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>ل�لاج��ار �شقة ب�����ش��ارع ال��دح��ادي��ل
قريب على �سوق اخل����ضرة غرفة و
�صالون هـ 0991815828 :

ب�شـــرى �سارة
لطالب التعليم املفتوح

�أ�ســـتاذ �إخت�صا�صي ملواد احلقوق واالقت�صاد
تعليم مفتوح  -يحقق حلم جناحهم وتفوقهم
هـ 0956759028 :

مشروع دمر

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر جزيرة
 10ج مقابل مركز دمر الطبي بناء
حجر م�ساحة 130م 2غرفينت نوم و
���ص��ال��ون م��ع ال��ف��ر���ش ك�����س��وة جيدة
م�صعد  +م��ر�آب للبناء ب�سعر 135
مليون �إطاللة رائعة الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف م�رشع دمر جانب
دوار الكني�سة بناء حجر ار�ضي مع
حديقة م�ساحة 140م 2/ 2ن��وم و
�صالون ك�سوة ديلوك�س مع الفر�ش
يوجد كراج  +مولدة للبناء الت�سليم
ف�����������������وري ل�������ل�������ج�������ادي�������ن ه����������ـ :
0945801619
>للبيع منزل مب�رشوع دم��ر ج 16
م�ساحة 180م + 2كراج �سيارات 3
غرف نوم و �صالة و �صالون بداعي
ال�سفر هـ 0966965777:

>للبيع �شقة يف م����شروع دم��ر ج��زي��رة 16
�شارع الفيالت ن�سق �أول �إطاللة على م�رشوع
دم��ر م�ساحة 240م 4 / 2غ��رف ن��وم 3 +
حمامات � +صالونني  /ك�سوة ديلوك�س /
م�صعد  +كراج  +مولدة للبناء الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر جزيرة
� 16شارع الفيالت بناء حجر ار�ضي
مع حديقة مع م�سبح م�ساحة داخلية
160م + 2حديقة 150م 2ك�سوة
�سوبر ديلوك�س  3 /غرف نوم 3 +
حمامات � +صالون  /الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة بدمر البلد  5غرف و
منافع بوادي ال�سيل م�شم�س مهوي
م��وق��ع مم��ي��ز ه���ـ – 3136126 :
0931805301

مزة

>للبيع �شقة يف املزة خلف م�شفى
ال����رازي م�ساحة 200م 2ط3/ 1
اجت����اه����ات  /ك�����س��وة و����س���ط ه���ـ :
0964646488

>للبيع �شقة يف املزة خلف م�شفى
الأطفال بناء حجر م�ساحة 140م2
 2نوم � +صالون ك�سوة جيدة طابو
اخ�رض �إطاللة رائعة الت�سليم فوري
ب�سعر  130مليون للجادين ه��ـ :
0945801619
>للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة فيالت
غربية �شارع الغزاوي طابق ار�ضي +
حديقة  +م�سبح  +بئر م��اء م�ساحة
500م� 280/ 2سكن  220 +حديقة /
ك�سوة جيدة جدا ت�سليم فوري ب�سعر
مغر للجادين فقط دون و�سيط ه��ـ :
6133267 – 0944757061
>للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة
فيالت غربية �سوكة �رشقية م�ساحة
140م 2ك�سوة قدمية ط 7يوجد مولدة
ت�سليم فوري ب�سعر مغر للجادين فقط
دون و�سيط هـ – 0944757061 :
6127552
>للبيع منزل ب��امل��زة فيالت �رشقية
م�ساحة 168م 2ط 7ك�سوة ممتازة
�إطاللة جيدة بناء خمدم كراج  +مولدة
ت�سليم فوري ب�سعر مغري للجادين
فقط دون و�سيط هـ 0944757061 :
– 6127552
>للبيع منزل ات��و���س�تراد امل��زة ط8
م�ساحة 115م 2ك�سوة ممتازة �إطاللة
خ�لاب��ة ب��ن��اء خم���دم ك���راج  +م��ول��دة
ت�سليم فوري ب�سعر مغر للجادين دون
و ������س�����ي�����ط ه�������ـ 6127552 :
-0988060643

>للبيع منزل اتو�سرتاد املزة مقابل
دار البعث ط 3ك�سوة و�سط  3/غرف
و �صالون و مطبخ و حمامني ت�سليم
فوري ب�سعر مغر للجادين فقط دون
و���س��ي��ط ه���ـ – 0944757061 :
6127552

شقق متفرقة

>للبيع �شقة يف امل��ال��ك��ي م�ساحة
260م 4 / 2غرف نوم  3 +حمامات
��� 3 +ص��ال��ون��ات  /ك�����س��وة �سوبر
ديلوك�س �إطاللة رائعة طابو اخ�رض
يوجد م�صعد الت�سليم فوري للجادين
هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر ط
ار�ضي مع حديقة م�ساحة داخلية
150م 2+حديقة و ترا�س 250م2
يوجد بئر ماء � +شوفاج خا�ص لل�شقة
طابو اخ�رض مدخل م�ستقل للجادين
هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف املالكي على ال�شارع
العام �صالونني �سفرة و جلو�س 5
غرف نوم و  5حمامات و م�صعد و
كراج �سيارات و حار�س بناء اطاللة
رائعة هـ 0932146330 :
>للبيع �شقة يف املالكي ال�شارع العام
م�ساحة 300م� 2إطاللة رائعة م�صعد
و ح�����ار������س ب����ن����اء و ك�������راج ه�����ـ :
0932146330

>للبيع �شقة يف املالكي �شارع عبد
املنعم ريا�ض قبو  5درجات على باب
م�ستقل على ال�شارع م�ساحة 80م2
ال�سعر  120مليون و ب���ازار ه��ـ :
0966184190
>للبيع �شقة يف �أب��و رم��ان��ة جانب
ال�����س��ف��ارة ال����صرب��ي��ة ط 1م�ساحة
130م 2ك�سوة قدمية ال�سعر 155
مليون و بازار هـ 0966184190 :
>للبيع منزل باملهاجرين جادة اوىل
 /مرابط  /ط ار�ضي  3غرف و �صوفا
ك�سوة ديلوك�س املطلوب  70مليون
ج��������اه��������ز ل�����ل�����ت�����������س�����ل�����ي�����م ه����������ـ :
0933331056
>للبيع منزل يف منطقة اجلبة ط/ 3
 3غرف و �صالون ك�سوة جيدة جاهز
للت�سليم املطلوب  100مليون نهائي
 /ث������ل�����اث اجت����������اه����������ات ه���������ـ :
0933331056
>للبيع منزل يف ���ش��ارع ب��غ��داد 3
غرف و �صوفا مع ترا�س على ال�سطح
ط 2طابو اخ�رض مقابل جامع طلحة
هـ 0932249538 :
>للبيع بيت عربي افرجني ب�شارع
بغداد العقيبة جانب فندق �صح النوم
 3طوابق طابو اخ�رض منظم بحالة
جيدة هـ 0952432318 :
>للبيع او االج��ار منزل باملي�سات
طابق ار�ضي م�ساحة كبرية مع حديقة
على ال�شارع ي�صلح �صالة مع حمل
جت����������اري ب����������دون و�����س����ي����ط ه������ـ :
0969616570
>منزل للبيع يف زملكا البلد  3غرف
و ����ص���وف���ا ����ش���م���ايل غ����رب����ي ه����ـ :
0957567970
>للبيع �شقة م�ساحة 80م 2طريق
بريوت القدمي مفرق جبل الورد �سوكه
على ال�شارع ال�سعر  7مليون ي�صلح
عيادة هـ 0999558961 :
>ل��دي��ن��ا ���ش��ق��ة ���ش��ب��اب��ي �أ���س��ع��ار و
م�ساحات خمتلفة �أر�ضية و طوابق هـ
0988266149 :

>للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�صور 3
غرف و �صوفا طابو اخ�رض ت�سليم فوري
 100مليون هـ 0951553163 :
>منزل للبيع في القابون جتمع
أب���راج جمعي���ة وزارة األوق���اف /
أبراج نظامية  /كتلة ثالثة ط8
مس���احة 112م 2زاوي���ة جنوبية
غربي���ة عل���ى العظ���م  /تس���ليم
جمعية  /هـ 0937390530 :
>للبيع �شقة يف تنظيم غرب امليدان
140م 4/ 2غ��رف و �صالون  /ط1
�إطاللة رائعة ك�سوة جيدة  +م�صعد
للجادين فقط هـ 0933074701 :
>لل�رضورة للبيع و ب�سعر خمف�ض
جدا �شقة غرفتني و �صالون ط 5يف
جرمانا رو�ضة مزارع م�ساحة 80م2
ك�سوة عادية هـ 0932035902 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل ب�شارع
بغداد الأزبكية ط 1اطاللة جميلة على
جامع الإميان و جبل قا�سيون غرفتني
نوم و �صالون بلكون دلوك�س ت�سليم
فوري طابو اخ�رض للجادين  80مليون
�سعر نهائي هـ 0933709044 :
>للبيع �شقة يف قد�سيا �شارع الثورة
على ال�شارع العام م�ساحة 140م2
طابو �سوبر ديلوك�س ال�سعر  30مليون
هـ 4427714 – 0933615677 :
>للبيع منزل على الهيكل يف ا�رشفية
الوادي م�ساحة 164م 2طابو اخ�رض
�سوكة ط 2الك�سوة اخلارجية منتهية
هـ 0935375063 :
>للبيع رقم اكتتاب يف جمعية �صدى
ال�����ش��ع��ب او ال��ف��ي��ح��اء  /خم�ص�ص
مب�����س��ا ح��ة  160-120م 2مبنطقة
���ض��اح��ي��ة ق��د���س��ي��ا و ال���ب���ج���اع ه���ـ :
4472374 – 0951418823

>لالجار �شقة يف م�رشوع دمر ج 10
بناء حجر م�ساحة 180م 2ك�سوة جيدة
مع الفر�ش  3 /غرف نوم و �صالونني
�إطاللة رائعة م�صعد  +ك��راج  +مولدة
للبناء  /للجادين هـ 0945801619 :

> 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
2326854 / 0944574456
>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 :
>م��ن��زل ل�لاج��ار ال�سنوي ب��اب��و رمانة
مال�صق لل�سفارة اليابانية م�ساحة
200م��� 2س��وب��ر دي��ل��وك�����س م��ف��رو���ش و
يف�ضل غري �سوري هـ 0938480950 :
– 0964745700
>لالجار ال�سنوي �شقة يف م�رشوع
دمر ط 1من�سوب عايل اجتاه مدر�سة
لرواد املجد جزيرة  23ك�سوة ديلوك�س
دفع �سنوي مقدما � 150ألف �شهريا
هـ 0988266149 :
>ل�لاج��ار ال�����س��ن��وي م��ن��زل م�ساحة
160م/ 2ط /2ب�����ض��اح��ي��ة الأ���س��د
ال�سكنية ال�شارع العام مك�سي غري
م�������س���ك���ون و غ��ي�ر م���ف���رو����ش ه����ـ :
– 0938480950
0964745700
>غ��رف��ة فندقية مفرو�شة م��ع حمام
و�سط مدينة دم�شق لالجار اليومي و
الأ�سبوعي ب�سعر  5000ل�.س لليلة
الواحدة هـ 0955560319 :
>لالجار �شقة ب�رشقي ركن الدين جانب
جامع طارق بن زياد ط + 2م�صعد 5/
غرف و �صالون  /م�ساحة 150م3 ( 2
اجتاهات ) ك�سوة جيدة  +حدائق هـ :
0933751765 – 2752679
>لالجار ا�ستديو باملزة ال�شيخ �سعد
خ��ل��ف ال���ك���ازي���ة و اجل���ام���ع ال��ك��ب�ير
ديلوك�س مكيفة و مفرو�شة ط 1بناء
حديث غرفة كبرية ب�رسيرين مع منافع
م�ستقلة هـ 0935445297 :
>لالجار غرفة مفرو�شة مع �صاحبة
املنزل ب�شارع بغداد طابق �أول للإناث
ه�������������ـ – 2 3 1 5 7 5 9 :
0959866439
>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

>م��ط��ل��وب �أرق�����ام اك��ت��ت��اب �شبابي
�ضاحية قد�سيا و دميا�س للبيع 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
>مطلوب حما�رض للم�شاركة مبدينة
دم�شق ح�رصا من �صاحب املح�رض
دون و�سيط هـ – 0944757061 :
6127552
>مطلوب لل�رشاء منزل يف م�ساكن
برزة و ما حولها غرفة و منافع بدفعة
 50ال���ف و ال��ب��اق��ي تق�سيط لعائلة
دروي�شة هـ 0934966911 :
>للبيع او ال�رشاء دفاتر �سكن �شبابي جميع
الفئات � /أ – ب – ج  /متقدم او متاخر
هـ 4472374 – 0951418823 :
>مطلوب منزل لل�رشاء باملزة ب�سعر
منطقي من �صاحب العقار ح�رصا هـ
6133267 – 0944757061 :

>للبيع قبو جتاري يف جرمانا حي
البلدية القدمية م�ساحة 150م/ 2
طابو جت��اري  /مدخل م�ستقل هـ :
0993414284 – 5610173
>للبيع ع��ق��ار ب��امل��زة ف��ي�لات غربية
ال�شارع الرئي�سي ي�صلح مركز طبي
او �رشكة او مركز جتميل كما ي�صلح
جت���اري او �سكني م��ف��روز م�ساحة
88م 2هـ 0966965777 :
>للبيع او املقاي�ضة على منزل حمل
جتاري بابو رمانة موقع مميز �ساحة
ق�رص ال�ضيافة ج��ان��ب بنك االردن
30م 2يوجد بوفيه و منتفعات ت�سليم
ف������������وري  125م�����ل�����ي�����ون ه��������ـ :
0951553163

>برسم التسليم محل معجنات
في املزة الشيخ سعد جاهز /
يعمل حاليا  /بداعي السفر
هـ – 0991008262 :
0936642792

>للبيع حمل فروج برو�ستد و �شاورما
م�ساحة 50م 2مع كامل التجهيزات
يف املزه ال�سعر مغر /بعد املعاينة /
للجادين فقط هـ 0933568282 :
>للبيع حمل ب�شارع خالد بن الوليد
ل��ه واج��ه��ت��ان م�����س��اح��ة 48م 2على
ال�شارع العام قريب من جامع زيد بن
ثابت هـ 0933225561 :

>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 :
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>للبيع حمل جتاري يف �شارع �أ�سد
الدين م�ساحة 7م 2طابو اخ�رض هـ :
0936370296
>ل��ل��ب��ي��ع حم��ل يف ج��رم��ان��ا مقابل
ال�سريتيل م�ساحة 22م� / 2ضمن
ال��ع��ب��ارة  /ك�سوة مم��ت��ازة ف���روغ +
ملكية الت�سليم فوري بريء الذمة هـ :
4472374 – 0951418823
>للبي���ع مح���ل بش���ارع أس���د
الدين طلعة املطبعة مس���احة
1 2م  / 2م���ع س���قيفة ذو
اجتاه�ي�ن  /س���وكه  /بس���عر
 13،5مليون قابل للتفاوض هـ
0982910631 :
>بر�سم الت�سليم  /بيع فروغ  /حمل
جت��اري يف نزلة الطلياين يبعد عن
ال�شارع العام 4م مع كامل ديكوراته
م�ساحة 16م 2ال�سعر بعد املعاينة هـ:
0955169696
>للبيع حمل يف ركن الدين �شارع
ا�سد الدين م�ساحة 12م� + 2سقيفة
ج��ا ه��ز للت�سليم ب�سعر  30مليون
نهائي هـ 0933331056 :
حمالت للآجار.
>حمل يف �شارع العابد لال�ستثمار
م�ساحة 14م 2مع �سقيفة عالية هـ :
0932217067
>لالجارحمل جتاري م�ساحة فوق
55م 2يف منطقة حو�ش بال�س كتلة
 25اعتبارا من  2019 /7/1مببلغ
 150الف �شهريا  /الدفع �سنوي /
هـ 0937754157 :
>ل�لاج��ار حم��ل يف ال�شاغور خان
ال�������س���و����س م�����س��اح��ة 35م 2ه����ـ :
0967242127
>لالجار قبو جتاري م�ساحة 100م2
مع حدية بنزلة الطلياين ت�صلح ور�شة
خ����ي����اط����ة او م���������س����ت����ودع ه������ـ :
0955169696

لالجا راو البيع مكتب جتاري مقابل
فندق ال�شام جانب دار املهند�سني جانب
الإدارة ال��ع��ام��ة للم�رصف التجاري
ال�����س��وري ب��ن��اء ي��ا���س�ين احل��م��وي ط1
400/م / 2غرفتني مفرو�ش ديكور
ممتاز هـ 0944211251 :
>للبيع مكتب بني ال�صاحلية و احمرا
طابق اول فني م�ساحة 30م 2ي�صلح
جت��اري و عيادة املراجعة �سبت –
اثنني – اربعاء من  2-11ظهرا هـ :
0933400606
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حمل �ألب�سة
بباب توما

للت�سليم الفوري مع
ب�ضاعته

0937156362 / 2230767
>مطلوب مكتب جت��اري او �سكني
بدم�شق طلياين – عرنو�س – �شعالن
– �شارع احلمرا – �شارع العابد /
للمقاي�ضة على �شقة يف قد�سيا �شارع
ال������ث������ورة م�����ع دف������ع ال�����ف�����رق ه�����ـ :
4427714 – 0933615677
>بر�سم الت�سليم  /بيع ف��روغ  /مكتب
جتاري يف �شارع ان�رص غرفتني و منتفعات
ك�سوة ديلوك�س مع كامل الفر�ش  +خطني
هاتف م�ساحة داخلية 55م 2طابق رابع مع
م�صعد هـ 0955169696 :

>للبيع او املشاركة ارض في عني
منني طريق صيدنايا منطقة
الفالل تصلح ملنشأة سياحية مساحة
6000م 2هـ – 5111471 :
0952492440

>ل�لاج��ار ال��ي��وم��ي م��زرع��ة �سوبر
ديلوك�س مع م�سبح مفلرت يف حتيتة
الرتكمان هـ 0935650244 :
>للبيع ار�ض طابو مفرزة قلعة جندل بالقرب
م��ن قطنا مطلة ع��ل��ى ات��و���س�تراد ال�سالم
االت�صال من � 10صباحا  -9م�ساء هـ :
0933594898 – 6823448
>للبيع فيال بيعفور ديلوك�س جديدة
مفرو�شة مع م�سبح اطاللة رائعة موقع
ا�����س��ت�رات����ي����ج����ي ل����ل����ج����ادي����ن ه�����ـ :
0966965777
>للراغبني لبيع ارا�ضي او مزارع
يف حتيتة الرتكمان او املليحة هـ :
0935650244

موظفون
>مطلوب موظفة جتيد العمل على
برنامج  + /word /اك�سل للعمل
بدوام �صباحي ملركز خدمات ت�صوير
يف�ضل م��ن �سكان رك��ن ال��دي��ن ه��ـ :
0938236000

>�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد
بالربامكة بحاجة �إىل موظفة للقيام
ب�أعمال �إدارية بدوام �صباحي و راتب
� 50أل��ف مبدئيا ال�شهادة و اخلربة
غ�ي�ر ��ض�روري���ة ي��ف�����ض��ل م���ن �سكان
املنطقة العمر دون  35االت�صال من
 6-11م�ساء ه��ـ – 2274340 :
2274342
>مركز اال�ستثمارات الدولية يطلب
مديرة مبيعات جامعية و لديها خربة
ح��������ص��را ع����ل����ى ال�����وات�����������س ه������ـ :
0950055163
>مطلوب موظفات جتيد العمل على
االت ت�������ص���وي���ر م�������س���ت���ن���دات ه����ـ :
– 0944474020
0969240240
>�رشكة بحاجة اىل موظفني بكافة
االخت�صا�صات للتوا�صل على االرقام
ا ل���ت���ا ل���ي���ة ه�����ـ – 5643460 :
0930147448
>يلزمنا موظف /ة /يجيد العمل على
برنامج الأمني و لديه خربة باملبيعات
االت�������ص���ال م���ن  7-4م�����س��اء ه���ـ :
0952851925 – 2267338
> دار نش���ر بحا ج���ة ا ل���ى
أم�ي�ن مس���تودع يجي���د قي���ادة
الس���يارة  /س���كرتيرة جتي���د
العمل عل���ى الكمبيوتر وورد و
اكسل و يفضل ان جتيد اللغة
االنكليزية و برامج احملاسبة هـ
2326985 – 2314511 :
>م�ستوردين من ال�صني بحاجة �إىل
 /حما�سبة – �سكرترية – ا�ستقبال
 /للعمل لدى �صالتها مب�ساكن برزة
ب��دوام � 8ساعات و رات��ب � 60ألف
ال�شهادة بكالوريا كحد �أدنى و العمر
ح��ت��ى  30امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة ه��ـ :
2274342 – 0994488637
>�رشكة هند�سية يف و�سط دم�شق
بحاجة اىل مهند�س /ة /ميكانيك
بخربة مميزة بربامج الر�سم الهند�سي
للعمل يف جم���ال ان��ظ��م��ة التكييف
املركزي يرجى ار�سال ال�سرية الذاتية
على anbaitts@gmail.com

>مكتب حماماة بدم�شق باب م�صلى
يطلب حمامي /ة /للعمل و اخلربة
�رضورية االت�صال من  7-4م�ساء هـ
0952851925 2267338- :

> مطلو ب مو ظفي صا لة و
مستو د ع و صند و ق للعمل
بسوبر ماركت للتواصل هـ :
0950002131

>وكالة لأ�شهر املاركات العاملية تفتتح
�صالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة �إىل
موظفة  /ري�سب�شن – خدمة زبائن
– �سكرتارية  /بدوام � 8ساعات العمر
حتى � 35سنة اخلربة غري �رضورية
ال�شهادة ثانوية �أو جامعية براتب 75
�أل�����ف االت�������ص���ال م���ن  6-11ه���ـ :
2274342 – 0955553922
>مركز اال�ستثمارات الدولية يطلب
مديرة �إقليمية لل�ش�ؤون الرو�سية جتيد
اللغة الرو�سية االت�صال ح�رصا على
الوات�س هـ 0950055163 :
>مطل���وب موظف���ات للعم���ل
على الكمبيوت���ر  /فيس بوك
 /ف���ي منطقة البحصة تفريغ
ت���ام و رات���ب جي���د و حواف���ز و
مكافآت ه���ـ – 0944554999 :
2311022 – 2311021
>م��ط��ل��وب للعمل ف���ورا ل��دى �رشكة
دعائية موظفة ذات مظهر الئق بدوام
� 8ساعات يف�ضل من حملة ال�شهادة
الثانوية و العمر ال يتجاوز � 35سنة
مبجال اال�ستقبال االت�صال من 11-
 6م�ساء ه��ـ – 0993886597 :
2274341
>���ش�رك����ة ل�����ص��ن��اع��ة امل���ن���ظ���ف���ات و
الكوزماتيك تطلب مندوبني مبيعات
�صيادلة خ�برة ب���أ���س��واق دم�شق و
ريفها و العمل مب��ج��ال ال�صيادلة
�سنتني على الأقل �شهادة ثانوية كحد
�أدنى و حا�صل على �شهادة قيادة هـ
0993311222 :
>�رشكة مواد غذائية تطلب مندوبني
مبيعات خ�برة بالأ�سواق و �شهادة
�سواقة راتب ثابت  +عمولة  +مكاف�أة
�شهرية االت�صال م��ن  5-12ه��ـ :
9786 – 0932593311

�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

>مركز اال�ستثمارات الدولية يطلب
مديرة عالقات عامة جامعية و لديها
خ�ب�رة ح����صرا ع��ل��ى ال��وات�����س ه���ـ :
0950055163
�رشكة جتارية بدم�شق بحاجة اىل
حما�سبة لديها خ�برة على برنامج
االم����ي����ن ه������ـ – 4476025 :
0993335055

سكرتاريا

>جمموعة جتارية ترغب بتعيني �آن�سة
للعمل ف���ورا ب���دوام ��� 8س��اع��ات يف
جمال  /املحا�سبة – ال�سكرتارية –
خدمة الزبائن  /العمر دون � 35سنة
و ال�شهادة ثانوية كحد �أدنى الراتب
� 2ألف �أ�سبوعيا االت�صال من 6-11
ه�������ـ – 0 9 3 3 6 0 6 0 1 9 :
2274340
>مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري يف
الق�صاع برج الرو�س جتيد العمل على
الكمبيوتر و القيام بالأعمال املكتبية
متفرغة للعمل العمر دون � 32سنة و
ذات مظهر الئق هـ – 5427524 :
0945235375
>مطلوب �سكرترية لعيادة يف �شارع
� 29أي���ار امل��ه��م ال�سكن القريب من
ال�سبع بحرات العمر من -34 24
���س��ن��ة ل��ل��ت��وا���ص��ل وات ���س��اب ه���ـ :
0944232348
>�رشكة جتارية ب�شارع بغداد جادة
اخلطيب تطلب موظفة جتيد اللغة
االنكليزية و ال�سكرتاريا و الأعمال
املكتبية يف�ضل من �سكان املنطقة هـ
0936053309 :

>ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل ال�شهادة
�أو اخل���ب��رة ��ش�رك���ة ت��ع��م��ل يف جم���ال
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 :

عمال

>معمل �أجبان بحاجة �إىل عمال بدون
خربة يف منطقة ال�صناعة و ان يكون
متفرغ للعمل و قريب للمعمل ه��ـ :
 0937250241من  8-4م�ساء

>يلزمنا عامالت للعمل في مطعم
في اتوستراد املزه براتب  50ألف
اخلبرة غير ضرورية  /دوام 8
ساعات  /هـ 0950044467 :

> مطلوب عمال للعمل ل��دى �رشكة
���ص��ن��اع��ي��ة ب����شرط االل���ت���زام و حتمل
�ضغوط العمل ه��ـ – 2315225 :
 0944511790من  2 9-ظهرا

مهن
>مطلوب معلم حلويات بوظة
إفرجنية للعمل في ببيال للتواصل
هـ 0955428405 :

�رشكة �أدوات كهربائية باملرجة بحاجة
�إىل موظف ذو خربة يف ال�صيانة بدوام
ك������ا م������ل ه�������ـ – 2223930 :
2223920
>يلزمنا معلم حالقة للعمل يف منطقة
امل�������رج�������ة ب�������رات�������ب مم������ت������از ه�����ـ:
0992121110

>�رشكة �صناعية بحاجة اىل م�شغل
خط خريج معهد متو�سط او ثانوية
���ص��ن��اع��ي��ة م��ت��ف��رغ و م��ل��م ب��ال��ل��غ��ة
االجنليزية العمر ال يتجاوز � 30سنة
ملتزم و يتحمل �ضغوط العمل هـ :
 0944511790 – 2315225من
 2-9ظهرا
>يلزمنا �شاب متفرغ للعمل بور�شة
يف ب��اب م�صلى ال����دوام م��ن 8،30
�صباحا لل  5م�ساء براتب � 55ألف
�شهريا ال��ع��م��ر دون � 25سنة ه��ـ :
0937756448
>مطلوب كوميك ب��دوام �صباحي و
م�سائي و عمال تنظيف ملطعم هـ :
0944474020 – 2111414
>��شرك��ة �صناعية بحاجة اىل فني
�صيانة خريج معهد �صناعي او ثانوية
�صناعية ملم باللغة االجنليزية العمر
ال يتجاوز � 35سنة هـ 2315225 :
–  0944511790من  2-9ظهرا
>مطلوب معلم او ن�صف معلم تف�صيل
مطابخ خ�شب و �أملنيوم بخربة جيدة
ه��������ـ – 0 9 4 4 2 9 4 1 1 0 :
4458625

سائقني

>يلزمنا �سائق للعمل يف معمل يف
ال�صناعة بدوام من � 4صباحا اىل 12
ظهرا متفرغ للعمل و ان يكون قريب
من ال�صناعة هـ 0937250241 :
من  8-4م�ساء

رعاية وتنظيف

> مطل���وب مقيم���ة لعائل���ة
صغي���رة العم���ر م���ن 45 -18
س���نة ه���ـ – 0932480005 :
5653309
مطلوب مدبرة منزل مقيمة للعمل لدى
عائلة براتب �شهري ممتاز بدون عمولة
املكاتب هـ 0948952807 :
>ل��دي��ن��ا ور���ش��ات 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
>مطل���وب مس���اعدة ألعم���ال
املن���زل دوام  8س���اعات يومي���ا
غير مدخنة للعمل في مشروع
دمر او ضاحية قدسيا او املالكي
او كفرسوس���ة هـ – 5653309 :
0932480005
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رعاية وتنظيف

>مطلوب عاملة م��دب��رة منزل لدى
عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او دوام
ه�������ـ – 0 9 9 2 7 2 2 2 7 5 :
2165666
>مطل���وب مربي���ة أطف���ال و
املساعدة بأمور املنزل بدمشق
او طرط���وس برات���ب جي���د (
غي���ر مدخن���ة ) للج���ادات هـ :
0996576632
>م��ط��ل��وب م��دب��رات م��ن��زل 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���و ب مد ب���ر ة من���ز ل
مقيمة لرعاية مس���نة مقعدة
و املساعدة في أعمال املنزل هـ
5643866 – 0932480005 :
>مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة
ل��رع��اي��ة الأط���ف���ال و امل�����س��ن�ين ه���ـ :
0992722275 – 2165666
>م��ط��ل��وب م��دب��رات م��ن��زل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال
مقيمات و غ�ير مقيمات العمر بني
� 45-18سنة هـ 0993152120 :
– 8113020 – 8113025

أزياء

>يلزمنا عمال خياطة  /حبكة – درزة
 /للعمل يف م�شغل عباءات رجالية
يف ب��������������اب ����س���ري�������ج�������ة ه����������ـ :
0956420138
>ورش���ة خياط���ة بحاجة الى
عام���ل او عامل���ة ف���ي مج���ال
املانط���و ه���ـ - 5442879 :
944838148.

>مطلوب عمال مد و ق�ص للعمل لدى
�رشكة ل�صناعة الألب�سة بجرمانا هـ :
 5696662وا ت���������������س ه�������ـ :
0993347780
>معمل الجنوري بحاجة اىل عاملة
امبالج  /عاملة �شك يف املنزل ذات
خربة براتب ممتاز مع بدل موا�صالت
هـ 0949292981 :
>معمل �ألب�سة والدي بحاجة اىل
عامل /ة� /سحب قوالب  /امبالج /
ق�ص هـ 0933949404 :
>مركز جتميل بحاجة اىل كوافيلرة
ذات خربة و خبرية مكياج حمرتفة
هـ 0955402154 :
>��شرك��ة جت��اري��ة ل�صناعة االلب�سة
اجل��اه��زة بحاجة اىل مق�صدار ذو
خ����ب���رة ه������ـ – 5696661 :
 0993347780وات�س
>معمل �ألب�سة �أطفال بناتي بحاجة
اىل م�صممني ذو خربة للتوا�صل هـ
0933444052 :

>درو���س لتعليم العزف على الآالت
املو�سيقية  /كمان – بيانو – عود /
بالطرق احلديثة املبتكرة يف ال�سبع
ب���ح���رات ( خ��ب�رة  20ع����ام ) ه���ـ :
0944203733
>�أ�ستاذ اخت�صا�صي ملواد احلقوق
و االقت�صاد لطالب التعليم املفتوح هـ
0956759028 :
>مطلوب درو���س خا�صة يف جمال
الت�صدير هـ 0936002008 :

� 3أ�شهر هـ0966965777 :
>مطلوب مفرو�شات مكتبية م�ستعملة
نظيفة او جديدة ب�سعر منا�سب هـ :
0936002008
>للبيع أثاث مدرسة ابتدائية
خا ص���ة م���ع التجهي���زات و
موج���ودات مكتب���ة كامل���ة ..
الخ املراجعة عل���ى الهاتف هـ :
0944204829
>للبيع �آلة ت�صوير مكتبية نوع ريكو
بحالة جيدة هـ 0951418823 :
– 4472374

>ف��ن��ي ���ص��ي��ان��ة م�ستعد ل�صيانة و
�إ�صالح الآالت ال�صناعية و الأدوات

املنزلية يف م��واق��ع العمل و املنازل
ب�إتقان و خا�صة الأعطال امل�ستع�صية

>�سيدة م�ستعدة للعمل يف �شطف
�أدراج البنايات �ضمن مدينة دم�شق
و ما حولها ب�أرخ�ص الأ�سعار هـ :
0934966911

>للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة
 /فرن و خمارة – مكنة كابت�شينو
– ط��اوالت – كرا�سي  -ب���رادات –
فريزرات � / -أملاين ايطايل ا�ستعمال

> معا لج فيز يا ئي خد مة
منازل فقط للحجز وات ساب هـ :
0944900441

هـ 0944795733 – 6354073 :
>اذا كان لديك محل و أحببت
ان تفتحه أجبان و ألبان شركة
اتصل بي هـ 0955326999 :
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