��دي�ن��ة اجلامعية ي��وج��د مدخنة ه �ـ :
0932001319 – 2142994

>لالجار غرفة 35م 2مع ماء و كهرباء
تصلح ملعمل تريكو او ورشة على سطح
بناء كتل التريكو ط + 3مصعد خلف مجمع
 8اذار بالزبلطاني هـ 0944293005 :
– 0932023556
>للبيع او االجار �شقة ار�ضية �سوكة
ت�صلح جلميع املهن التجارية م�ساحة
35م 2يف م� ��� �س ��اك ��ن ب� � � ��رزة ه� � �ـ :
0933631477

>لالجار محل قبو مساحة 12م 2يصلح
ورشة تريكو  +ساعة كهرباء في كتل التريكو
خلف مجمع  8اذار هـ 0944293005 :
– 0932023556
>حمل لال�ستثمار مقابل مدخل املدينة
اجلامعية لل�ضمان ال�سنوي ي�صلح
كافيترييا او موبايالت او بالي �ستي�شن
هـ 2142994 0932001319- :
>مطلوب حمل جتاري لالجار م�ساحة
ح��وايل 25م� 2شارع حلب او �شارع
بغداد او العبا�سيني هـ 0998000123 :
– 4430204

>للبيع او االجار او اال�ستثمار مكتب
جت��اري ار��ض��ي يف منطقة احللبوين
امل�ساحة التقريبة 126م 2ي�صلح لنظام
�رشكة جتارية او عيادات طبية ك�سوة
مم � � �ت� � ��ازة ه � � �ـ – 2254832 :
0942308402
>للبي���ع مكت���ب بش���ارع احلم���را
ط 2واجه���ة كبي���رة مطل���ة على
الش���ارع الع���ام مس���احة 55م2
كسوة ممتازة بسعر 90000000
مليون هـ 0949760508 :
>للبيع مكتب يف �شارع الثورة م�ساحة
40م 2ف��روغ  +ملكية الت�سليم فوري
د ي� �ل ��و ك� �� ��س ه� � �ـ – 4472374 :
0951418823
>لال�ستثمار فقط مكتب جت��اري م�ساحة
28م 2طابق �أول فني يف فكتوريا بناء فندق
�آ�سيا ي�صلح لعدة مهن هـ 0954681785 :
–  2223901بعد 12

سيارات للبيع

>للبيع هونداي افانتي  2008ت�سجيل
 2009اتوماتيك و ب��ال��ون و ب��ال��ون و
 ABSو م�سجلة  CDو جنط كروم و
مكيف و هيدروليك و نوافذ و مرايا
كهربا  2 /قطعة دهان  /لون ف�ضي
ع��داد  64الف هـ 0991185134 :
– 4413300

>للبيع فيال و ار�ض بيعفور من دومن
–  7دومن فيها فيال و م�سبح جديدة
ج��اه��زة ك�سوة ممتازة موقع رائ��ع و
�إطاللة خالبة هـ 0966965777 :

> للبيع ارض في قلعة جندل
طابو اخضر مفرزة جنوب قطنا
غرب خان الشيح السعر حسب
املوقع هـ – 6 8 2 3 4 4 8 :
0933594898

>ف�ي�لا للبيع يف ع�ين م�ن�ين م�ساحة
1650م 2طابقني فيها بئر م��اء ه�ـ :
0988571337 – 2218869
>ارض للبي���ع ف���ي ريف دمش���ق
الش���رقي  /دوم���ا ت���ل ك���ردي /
املنطق���ة الصناعية التنظيمية
ب�ي�ن معم���ل ش���موط ووت���ار له���ا
مدخل�ي�ن م���ن ت���ل ك���ردي و ت���ل
صوان مس���احة  40دومن  /بيعة
كاملة  /هـ 0937390530 :
>للبيع مزرعة يف درو�شا  4،5دومن مع
بئر ماء عدد  2و م�سبح و م�سورة و
م� �ن ��ل ري � �ف� ��ي �� �ش� �ج ��ر زي� � �ت � ��ون ه� � �ـ :
0944646867
>للبيع ار�ض  2دومن يف منطقة بلودان
م�سورة و م�شجرة ب�شجر مثمر مرخ�صة
ل �ل �ب �ن��اء  /زراع� � ��ي  /ط��اب �ق�ي�ن ه� �ـ :
0934517304

>ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل ال�شهادة �أو اخلربة
�رشكة تعمل يف جمال اال�سترياد تعلن عن حاجتها

�إىل �آن�سات للعمل يف عدة اخت�صا�صات بدوام
كامل و راتب � 75ألف العمر دون � 35سنة هـ :
2274341 – 0966226640
>مطلوب موظفة للعمل يف حمل لبيع
املكياج و العطورات و يف�ضل من لديها

خ� �ب��رة ه� � �ـ – 0944434783 :
4446984
>�رشكة يف دم�شق بحاجة اىل موظف
/ة /خريج اقت�صاد اخت�صا�ص حما�سبة
للعمل لديها يف ق�سم املحا�سبة ه �ـ :

2330066 – 2330055
>م�شفى يف دم�شق بحاجة اىل موظفة
ا�ستقبال دوام م�سائي و دوام ليلي
ي�ف���ض��ل م�ع�ه��د ��س�ك��رت��اري��ة او معهد
م�رصيف هـ 9218 :
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>��شرك��ة بحاجة اىل موظفني بكافة
االخت�صا�صات � /سائقني – ادايني –
ع �م��ال  /ب��دوام��ك و رات ��ب ج�ي��د ه �ـ :
0930147448 – 5643460
>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 :
2274340 – 0933606019
>�رشكة بعدرا ال�صناعية بحاجة اىل
خريج /ة /معهد او جامعة  /يجيد
العمل على برنامج االم�ين للمحا�سبة
امل��وا� �ص�لات م��ؤم�ن��ة م��ن دم���ش��ق ه �ـ :
2218738 – 2225105
>��ش�رك ��ة ت �ع �م��ل يف جم� ��ال ال �ط��اق��ة
ال�شم�سية بحاجة اىل حما�سب هـاتف
او وات�س 0937111525 :
>مكتب ترجمة حملفة مرخ�ص يرغب
با�ست�ضافة بع�ض املرتجمني املحلفني
الناجحني يف امتحان الرتجمة املحلفة
لعام  2017فقط يرجى ار�سال اال�سم
و ال �ع�لام��ة ب��ر��س��ال��ة اىل ال��رق��م ه �ـ :
0937878628
>��شرك��ة جت��اري��ة بحاجة اىل م�صمم
يجيد العمل على برنامج الي�سرتيرت
يرجى التوا�صل و ار�سال ال  cvاىل
0966600741
>��شرك��ة جت��اري��ة بحاجة �إىل موظفة
ب��االخ�ت���ص��ا��ص��ات ال �ت��ال �ي��ة م�ق���س��م /
ا�ستقبال � /سكرتاريا براتب �شهري
 60000ل���.س امل��وا��ص�لات م�ؤمنة و
اخل� � �ب � ��رة غ� �ي ��ر � � �ض ��روري� � � ��ة ه� � � �ـ :
2253712 0996677444>مطلوب موظفة اداري ��ة للعمل لدى
��شرك��ة جت��اري��ة ه �ـ – 2217732 :
0936018917

> 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 مبجال
اال�ستقبال االت�صال من  6 11-م�ساء
هـ 2274341 – 0933606081 :
>��شرك��ة جت��اري��ة بحاجة اىل رج��ال
مبيعات لديهم االرادة و العزم و ال�صرب
و ال �ط��اق��ة ه �ـ – 0936018917 :
2217732
>مطلوب �شاب او �شابة للتدريب و
ال �ع �م��ل يف جم ��ال دوب �ل��اج اف �ل�ام و
م�سل�سالت الدرامة كرتون وثائقي هـ :
0930742668
>�رشكة جتارية بالربامكة بحاجة اىل
رفد كوادرها باالخت�صا�صات التالية /
�سكرتاريا  /حما�سبة  /خدمة زبائن /
براتب � 65أل��ف العمر دون � 35سنة
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 0993882780 :
– 2225099
>�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد بالربامكة
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�صال من  6-11م�ساء هـ
2274342 – 2274340 :

العــــدد - 752

>مطلوب كا�شيرية لديها خربة و ملتزمة
للعمل بدوام �صباحي براتب جيد لدى
م�ط�ع��م يف امل� ��زة ه �ـ – 214294 :
0932001319
>بحاجة اىل �سائق للعمل لدى �رشكة
تعمل مبجال الطاقة ال�شم�سية ه�ـ :
0937111525

سكرتاريا

>�رشكة جتارية بقد�سيا بحاجة اىل رفد
ك ��وادره ��ا ب��االخ �ت �� �ص��ا� �ص��ات ال�ت��ال�ي��ة
�سكرتاريا – حما�سبة  /خدمة زبائن
ال �ع �م��ر دون �� 35س�ن��ة اخل �ب�رة غري
� �ض��روري � ��ة ب� ��رات� ��ب  60ال � ��ف ه � �ـ :
0931606999 – 3221935
>مطلوب �سكرترية تنفيذية للعمل لدى
�رشكة جتارية خربة بامل�شرتيات و اعداد
الفواتري التجارية جتيد برامج االوفي�س
و ملمة باللغة االنكليزية ار�سال ال cv
اىل وات�س هـ 0966600741 :
>م�ستوردين م��ن ال�صني بحاجة �إىل /
حما�سبة – �سكرترية – ا�ستقبال  /للعمل
لدى �صالتها مب�ساكن برزة بدوام � 8ساعات
و راتب � 60ألف ال�شهادة بكالوريا كحد �أدنى
و العمر حتى  30املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
2274342 – 0994488637

>عيادة طبيب ب�ساحة عرنو�س بحاجة
اىل �� �س� �ك ��رت�ي�رة ل� �ل� �ت ��وا�� �ص ��ل ه�� �ـ :
0954920495
>��شرك��ة متخ�ص�صة مب�ج��ال العناية
بالب�رشة و التجميل بحاجة �إىل موظفة
حمجبة للعمل لديها � /سكرتاريا +
خدمة زبائن  /براتب � 20ألف �أ�سبوعيا
اخل�برة غري �رضورية العمر دون 35
� �س �ن��ة ه � �ـ – 0997208809 :
2225099
>وكالة لأ�شهر املاركات العاملية تفتتح
�صالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة �إىل
موظفة  /ري�سب�شن – خدمة زبائن –
�سكرتارية  /ب��دوام � 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

عمال

>مطلوب عمال عاديني /ذكور و اناث
 /للعمل يف م�ؤ�س�سة فنية يف بيت �سحم
هـ 0933373425 :
>�رشكة تعمل مبجال الطاقة ال�شم�سية
بحاجة اىل عمال تركيب طاقة �شم�سية
هـ  0937111525 :او وات�س

�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
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>م �ط �ل��وب م�ع�ل��م ل ��ف حم ��رك ��ات ه� �ـ :
0933373425
>مطلوب معلم �شاورما ذو خربة للعمل
يف حمل فروج و �شاورما يف منطقة املزة
بدوام م�سائي هـ 0933568282 :
>ي�ل��زم�ن��ا معلم ف��ول و ف �ت��ات و معلم
�سندوي�ش و حوي�ص للعمل مبطعم بحو�ش
بال�س املنطقة ال�صناعية هـ 6354747 :
االت�صال بعد � 10صباحا
>م�ؤ�س�سة فنية بحاجة اىل معلم خمرطة
هـ 0933373425 :
>مطلوب معلم �سندوي�ش  /كوميك اناث
او ذكور للعمل يف مطعم باملزة براتب
ج� �ي ��د ه� � �ـ – 0932001319 :
2142994

رعاية وتنظيف

>مطلوب مدبرة منزل مقيمة في
منزل مبشروع دمر مع وجود سيدة
عجوز براتب  1 0 0 -9 0الف
شهريا هـ – 0991515000 :
3142444

>مطلوب عاملة تنظيف للعمل يف منزل
بركن الدين مرة او مرتني يف اال�سبوع
هـ 0931609718 :
>مطلوب مساعدة ألعمال املنزل
دوام  8ساعات يوميا غير مدخنة
للعمل في مشروع دمر او ضاحية
قدسيا او املالكي او كفرسوسة هـ :
0932480005 – 5653309

>مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى عائلة
حم�ترم��ة للعمل مقيمة او دوام ه �ـ :
2165666 – 0992722275
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال املنزلية
و رعاية امل�سنني و الأطفال مقيمات و
غري مقيمات العمر بني � 45-18سنة هـ
– 8113025 – 0993152120 :
8113020
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال املنزلية
و رعاية امل�سنني و الأطفال مقيمات و
غ�ي�ر م �ق �ي �م��ات ه� �ـ – 4455572 :
0933439985
>مطل���وب مدبرة من���زل مقيمة
لر عا ي���ة مس���نة مقع���د ة و
املس���اعدة ف���ي أعمال املن���زل هـ :
5643866 – 0932480005
>مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة
ل ��رع ��اي ��ة الأط � �ف� ��ال و امل �� �س �ن�ين ه� �ـ :
0992722275 – 2165666
>مطلوب مقيمة لعائلة صغيرة
العم���ر م���ن  45-18س���نة ه���ـ :
5653309 – 0932480005
>لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و املكاتب
و ال���شرك��ات  /م��دب��رات م�ن��زل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال مقيمات
و غري مقيمات هـ – 0993152120 :
8113020 – 8113025

حالقة وجتميل
>مطلوب كوافرية ذات خربة ال تقل عن
� 5سنوات و بنت تدريب متفرغة للعمل يف

>ي��وج��د لدينا �شهادة طبيب بيطري
لالجا راو اال�ستثمار يف دم�شق هـ :

�صالون حالقة ن�سائية يف جرمانا هـ :

0945800290 – 0999234027

0999565414

>للتس���ليم عي���ادة وس���ط البلد
كس���وة جي���دة /ط 4 /1غ���رف

>لالجا راو البيع عيادة م�ساحة 35م2
يف م�ساكن برزة هـ 0933631477 :

و انتظ���ار ( ش���ارع رئيس���ي ) ه���ـ :
0937323675

