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جيدة مع الفر�ش �إطاللة رائعة يوجد م�صعد
 +مراب للبناء الت�سليم فوري ب�سعر 130
مشروع دمر
مليون للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر جانب دوار للبيع �شقة يف م�رشوع دمر مغرتبني
الكني�سة بناء حجر م�ساحة 130م 2ك�سوة ن�سق اول بناء حجر م�ساحة 150م2

 3/غرف نوم � +صالون  /ك�سوة
ديلوك�س �إطاللة رائعة الت�سليم فوري
ب�سعر  145مليون للجادين ه��ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج / 3
بناء حجر /جانب جامع خالد بن
الوليد م�ساحة 140م� 2إطاللة رائعة
يوجد م�صعد  +مراب للبناء ب�سعر
 85م�����ل�����ي�����ون ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ه�������ـ :
0945801619

>منزل يصلح مدرسة او عيادات
ارضي  +حديقة 300م 2مشروع
دمر ج 4هـ 0938636953 :

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 16
بناء حجر �شارع الفيالت ن�سق �أول
على م�رشوع دمر ار�ضي مع حديقة
و م�سبح م�ساحة داخلية 160م+ 2
حديقة 150م 2ك�سوة �سوبر ديلوك�س
 3غرف نوم  3 +حمامات � +صالون
ال��ت�����س��ل��ي��م ف������وري ل���ل���ج���ادي���ن ه����ـ :
0945801619
>للبي���ع ش���قة ف���ي مش���روع
دم���ر ج  16مس���احة 190م2
اطاللة مش���روع طاب���ق اول مع
ك���راج خ���اص كس���وة  80%هـ :
0944777971

>للبيع �شقة بدمر البلد  5غ��رف و
منافع ب��وادي ال�سيل م�شم�س مهوي
م���وق���ع مم��ي��ز ه���ـ – 3136126 :
0931805301
>للبيع شقة في مشروع دمر ج
 19مغتربني ط 6كس���وة سوبر
ديلو ك���س مس���احة 150م 2
ش���مالي غرب���ي اطالل���ة جيدة
هـ 0944777971 :

مزة

>للبيع �شقة يف امل����زة ات��و���س�تراد
م�ساحة 170م 3/ 2غ���رف ن���وم +
�صالونني  /اط�لال��ة رائ��ع��ة  /يوجد
م�صعد  +مولدة  +مراب للبناء الت�سليم
فوري للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع منزل باتو�سرتاد املزة ط / 8م�ساحة
115م /2ك�سوة ممتازة اطاللة خالبة بناء
خمدم كراج  +مولدة ت�سليم فوري ب�سعر
م��غ��ري ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه���ـ :
6127552 – 0988060643
>للبيع �شقة يف امل��زة خلف م�شفى
الأطفال بناء حجر م�ساحة 140م2
ك�سوة جيدة مع الفر�ش غرفتني نوم +
�صالون يوجد �شوفاج �إطاللة رائعة
طابو اخ�رض الت�سليم ف��وري ب�سعر
 130م����ل����ي����ون ل����ل����ج����ادي����ن ه������ـ :
0945801619

>للبيع ملحق باملزة شارع املدارس
ط 4كسوة حلوة مع فرش 65م 2سعر
 38مليون هـ 0944246054 :
– 6662196

>للبيع بداعي ال�سفر �أ�سهم تنظيمية
خلف الرازي مرحلة اوىل ب�سعر مغري
دون و�سيط هـ – 0944757061 :
6133267
>للبيع منزل ب��داع��ي ال�سفر باملزة
فيالت غربية ك�سوة و�سط طابق فيال
ب�سعر مغري ت�سليم ف��وري للجادين
فقط دون و�سيط هـ 0944757061 :
– 6127552

شقق متفرقة
> للبيع أو االيجار شقة بضاحية
قدسيا جديدة  E2مساحة 115م2
كسوة ديلوكس لعائلة صغيرة من
سكان دمشق حصر اً بدون فرش هـ
4436942 / 0932904583
> للبيع منزل في ببيال خلف البلدية
65م 2مع ثالثة أرباع السطح غرفتني
وم��وزع شرقي غربي طابو أخضر ط 2
فني هـ 0941776660

>للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر ط
ار���ض��ي م��ع ح��دي��ق��ة م�����س��اح��ة داخ��ل��ي��ة
150م 2+حديقة و ترا�س 250م 2يوجد
بئر ماء � +شوفاج خا�ص لل�شقة طابو
اخ�رض مدخل م�ستقل ب�سعر  50مليون
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف املالكي 214م� 2سكن
16م 2حدائق او مبادلة ال�شقة باعلى
م�ستوى  /الو�سيط مم��ن��وع  /ه��ـ :
0944095880
>للبيع يف املالكي قرطبة منزل �سوبر
ديلوك�س ط220/ 2م / 2تقريبا قبلي
�شمايل غربي طابو و ت�سليم فوري هـ
0965006547 :
>للبيع منزل يف مع�ضمية ال�شام م�ساحة
100م 2على ال�شارع العام ط 2فني 3/
غرف و �صالون  /ب�سعر  11مليون حكم
حمكمة هـ 0933294081 :
>للبيع رقم اكتتاب يف جمعية �صدى
ال�شعب و الفيحاء مب�ساحات -120 /
180م 2خم�ص�ص الفراغ من املالك هـ
4454355 – 0951418823 :
>للبيع باملليحة منزل م�ساحة 85م2
قريب من االفران غرفتني و �صالون و
منتفعات هـ 0944487525 :
>للبيع م��ن��زل يف امل��ه��اج��ري��ن ج��ادة
الوزير ط 2طابو و ت�سبيم فوري 85م2
ب�����������س�����ع�����ر  75م������ل������ي������ون ه���������ـ :
0965006547
>للبيع شقة صغيرة استديو تصلح
للس����كن او مكتب او عيادة طابق اول
كسوة جيدة جدا مساكن برزة قرب
منازل الطلبة هـ 0944239625 :
>ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل يف ق��د���س��ي��ا م�ساحة
140م 2ك�سوة �سوبر ديلوك�س �شارع
الثورة مقابل الناحية ب�سعر  30مليون
هـ 4427714 – 0933615677 :
>من���زل للبي���ع بس���عر مغ���ري
ف���ي القاب���ون جتم���ع اب���راج وزارة
االوقاف  /اب���راج نظامية  /كتلة
ثالثة ط 8مساحة 112م 2زاوية
جنوبي���ة غربي���ة عل���ى العظ���م
للجادين هـ 0937390530 :
>للبيع �شقة يف طريق بريوت القدمي
مفرق جبل الورد �سوكة على ال�شارع
م�ساحة 80م 2ي�صلح عيادة ب�سعر
 7،5مليون هـ 0999558961 :
>للبيع او املقاي�ضة منزل ب�شارع
بغداد االزبكية ط 1اطاللة جميلة على
جامع االميان و جبل قا�سيون غرفتني
نوم و �صالون بلكون ديلوك�س ت�سليم
فوري طابو اخ�رض للجادين  80مليون
نهائي هـ 0933709044 :

>للبيع منزل يف ال��زاه��رة اجلديدة
�شارع النور و�سط ال�سوق طابق اول
فني م�ساحة 65م 2ال�سعر  13مليون
هـ 0932223761 :
للبي���ع من���زل ف���ي الزاه���رة القدمية
بنف���س البن���اء ط /1ط 6يبع���د عن
اجلدس���ر 30م مس���احة 80م 2سوبر
ديلوكس مع مصعد و اطاللة شمالي
جنوبي ش���رقي  /ميكن املقايضة هـ :
8841884 – 0944633439
>ق��ب��و ع����شرة درج�����ات ل��ل��ب��ي��ع يف منطقة
ال�صاحلية طابو للبيع م�ساحة 100م 2فروغ
مع ملكية ك�سوة و�سط ال�سعر بعد املعاينة هـ
0988471240 – 0996013444 :
>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

>للبيع في جديدة عرطوز البلد
قبو سكني طابو اخضر امتداد شارع
البلدية هـ 0992714747 :

>للبيع �شقة بجديدة عرطوز البلد غرفة
و �صالون و منتفعات قبو �ضاوي هـ :
0933456292
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي
اطاللة جميلة  3غرف نوم و �صالون
ك���ب�ي�ر ط����اب����و  135م���ل���ي���ون ه�����ـ :
0951553163

>للبيع شقة سكنية في ضاحية قدسيا
مساحة 145م 2ط 1فني  4/غرف +
صالون مكشوف من  3اجتاهات و معه غرفة
مستودع في القبو طابو اخضر بسعر 75
مليون هـ 0949760508 :

>م��ن��زل يف ب���رزة ال��ب��ل��د  4غ���رف و
�صالون جنوبي �شمايل 140م 2اك�ساء
جيد ط��اب��ق ث��اين ط��اب��و اخ����ضر ه��ـ :
0944292049
>للبي���ع من���زل عربي ف���ي باب
سريجة طابقني مساحة 80م2
 7/غ���رف  +حمام�ي�ن  +فس���حة
سماوية  /كسوة وسط التسليم
فوري هـ 0988829409 :
>للبيع او املقاي�ضة او االجار دون فر�ش
قبو بالق�صور غرفة و �صالون ي�صلح
عيادة او مكتب بدون �أرمة او م�ستودع
او �سكن هـ 0951553163 :

>لالجار ال�سنوي �شقة يف م�رشوع دمر
ج 4دون فر�ش ار�ضي مع حديقة م�ساحة
داخلية 150م + 2حديقة 250م3/ 2
غرف نوم � +صالون  /ي�صلح �سكني او
مقر �رشكة ب�سعر  200ال��ف �شهريا
للجادين هـ 0945801619 :

>ل�لاج��ار �شقة يف ال��رو���ض��ة ج��ادة
الزهرات غرفة و �صالون و منافع طابق
ثاين اجار �سنوي هـ 0951418823 :
– 4472374
> 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
>غرفة فندقية مفرو�شة مع حمام و�سط
م��دي��ن��ة دم�����ش��ق ل�ل�اج���ار ال��ي��وم��ي و
الأ�سبوعي ب�سعر  5000ل�.س لليلة
الواحدة هـ 0955560319 :

>لالجار منزل ارضي  4غرف و صالون
 4 /حمامات  +مطبخني  +وجيبتني +
بئر ماء خاص  +قبو 220م 2و حمامني
و  3مشالح و غرفة مكتب سبينة الصغرى
جانب جامع العدنان شهريا  150الف هـ
0968531602 :

>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
>لالجار يف املزة فيالت منزل مفرو�ش
غرفتني ن��وم و �صالون و بلكون مع
اط�لال��ة رائ��ع��ة و خ��دم��ات م�صاعد +
كراج �سنويا  3,500,000ل�.س هـ :
0965006547
>ل�لاج��ا راو ال��ب��ي��ع غ��رف��ة و منافع
م�ستقلني يف ركن الدين ال�شيخ خالد
 /بدون فر�ش  /هـ 0932142278 :
– 0999213625
>لالجا راو البيع فيال مفرو�شة مع م�سبح
جديدة �سوبر ديلوك�س خلف البيت ال�سوي�رسي
يومي ا�سبوعي هـ 0966965777 :
>لالجار اليومي األسبوعي الشهري
بدمشق غرف مفروشة (  1000ل.س
للس����رير احلم����ام املش����ترك ) 2000
ل.س للس����رير احلمام اخل����اص) براد
 +مكيف����ة ضم����ن ( البي����ت الش����امي )
ش����ارع بغداد خلف جام����ع اجلوزة هـ :
0936855455 – 0112320771
لالجار �شقة يف رك��ن الدين ال�شيخ
خالد جانب ال�صيدلية غرفة و �صالون
ك�سوة و�سط مع ال�سطح �شهريا 60
ال�������ف و  6ا�����ش����ه����ر ����س���ل���ف ه�����ـ :
0938565525
>لالجار اليومي �شقة يف الرو�ضة
– عرنو�س – ال�شعالن – املزرعة –
ركن الدين  /غرفة و �صالون ديلوك�س
هـ 4454355 – 0951418823 :
>لالجار غرفة مفرو�شة مع �صاحبة
املنزل ب�شارع بغداد ط ار�ضي لالناث
ف�����ق�����ط ه��������ـ – 2315759 :
0959866439

>م��ط��ل��وب �أرق����ام اك��ت��ت��اب و �شقق
خم�ص�صة و م�ستلمة بال�سكن ال�شبابي
ب�ضاحية قد�سيا للجادين دون و�سيط
من �أ�صحاب العالقة فقط للجادين فقط
هـ 0988266149 :
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>للبيع او ال�رشاء دفاتر �سكن �شبابي
ج��م��ي��ع ال���ف���ئ���ات خم�����ص�����ص او غري
خم�ص�ص ه��ـ – 0951418823 :
4472374

> للبيع محل في جرمانا ساحة الرئيس
مقابل سيريتل مساحة  22م 2فروغ +
ملكية التسليم ف��وري ( ضمن عبارة )
0937165177 / 5621230
>للبيع فروغ حمل جتاري يف احلريقة
م�ساحة 5م / 2ديكور جاهز و الت�سليم
فوري  /هـ 0935308598 :
>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 ب
 125مليون هـ 0951553163 :

>للبيع محل في شارع احلمراء
مساحة 25م 2له واجهتني كسوة
ممتازة على الشارع العام هـ :
0949760508

>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 محل في التجهيز قرب
فندق الفورسيزن مساحة 2×15
هـ 0949766508 :
>للبيع حمل كبري جتاري على ال�شارع
الرئي�سي يف منطقة اج�رس االبي�ض ي�صلح
جلميع املهن او كافيترييا  /الو�سيط ممنوع
 /هـ 0944095880 :

محالت لآلجار

>ل�لاج��ار يف الرو�ضة حمل جتاري
ي�صلح �صالون حالقة و جتميل 35م2
ك�سوة ممتازة هـ 0965006547 :

>مكتب ف���ي منطق���ة البحصة
غرفت�ي�ن و صال���ون و مناف���ع و
س���قيفة لالجار السنوي مببلغ
 / 2،4،000مليون�ي�ن و اربعمئة
الف  /كس���وة جي���دة مفروش هـ
0938776676 :
>ل��ل��ب��ي��ع ب�سعر م��غ��ري مكتب جت��اري
ب�شارع  29ايار م�ساحة 200م 2ك�سوة
�سوبر ديلوك�س هـ 0933303036 :

>للبي���ع ارض طا ب���و اخض���ر
مف���رزة عقاري���ا قلع���ة جن���دل
جن���وب قطن���ا 3ك���م مطلة على
اتوس���تراد السالم و خان الشيح
م���ن  10صباح���ا  -9مس���اء ه���ـ :
0933594898 – 6823448
>للبيع ار�ض يف منطقة الزبداين /
�أجمل موقع و �أف�ضل �إطاللة  /هـ :
0968312815
>ارض للبيع بس���عر مغري للجادين
 /دوما الريحان  /املنطقة الصناعية
تل كردي  /ما بني معمل وتار و معمل
ش���موط مس���احة 25دومن منظم���ة
طاب���و اخض���ر لالس���تعالم م���ن 11
صباحا –  3عصرا هـ 2248367 :
>م��زرع��ة ب��زب��دي��ن م�ساحة 850م2
م�صونة م�سبح عمار 130م 2بئر ماء
م�شجرة هـ 0944487525 :

موظفون

>�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة اىل موظفات
للعمل لديها من اجل ا�ستكمال طاقمها االداري
براتب  75الف �شهريا العمر دون � 30سنة
اخل��ب��رة و ال�������ش���ه���ادة غ�ي�ر ���ض�روري����ة ه���ـ :
0993882780 – 2255099
>مطلوب ان�سة للعمل يف حمل بزورية
و توابل باملليحة جانب اجلامع الكبري
هـ 0944487525 :

>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 – 0993886597 :
>مطل���وب آنس���ة للعم���ل ف���ي
بوتي���ك لبي���ع فس���اتني س���هرة
را ق���ي مبنطق���ة أ ب���و رما ن���ة
ش���رط اللباق���ة و األناق���ة ه���ـ :
3333608 – 0932892677
>مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية
موظفة ذات مظهر الئق بدوام � 8ساعات
يف�ضل من حملة ال�شهادة الثانوية و العمر
ال يتجاوز � 35سنة مبجال اال�ستقبال
االت�������ص���ال م���ن  6 11-م�����س��اء ه���ـ :
2274341 – 0993886597
>مطلوب فنيات و فنيني خمرب دوام
�صباحي و م�سائي للعمل يف م�شفى
ال����شرق مم��ن جت��د بنف�سها الكفاءة
احل�ضور لق�سم اال�ستقبال يف امل�شفى
ل��ت��ق��دمي ط��ل��ب ت��وظ��ي��ف م��ع اح�ضار
ال�صورة ال�شخ�صية

>للبيع مكتب في شارع احلمراء ط> 2مطلوب موظف /ة /صالة و امني >مطلوب مشرف صالة ضمن سوبر
واجهة كبيرة مطلة على الشارع العام /ة /صندوق و موظفي مستودع ماركت خبرة ال تقل عن  3سنوات
مساحة 55م 2طابو اخضر كسوة للعمل في سوبر ماركت بالبرامكة  /بدوام  9ساعات العمر فوق 30
ممتازة هـ  0949760508 :كفرسوسة هـ  0950002131 :سنة هـ 0935942197 :

>مطلوب موظفة حمجبة للعمل يف
م���ال ت��ن��ظ��ي��م و ت��رت��ي��ب ب�����ض��ائ��ع يف
م�ستودع جتاري خلف املجتهد اعمر
ف��وق � 30سنة ب��دوام من  6-9هـ :
2249512 – 0933249512
>>م�����س��ت��ودع ط��ب��ي يف ال�برام��ك��ة
بحاجة �إىل موظفات باالخت�صا�صات
ال��ت��ال��ي��ة  /مق�سم – ���س��ك��رت��اري��ا –
ا�ستقبال  /براتب �شهري � 70ألف و
املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2253712 :
– 0996677444
>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 توزيع بحاجة اىل مندوب
مبيعات يحمل �شهادة �سواقة هـ :
0933545324
>�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة اىل
موظفات للعمل لديها مبجال الت�سويق
املبا�رش برواتب مغرية العمر دون 30
�سنة ال�شهادة و اخلربة غري �رضورية
ه�������ـ – 0 9 6 6 0 3 0 8 7 7 :
2225099

>مطلوب موظفة للعمل يف الزبلطاين
خ������ل������ف جم������م������ع  8اذار ه������ـ:
0962170792
مطلوب طبيبات و اطباء مقيمني للم�شفى
و العيادة اخلارجية يف م�شفى ال�رشق
دوام �صباحي م�سائي ليلي ممن يجد
بنف�سه الكفاءة احل�ضور لق�سم اال�ستقبال
يف امل�����ش��ف��ى ل��ت��ق��دمي ط��ل��ب ت��وظ��ي��ف مع
اح�ضار ال�صورة ال�شخ�صية
>مطلوب �شاب /ة /للعمل يف خمرب ا�سنان
للقيام بعمل تنظيف و تو�صيل الطلبات يف
منطقة الربامكة هـ 2151691 :
>مطلوب ان�سة للعمل يف باب توما و
ابو رمانة يف حمل بوتيك لبيع ف�ساتني
�سهرة راقي �رشط اللباقة و االناقة هـ
3333608 – 0932892677 :

>�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
مطلوب موظفات ا�ستقبال دوام ليلي
مل�شفى ال����شرق مم��ن جت��د بنف�سها
الكفاءة احل�ضور لق�سم اال�ستقبال يف
امل�شفى لتقدمي طلب توظيف مع اح�ضار
ال�صورة ال�شخ�صية
>يلزمنا موظف /ة /ذو خ�برة ببيع
احل������ق������ائ������ب ال����ن���������س����ائ����ي����ة ه��������ـ :
0954208066

سكرتاريا
> مكتب باحلريقة بحاجة إلى سكرتيرة
محجبة جتيد العمل على برنامج محاسبة
ال� ��دوام م��ن  2/10ال��رات��ب 35000
لالستعالم هـ 2229040
>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
>مطلوب �سكرترية للعمل يف �رشكة
مواد غذائية جرمانا منطقة اجلناين
جتيد العمل على الكمبيوتر ذات
مظهر الئق هـ 0945235375 :

>مطلوب سكرتيرة عادية حسنة املظهر
العمر بني  40-30املكان ساحة الشهبندر
الدوام من  6-9السكن قريب من املعمل هـ
0944218590 – 4413177 :

>�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
>م�ستوردين م��ن ال�صني بحاجة �إىل /
حما�سبة – �سكرترية – ا�ستقبال  /للعمل
لدى �صالتها مب�ساكن برزة بدوام � 8ساعات
و رات��ب � 60أل��ف ال�شهادة بكالوريا كحد
�أدنى و العمر حتى  30املوا�صالت م�ؤمنة
هـ 2274342 – 0994488637 :
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سكرتاريا

>�رشكة طبية بحاجة �إىل �سكرترية و
م��وظ��ف��ة �إداري�����ة للعمل ل��دي��ه��ا ب��رات��ب
�شهري  65000ل����.س اخل�ب�رة غري
��ضروري��ة و امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة ه��ـ > :م��ط��ل��وب �سيدة مقيمة للعمل لدى
0996677444 – 2253712
م�سنة مقعدة الراتب  100الف و اجازة
ا�سبوعية ه��ـ – 0994442324 :
عمال
>يلزمنا عمال تو�صيل ملطعم يف منطقة 8843845
>مطلوب مقيمة لعائلة صغيرة
التجارة هـ 0944594947 :
>يلزمنا عامل للعمل يف حمل �سجاد العم���ر م���ن  45-18س���نة ه���ـ :
و م�����وك�����ي�����ت االت���������������ص�������ال ه��������ـ 5653309 – 0932480005 :
>مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة
0932243638
>��شرك��ة ب��ح��اج��ة اىل رف���د ك��وادره��ا ل���رع���اي���ة الأط����ف����ال و امل�����س��ن�ين ه���ـ :
0992722275 – 2165666
باالخت�صا�صات � /سائق – عامل /
>مطلوب مساعدة ألعمال املنزل
ب��دوام و رات��ب جيد هـ 5643460 :
دوام  8ساعات يوميا غير مدخنة
– 0930147448
للعمل في مش����روع دمر او ضاحية
قدسيا او املالكي او كفرسوسة هـ :
مهن
0932480005 – 5653309
>م��ط��ل��وب م����زارع ن�شيط ذو خ�برة
للزراعة و احلرا�سة يف منطقة الزبداين
حالقة وجتميل
 /حاليا  /هـ 0932295218 :
>مركز جتميل بحاجة اىل كوافريه
�رضيبة �سي�شوار و �أخ�صائية بديكور
رعاية وتوظيف
و م���ن���ي���ك���ور ه����ـ – 3739212 :
>مطلوب مقيمة لرعاية م�سنة براتب 3739211
 100ال����������ف ب����ا ل���������ش����ه����ر ه��������ـ :
أزياء
0940649505
>يلزمنا مقيمة ل��رع��اي��ة مري�ضة و
خلدمات املنزل هـ 0955968067 :
>مطلوب �سيدة مقيمة للعمل لدى عائلة
�صغرية ب��رات��ب  100ال��ف و اج��ازة
ا����س���ب���وع���ي���ة ال���ع���م���ر  35-20ه����ـ :
0994442324 – 8843845

>معمل البسة بناتي بحاجة الى
عامالت درزة  +امبالج ذوو خبرة
العنوان عرطوز هـ 6865698 :
– 6804822

>يلزمنا عمال درزة حبكة امبالج
في مجال الالجنوري بخبرة جيدة
براتب ممتاز للعمل في احلريقة
هـ – 0944496265 :
2243776

>���س��ائ��ق يطلب ال��ع��م��ل ع��ن��د عائلة
حمرتمة هـ 0969734430 :
>���س��ي��دة ت��ت��ق��ن ال��ط��ب��خ ال����شرق��ي و
الغربي ترغب بالعمل لدى عائلة مع
�إم��ك��ان��ي��ة حت�����ض�ير ل��ل��م��ن��ا���س��ب��ات و
احلفالت هـ 0992982913 :

>�أ���س��ت��اذ �أمل���اين اجلن�سية مدر�س
�سابق يف جامعة دم�شق يقدم درو�س
خ�صو�صية و ترجمة املاين عربي و
بالعك�س هـ 0996013444 :

>للبي���ع غس���الة مارك���ة AOJ
بحالة جيدة للجادين فقط هـ
0933912953 – 5417539 :
>ل��ل��ب��ي��ع م���ول���دة ك��ه��رب��ائ��ي��ة ك��ب�يرة
ا�ستطاعة  80ك ف ا م�ستعملة ماركة
بريكنز االنكليزية م��ع �شاحنها /
ب���������س����ع����ر  2م�����ل�����ي�����ون  /ه�������ـ :
0996774881
>للبيع حم��رك��ات  /علب �رسعة و
جميع مايلزم لل�سيارات موري�س –
م���ي���ن���ي ك�����وب�����ر ان����ك����ل����ي����زي����ة ه������ـ :
– 0944466510
0944312828

>للبيع معدات مطعم و كافيه
كاملة  /فرن خمارة – مكنة
كابتشينو – طاوالت كراسي –
برادات – فريزرات  /املاني
ايطالي استعمال  3اشهر هـ :
0966965777

>مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى عائلة
حم�ترم��ة للعمل مقيمة او دوام ه��ـ :
2165666 – 0992722275
> مطلوب م��دب��رة م�ن��زل للعمل لدى
عائلة ب��دوام  6ساعات العمر من 20
حتى  30سنة براتب مغري لالستعالم
0994442324
>مطل���وب مدبرة منزل مقيمة
لر عا ي���ة مس���نة مقع���د ة و
املس���اعدة في أعمال املنزل هـ :
5643866 – 0932480005
>مطلوب مقيمة لرعاية م�سنة مقعدة
ب����رات����ب � 80أل�������ف ب��ال�����ش��ه��ر ه����ـ :
0940649505

�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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