2

العـ ــدد  6 - 757متوز

9336

2019

>للبيع منزل يف ا�رشفية الوادي على
الهيكل م�ساحة 164م 2طابو اخ�رض
�سةكة /ط /2الك�سوة اخلارجية منتهية
ب�سعر مغر ج��دا بداعي ال�سفر هـ :
0935375063
>للبي���ع ش���قة ف���ي ضاحي���ة
قدس���يا ج  B1أرضية مس���احة
150م 2م���ع حديق���ة مس���احة
40م 2اكس���اء ديلوكس مرفقة
مبح���ل جت���اري و مس���تودع و
ت���راس 50م 2و مح���ل 12م2
للجادين هـ 0944806808 :
>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 السنوي حصرا منزل في املزة
الشيخ سعد مؤلف من ثالث غرف و
مطبخ و حمامني بدون فرش السعر
بعد املعاينة للجادين فقط هـ :
0952699195

مزة

>للبيع منزل باملزة ال�شيخ �سعد نزلة
ال�ف��رن االيل م�ساحة 100م 2ك�سوة
�سوبر ديلوك�س �سوكة قبلي �رشقي ط1
اخري ت�سليم فوري ب�سعر مغري للجادين
فقط دون و�سيط هـ 0944757061 :

>ل�ل�ب�ي��ع م �ن��زل ب��امل��زة ج�ب��ل فيالت
مت�صلة طلعة فالفل كيفك ط 2ار�ضي
م�ساحة 90م 3 / 2غرف و �صالون
مع ال�سطح هـ 0944619967 :
>للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة فيالت
غربية �سوكة �رشقية م�ساحة 140م 2ك�سوة
ق��دمي��ة ط 7ي��وج��د م��ول��دة ت�سليمك ف��وري
ب�سعر مغر للجادين فقط دون و�سيط هـ :
6127552 – 0944757061
>للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية م�ساحة
186م 2ط 7ك�سوة ممتازة اطاللة جيدة
بناء خمدم كراج  +مولدة ت�سليم فوري
ب�سعر مغري للجادين فقط دون و�سيط هـ
6127552 – 0944757061 :
>للبيع منزل ب��امل��زة ات��و��س�تراد 3
غرف و �صالون ب�سعر مغري ت�سليم
فوري للجادين فقط دون و�سيط هـ :
09444757061

مالكي

>للبيع �شقة يف املالكي ال�شارع العام
م�ساحة 300م 2اطاللة رائعة – م�صعد
– ح� � ��ار�� � ��س ب� � �ن � ��اء – ك� � � � ��راج ه � � �ـ :
0932146330

>للبيع منزل مب���شروع دم��ر ج 16
م�ساحة 180م + 2كراج �سيارات 3
غرف نوم و �صالة و �صالون بداعي
ال�سفر هـ 0966965777:
>للبيع منزل يف اجلبة جانب جامعة
اجلزيرة ط 3فني بالطة واحدة 180م2
 /اطاللة رائعة  /هـ 3331264 :
– 0944222516
>للبيع منزل يف املهاجرين خور�شيد
ط 2ك�سوة ممتازة  3نوم و �صالون
ق �ب �ل��ي ال �� �س �ع��ر  175م �ل �ي��ون ه� �ـ :
0965006547
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�صور 3
غ��رف و �صوفا طابو اخ�رض ت�سليم
ف� � � � � ��وري  100م� � �ل� � �ي � ��ون ه � � � �ـ :
0951553163

>فر�صة ذهبية للبيع �شقة يف تنظيم
امل��ال �ك��ي 214م 2داخ� �ل ��ي ح��دائ��ق
160م 2ار�ضية ك�سوة حديثة مع ح�سم
يف ال�سعر هـ 0944095880 :
>للبيع �شقة يف اب��و رم��ان��ة جانب
ال�سفارة ال�رصبية ط 1فني م�ساحة
130م 2ك�سوة قدمية ال�سعر 155
مليون و بازار هـ 0966184190 :
>للبيع �شقة باملالكي على ال�شارع
العام �صالونني – �سفرة – جلو�س +
 5غرف نوم و  5حمامات – م�صعد
كراج �سيارات – حار�س بناء – اطاللة
رائعة هـ 0932146330 :
>للبيع �شقة باملالكي �شارع عبد املنعم
ريا�ض قبو  5درجات مع باب م�ستقل
على ال�شارع م�ساحة 80م 2ال�سعر
 122م � �ل � �ي� ��ون و ب� � � � � ��ازار ه � � �ـ > :شقة للبيع او االجار بضاحية قدسيا
ج  E 2طابق ثاني مساحة 115م2
0966184190

شقق متفرقة
>للبيع بداعي ال�سفر مب�رشوع دمر ج
 26مقابل مدر�سة ايالف م�ساحة 228م2
�سوكة قبلي غربي �شمايل اطاللة �ساحرة
ك��راج حتت االر���ض البناء جاهز على
العظم و الباقي اك�ساء خارجي ت�سليم
 2020ب�سعر مغري للجادين فقط دون
و�سيط هـ 0944757061 :

كسوة جيدة بدون وسيط هـ :
4436942 – 0932904583

>منزل للبيع يف زملكا البلد  3غرف
و �صوفا �شمايل غربي ب  10مليون
هـ 0957567970 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�صور
�شارع الكزبري طابق ار�ضي غرفتني
و �صوفا ي�صلح لل�سكن او عيادات او
م �ك �ت��ب حم ��ا م ��ي 70مليون ه � �ـ :
0951553163

>للبيع قبو يف جرمانا ي�صلح جتاري
– م �ن��زيل ال�ب�ل��دي��ة ال �ق��دمي��ة م�ساحة
150م 2هـ 0993414284 :
>للبيع �شقة م�ساحة 80م 2طريق
بريوت القدمي مفرق جبل الورد �سوكه
على ال�شارع ال�سعر  7مليون ي�صلح
عيادة هـ 0999558961 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل ب�شارع
بغداد ازبكية ط 1اطاللة جميلة على
جامع االميان و جبل قا�سيون غرفتني
نوم و �صالون و بلكون ديلوك�س ت�سليم
فوري طابو اخ�رض للجادين  80مليون
�سعر نهائي هـ 0933709044 :
>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 �شقة يف دف ال�شوك بداعي
ال�سفر  3غرف و �صالون 110م 2ب�سعر
 10مليون هـ 0994435378 :
>للبيع ا�سهم يف تنظيم �رشقي باب
�رشقي يف ار�ض املول التجاري بالقرب
م� � � � ��ن � � � � �س� � � ��وق ال � � � � �ه� � � � ��ال ه � � � � �ـ :
0933375602
>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 او املقاي�ضة منزل بالعدوي 5
غ��رف و ��ص��ال��ون ح�م��ام�ين و بلكون
اطاللة �سوكة هـ 0951553163 :

>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
> ي��وج��د غ��رف��ة �ضمن �شقة �سكنية
فارغة من غري عف�ش منافع م�شرتكة
لبنت �آو بنتني ��ش��ارع ال�ث��ورة �سوق
النحا�سني مناخلية حارة غنم هاتف
2326854 / 0944574456
>لالجار منزل يف مزة كيوان ط 1م�ساحة 240م2
تقريبا ك�سوة و�سط اطاللة على حديقة ت�رشين
ي�صلح �سكني او جتاري هـ 0938100030 :
>لالجار قبو م�ساحة 40م 2ب�شارع
خالد بن الوليد � /رشيبي�شات  /هـ :
0999564385 – 2230539
>لالجار �شقة مفرو�شة منت�صف �شارع
احلمرا العام �صالون و غرفة نوم و منافع
و برندا كبرية اطاللة  /عدة ا�شهر او �سنوي
من املالك  /هـ 0944362525 :
>لال ج����ار اليو م����ي األ س����بوعي
الش����هري بدمشق غرف مفروشة
(  1000ل.س للس����رير احلم����ام
املش����ترك )  2000ل.س للس����رير
احلم����ام اخلاص) ب����راد  +مكيفة
ضم����ن ( البي����ت الش����امي ) ش����ارع
بغ����داد خل����ف جام����ع اجل����وزة هـ :
0936855455 – 0112320771
>�شقة لالجار مب�رشوع دمر ج  23جتاه
مدر�سة رواد املجد متاما ط 1من�سوب
ع��ايل ك�سوة �سوبر دون فر�ش فا�ضي
غرفتني و �صالون كبري و حمامني و مطبخ
�أمريكي كراج �سيارة خا�ص حتت البناء
االجار  200الف �شهريا و الدفع �سنوي
ح�رصا هـ 0988266149 :
>لالجا راو البيع منزل يف �شارع ابو
رمانة الرئي�سي قبل ال�سفارة اليابانية
ط 1فني م�ساحة 260م 2ي�صلح مكتب
او �رشكة هـ 0938100030 :
>لالجار ال�سنوي �شقة ط 3غرفتني و
منافع و برندا عدد  2يف�ضل عرو�سني
ال�شيخ حمي الدين مدر�سة البزم هـ :
0993132352 – 2754409
>لالجار غرفة �صغرية مفرو�شة بركن
ال��دي��ن ج�رس النحا�س طلعة املتينية
�� �ش� �ه ��ري ��ا  22ال� � ��ف ل�� � � ��.س ه� � �ـ :
2753829

>لالجار منزل مفروش سوبر ديلوكس
ط ارضي باملزة فيالت غربية  2نومو
>للبيع منزل في ببيال خلف البلدية و صالون عدد 2 + 2حمام  +حديقة
ط 2فني 65/م /2غرفتني و موزع و تراس  +مولدة خاصة للمنزل بدون
مع ثالثة ارباع السطح طابو اخضر هـ وسيط هـ – 0937423738 :
6121742
0941776660 :
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>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 منزل يف ال�شعالن عربي
اف��رجن��ي طابقني م�ساحة 125م2
مقابل بنك ال�رشق متاما ك�سوة و�سط
ي���ص�ل��ح م�ك�ت��ب او م �� �س �ت��ودع ه��ـ :
0938100030
>لالج���ار قبو منزلي صحي و
مشمس في عرطوز يبعد عن
اتوستراد املزة  10كم غرفتني
و مطب���خ و حم���ام موق���ع مميز
يوج���د مح�ل�ات قريب���ة ب 35
ألف ش���هريا الدفع كل  6أشهر
هـ 0955564014 :
>لالجار منزل يف م�رشوع دمر ج
� � 23س��وب��ر دي �ل��وك ����س ب� ��دون ف��ر���ش
150م 2بناء حجر اطاللة – خدمات
هـ 0965006547 :

>شقة ارضية مساحة 100م 2مع
حديقة مساحة 200م 2مفروشة
فرش جيد قريبة من مول قاسيون
حاميش هـ 0994043573 :

>غرف لالجار للطالبات يف منطقة
الدويلعة  /مالحظة  :تامني �شهر >
هـ 0993374523 :
>لالجار �شقة بركن الدين ا�سد الدين
جامع حمو ليلى ط 1فني  3 /غرف
و�صالون  /كبار ك�سوة جيدة جدا
ب � �ن� ��اء ح� �ج ��ر م � ��ع م�����ص��ع��د ه� � �ـ :
0955636348
>لالجار غرفة مفرو�شة مع �صاحبة
املنزل ب�شارع بغداد ط 1لالناث هـ :
0959866439 – 2315759

>عقار ارضي سوكة مساحة 35م2
يصلح جلميع املهن التجارية
الشارع الرئيسي مساكن برزة هـ :
0994043573
>ل�لاج��ار م�ن��زل يف ال�شعالن ط2
م�ق��اب��ل م�سجد ال���ش�ع�لان م�ساحة

225م 2ي�صلح مكتب او م�ستودع
ك�سوة و�سط هـ 0938100030 :

مطلوب لل�رشاء منزل مب�ساكن برزة و
ما حولها غرفة و منافع بدفعة 50
الف و الباقي تق�سيط لعائلة دروي�شة
هـ 0934966911 :
>م�ط�ل��وب �أرق ��ام اك�ت�ت��اب و �شقق
خم���ص���ص��ة و م���س�ت�ل�م��ة ب��ال���س�ك��ن
ال�شبابي ب�ضاحية قد�سيا للجادين
دون و�سيط من �أ�صحاب العالقة فقط
للجادين فقط هـ 0988266149 :
>للبيع او ال�رشاء دفاتر �سكن �شبابي
جميع الفئات � /أ – ب – ج  /متقدم
او متاخر هـ – 0951418823 :
4472374

>م�ك�ت��ب للت�سليم ف ��روغ  +ملكية
م�ساحة 11م 2بح�صة كدخل فندق
فينو�س ط 1هـ 0933315398 :
>للبيع ط 1فني  3 /اجتاهات
 /الشارع الرئيسي العام مقابل
كلي���ة ا لهند س���ية ا ملد ني���ة
مساحة 200م 2يصلح مؤسسة
مالي���ة – جتاري���ة – ش���ركة –
س���كني  /برامك���ة موق���ع مميز
جدا كسوة جيدة للجادين هـ
0937323675 :
>مطلوب مكتب جت��اري او �سكني
ب��دم���ش��ق  /ط�ل�ي��اين – ع��رن��و���س –

�شعالن – �شارع احلمرا – �شارع
العابد  /للمقاي�ضة على �شقة يف
قد�سيا �شارع الثورة مع دفع الفرق
هـ 4427714 0933615677- :

>لالجارالسنويحصرامكتبجتاريفي
احللبوني يصلح لكافة املهن للجادين
فقط هـ 0952699195 :

>لالجار مكتب يف �ساحة عرنو�س
مقابل مالية دم�شق م�ساحة 125م2
/ط /9ك�سوة �سوبر ديلوك�س مع
ال�ف��ر���ش اط�لال��ة على ال�ساحة ه �ـ :
0938100030
>بر�سم الت�سليم  /بيع فروغ /مكتب
جتاري يف �شارع الن�رص غرفتني و
منتفعات ك�سوة ديلوك�س مع كامل
الفر�ش خطني هاتف م�ساحة داخلية
55م 2ط� � ��ا ب� � ��ق را ب � � � � � ��ع ه � � � �ـ :
0955169696
>ل�ل�ب�ي��ع م�ك�ت��ب ب�ي�ن ال���ص��احل�ي��ة و
احل �م��را ط 1ف�ن��ي م���س��اح��ة 30م2
ي�صلح جت��اري او عيادة او �صاغة
املراجعة �سبت – اثنني – اربعا من
 2-11ظهرا هـ 0933400606 :

>حمل للت�سليم  /فروغ  /م�ساحة
70م 2مع �سقيفة  +م�صعد  3اغالق
ميدان ابو حبل خلف خمبز احلمامي
هـ 0933315398 :
>للبيع حمل يف حو�ش بال�س املنطقة
ال�صناعية ط 2جمهز مطعم معجنات
و م�شاوي ك�سوة جيدة للجادين هـ :
0994902711

>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 :

>محل للبيع في البرامكة شارع
اجلمارك الرئيسي جانب شركة LG
مساحة 30م20 + 2م 2سقيفة +
 15م 2وجيبة هـ 2210452 :

>للبيع حمل جت��اري باملزة ال�شيخ
�سعد 55م 2يبعد 30م عن ال�شارع
العام �ضمن �شارع فرعي عري�ض
ك�سوة �سوبر ديلوك�س موا�صفات و
خ ��دم ��ات مم� �ت ��ازة ح �م��ام – مطبخ
�رسفي�س طابو �سجل م�ؤقت نظامي
ل � �ل � �ج� ��ادي� ��ن دون و� � �س � �ي� ��ط ه� � �ـ :
0988266149
>ل �ل �ب �ي��ع حم ��ل ف� ��روج ب��رو� �س �ت��د و
��ش��اورم��ا م�ساحة 50م 2م��ع كامل
التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر /بعد
امل� �ع ��اي� �ن ��ة /ل� �ل� �ج ��ادي ��ن ف� �ق ��ط ه � �ـ :
0933568282
>للبيع او االج��ار ال�سنوي �صالة
ب��ال�برام�ك��ة مقابل احت��اد الفالحني
م�ساحة 220م 2ك�سوة �سوبر ت�سليم
فوري ب�سعر مغري للجادين فقط دون
و�سيط هـ 0944757061 :
>للبيع او املقاي�ضة على منزل حمل
جتاري بابو رمانة موقع مميز �ساحة
ق�رص ال�ضيافة جانب بنك االردن 30م
يوجد بوفيه و منتفعات ت�سليم فوري
 125مليون هـ 0951553163 :

محالت لآلجار
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رقم الرتخي�ص  4545تاريخ 2003/6/10
�إعالنية � -أ�سبوعية  -جمانية
ت�صدر �أ�سبوعي ًا �صباح كل يوم �سبت
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>لالجار م�ستودع يف ركن الدين اول
�شارع ا�سد الدين من جهة ابن التفي�س
اول ج��ادة وانلي  7عبارة عن غرفة
م�ساحة 16م 2هـ 0988931810 :

>ارض للبي���ع بس���عر مغ���ري
للجادي���ن  /دوم���ا الريح���ان /
املنطق���ة الصناعية ت���ل كردي
 /م���ا ب�ي�ن معم���ل وت���ار و معم���ل
ش���موط مس���احة 2 5دومن
منظمة طابو اخضر لالستعالم
م���ن  11صباح���ا –  3عص���را هـ :
2248367
>م�صنع يف دم�شق بحاجة اىل مندوب
>للبيع او املشاركة ارض في عني مبيعات االت�صال بني � 1-110صباحا
منني طر يق صيد نا يا منطقة على الرقم هـ – 0933429693 :
0933020290
الفالل تصلح ملنشاة سياحية مساحة
>م�ط�ل��وب للعمل ف ��ورا ل��دى �رشكة
–
6000م 2هـ 5111471 :
دعائية موظفة ذات مظهر الئق بدوام
0952492440
� 8ساعات يف�ضل من حملة ال�شهادة
الثانوية و العمر ال يتجاوز � 35سنة
مبجال اال�ستقبال االت�صال من 6 11-
م �� �س��اء ه� �ـ – 0993886597 :
2274341
>م �ط �ل��وب حم��ا��س�ب��ة خ��ري �ج��ة كلية
موظفون
االقت�صاد للعمل يف مكتب جت��اري
>طبيبة تطلب ان�سة لتنظيف عيادتها
بدم�شق ار�سال ال�سرية الذاتية على
بالربامكة مرتني ا�سبوعيا بواقع الفني
اال مي� �ي ��ل KATAB.2007@ :
ل��ي ��رة � � �س� ��وري� ��ة ا�� �س� �ب ��وع� �ي ��ا ه� � �ـ :
YAHOO.COM
0944370174
>يلزمنا موظفة ذات خربة باملرا�سالت >مؤسسة تعليمية مبنطقة املزة
التجارية و جتيد اللغة االنكليزية هـ  :بحاجة إلى موظف /ة /يعمل على
0933959482
>�رشكة مواد غذائية تطلب مندوبني برنامج الورد بدوام صباحي او مسائي
مبيعات خ�برة ب��اال��س��واق � +شهادة هـ 6664075 :
�سواقة راتب  +عمولة  +مكافاة �شهرية >جمموعة جتارية ترغب بتعيني �آن�سة
هـ  0932593311 – 9786 :بني للعمل فورا بدوام � 8ساعات يف جمال
5-12
 /املحا�سبة – ال�سكرتارية – خدمة
>مجموعة مجالت جتارية كبيرة ال��زب��ائ��ن  /ال�ع�م��ر دون � 35سنة و
بحاجة الى موظف /ة /مبيعات ال�شهادة ثانوية كحد �أدنى الراتب 2
�ألف �أ�سبوعيا االت�صال من  6-11هـ
للمهتمني االتصال على الرقم هـ :
2274340 – 0933606019 :

0933425000

يلزمنا معمل لل�شراء �أو اال�ستثمار

م�ساحة  500م  2ي�صلح ل�صناعة املواد الغذائية

يف دم�شق �أو ريف دم�شق
هاتف 0933959482 :

>�رشكة هند�سية بو�سط دم�شق بحاجة
اىل مهند�س /ة /ميكانيك بخربة مميزة
بربامج الر�سم الهند�سي للعمل يف
جمال انظمة التكييف املركزي يرجى
ار�سال ال�سرية الذاتية على العنوان :
anbaitts@gmail.com
>مطل���وب موظف���ة اس���تقبال
للعم���ل ف���ي مرك���ز طب���ي م���ن
الس���اعة  11صباحا –  7مس���اء
هـ 0933817650 :
>�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد
بالربامكة بحاجة �إىل موظفة للقيام
ب�أعمال �إدارية بدوام �صباحي و راتب
� 50ألف مبدئيا ال�شهادة و اخلربة غري
��ضروري��ة يف�ضل م��ن �سكان املنطقة
العمر دون  35االت�صال من 6-11
م � �� � �س� ��اء ه � � �ـ – 2274340 :
2274342
>م� �ط� �ل ��وب م��وظ �ف��ة ل �ع �م��ل م�ك�ت�ب��ي
باحللبوين جتيد الأوف �ي ����س و اللغة
االنكليزية  /خريجة  /العمر من 25-
 35الدوام � 5ساعات �صباحا براتب
� 65ألف يرجى �إر�سال ال cvبالعربي
�إىل rafe80 @gmail. Com :
>م�ط�ل��وب م �ع �ق��ب/ة /م�ع��ام�لات /
�سكرترية لتعقيب م�ع��ا م�لات جانب
امل��ال �ي��ة ه� �ـ – 0951418823 :
4472374

>م�ستوردين من ال�صني بحاجة �إىل
 /حما�سبة – �سكرترية – ا�ستقبال /
للعمل ل��دى �صالتها مب�ساكن ب��رزة
ب��دوام � 8ساعات و رات��ب � 60أل��ف
ال�شهادة بكالوريا كحد �أدنى و العمر
ح�ت��ى  30امل��وا� �ص�لات م ��ؤم �ن��ة ه �ـ :
2274342 – 0994488637
>مطلوب نهمد �ساو م�ساعد مهند�س
كهرباء او الكرتون ل�رشكة جتارية يف برج
الرو�س براتب مغري هـ 2243174 :
>�رشكة هند�سية بو�سط دم�شق بحاجة
اىل ر� �س��ام /ة /ات��وك��اد للعمل يف
م���ش��اري��ع التكييف امل��رك��زي يرجى
ار�سال ال�سرية الذاتية على العنوان :
anbaitts@gmail.com
>م�ستودع طبي يف الربامكة بحاجة
�إىل موظفات باالخت�صا�صات التالية /
مق�سم – �سكرتاريا – ا�ستقبال /
براتب �شهري � 70ألف و املوا�صالت
م � ��ؤ م � �ن� ��ة ه� � �ـ – 2253712 :
0996677444

>يلزمنا شاب العمر من  30-20ذو
مظهر الئق للعمل في محل حقائب و
اكسسوارات في منطقة الشعالن دوام
كامل هـ 0944555444 :

>مطلوب م��در���س خ��ا���ص يف جمال
التوكيالت التجارية و اال�سترياد و
اللوج�ستيات هـ 0936002008 :
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موظفون

>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
>مطلوب موظف /ة� ( /سائق –
عامل ) للعمل ل��دى �رشكة ب��دوام و
رات� ��ب ج �ي��د ه� �ـ – 5643460 :
0930147448
�رشكة جتارية يف برج الرو�س بحاجة
اىل حما�سب /ة /هـ 2243174 :

سكرتاريا

>وك��ال��ة لأ��ش�ه��ر امل��ارك��ات العاملية تفتتح
�صالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة �إىل موظفة
 /ري�سب�شن – خدمة زبائن – �سكرتارية /
بدوام � 8ساعات العمر حتى � 35سنة اخلربة
غري ��ضروري��ة ال�شهادة ثانوية �أو جامعية
براتب � 75أل��ف االت�صال من  6-11هـ :
2274342 – 0955553922
>�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 0996677444>�رشكة جتارية بحاجة ل�سكرترية
�ضمن منطقة املزرعة بدم�شق بدوام
�صباحي هـ 099677125 :
>مطلوب �سكرترية مكتبية جتيد
اللغة االنكليزية للعمل ل��دى �رشكة
جت� ��اري� ��ة يف ب � ��رج ال� ��رو�� ��س ه � �ـ :
2243174
>مطلوب �سكرترية حمجبة ملكتب و
م�ستودع جتاري باحلريقة جتيد برامج
املحا�سبة الدوام من  2-10براتب 35
الف ل�.س هـ 2229040 :
>مطلوب �سكرترية تنفيذية للعمل يف
مكتب جتاري جتيد الغة االنكليزية
S.KATAB2018@YAHOO.
COM

>مل��ن لي�س لديها عمل و ال حتمل
ال�شهادة �أو اخلربة �رشكة تعمل يف
جمال اال�سترياد تعلن عن حاجتها
�إىل �آن � �� � �س� ��ات ل �ل �ع �م��ل يف ع ��دة
اخت�صا�صات بدوام كامل و راتب 75
�أل� ��ف ال �ع �م��ر دون �� 35س�ن��ة ه� �ـ :
2274341 – 0966226640
>�رشكة طبية بحاجة �إىل �سكرترية و
موظفة �إداري ��ة للعمل لديها براتب
�شهري  65000ل���.س اخل�برة غري
��ضروري��ة و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
0996677444 – 2253712

عمال

>مطلوب عامل متفرغ مل�ستودع يف
احلريقة العمر من  30-20عام الدوام
من  6-9م�ساء هـ 2229040 :
>مطل���وب عام���ل م���ع او بدون
عائلة للعمل في حظيرة للبقر
و الدج���اج بري���ف طرط���وس
رات���ب ش���هري م���ع اقام���ة م���ع
حوافز هـ 0933371374 :
>معمل يف ال�برام�ك��ة بحاجة اىل
ع��ام�لات يف جم ��ال ال�ت�غ�ل�ي��ف ه �ـ :
0933959482
>معمل الب�سة والدي بدم�شق مقابل
التاون �سنرت بحاجة اىل عامل /ة/
عاملة امبالج  +ق�ص ( املوا�صالت
م�ؤمنة ) هـ 0933949404 :

مهن

>مطلوب معلمني و عمال تركيب طاقة
�شم�سية هـ 0993345871 :

سائقني

>�رشكة جتارية بحاجة اىل �سائق
للعمل لديها بدوام كامل �ضمن منطقة
دم�شق هـ 0996771250 :

> مطلوب سائق حاصل على شهادة
سوق عمومي للعمل على سيارة تكسي
عمومي  /النترا  /و من ذوي اخلبرة هـ :
0938119365 – 0944450922

>مطلوب �سائق ملكتب هند�سي بدوام
كامل ي�شرتط انهاء اخلدمة االلزامية
مزة فيالت غربية مقابل ال�سندباد هـ
 0948888773 :من  5-9م�ساء

رعاية وتنظيف

>مطلوب مدبرة منزل مقيمة للعمل
لدى عائلة براتب �شهري ممتاز بدون
عمولة املكاتب هـ 0948952807 :
>لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و املكاتب و
ال�رشكات  /مدبرات منزل للأعمال املنزلية
و رعاية امل�سنني و الأطفال مقيمات و غري
م �ق �ي �م��ات ه � �ـ – 0993152120 :
8113020 – 8113025
>مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى عائلة
حم�ترم��ة للعمل مقيمة او دوام ه�ـ :
2165666 – 0992722275
> 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
>مطلوب مساعدة ألعمال املنزل
دوام  8ساعات يوميا غير مدخنة
للعمل في مش���روع دمر او ضاحية
قدسيا او املالكي او كفرسوسة هـ :
0932480005 – 5653309
>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

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

أزياء

>معمل الب�سة اطفال بناتي بحاجة
اىل م�صممني ذو خربة للتوا�صل هـ
0933444052 :
>يلزمنا انس���ات مم���ن يجدن
الق���راءة و الكتاب���ة للعم���ل في
مجال حتضير و كوي مساطر
اقمشة  /املكان باحلريقة  /هـ
0937252854 :
>معمل خياطة الجنوري يف حي التجارة
يطلب عامالت ر�شة – حبكة – امبالج
– درزة هـ 4466938 – 4428185 :

>اذا كان لد ي���ك مح���ل و
أحبب���ت ان تفتح���ه أجب���ان و
ألبان ش���راكة  /اتص���ل بي  /هـ
0955326999 :

>شاب حاصل على شهادة قيادة
خاصة فئة /ب /يطلب عمال كسائق
لدى رجل أعمال او منزل أو شركة .....
هـ 0988269524 :

>شاب ذو خلق يرغب بالعمل
كمراسل لدى مكتب سياحة و
سفر هـ 0965888226 :

>مدرس لطالب املرحلة االعدادية
و الثانوية سعر الساعة و النصف
اعدادي  1200 :ل.س و سعر
الساعة و الصف ثانوي 1500 :
ل.س هـ – 0993408415:
0962262808
>مدر�س ملواد احلقوق لطالب التعليم
املفتوج و النظامي يحقق حلم جناجهم
و تفوقهم هـ 0956759028 :

>للبيع �آلة ت�صوير مكتبية نوع ريكو
بحالة جيدة هـ 0951418823 :
– 4472374

مفقودات

>ف �ق��دت ح�ق�ي�ب��ة ب��داخ�ل�ه��ا اوراق
ر�سمية با�سم �سيلفا غ�سان الفقري ملن
يجدها ال�ت��وا��ص��ل على ال��رق��م ه �ـ :
0932738022

>�شاب م�ستعد للقيام بكافة �أعمال
االك�ساء و الهدم و الرتحيل – ق�رش

ال�سرياميك و تك�سري البالط � /رسعة
يف ال �ع �م��ل و دق� ��ة ب � � � ��الأداء ه� �ـ :
0943914214
>م�ستعدون للقيام باعمال نقل و
حتميل املفرو�شات و االث��اث و كافة
ان��واع الب�ضائع  /خدمة ممتازة و
ا�� � �س� � �ع � ��ار م � �ن� ��ا� � �س � �ب� ��ة  /ه� � � �ـ :
0988943149
> ف�ن��ي �صيانة م�ستعد ل�صيانة و
ا�صالح االدوات املنزلية يف املنازل
ب��ات �ق��ان  /ف ��رن غ ��از – غ���س��ال��ة –

مت ��دي ��دات ��ص�ح�ي��ة و غ�يره��ا  /هـ
0944795733 – 6354073:

> مخب���ر حتا لي���ل طبي���ة
بش���ارع العابد مس���احة 70م2
/ط /1كس���وة جي���دة موق���ع
ممي���ز  /الش���ارع الع���ام ه���ـ :
0937323675

