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مشروع دمر

العـ ــدد  31 - 764أب

>ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف م�����ش�روع دم��ر
اجلزيرة  10ج جانب دوار الكني�سة
ب��ن��اء حجر 160م 2ك�سوة جيدة
يوجد م�صعد  +كراج للبناء الت�سليم
ف����������������وري ل�������ل�������ج�������ادي�������ن ه����������ـ :
0945801619
>للبيع �شقة بدمر ج  3ط 4ك�سوة
 80%هـ 0949877158 :

9336

2019

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر �شارع
املغرتبني بناء حجر ط ار�ضي مع
حديقة امل�ساحة الداخلية 140م+ 2
ح��دي��ق��ة 150م 2ك�����س��وة ديلوك�س
ال��ت�����س��ل��ي��م ف�����وري ل��ل��ج��ادي��ن ه���ـ :
0945801619
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 3
ب��ن��اء حجر ج��ان��ب ج��ام��ع خ��ال��د بن
الوليد م�ساحة 150م 3 / 2غرف ة
�صالون  /ك�سوة ديلوك�س يوجد
م�صعد الت�سليم فوري ب�سعر 100
م������ل������ي������ون ل������ل������ج������ادي������ن ه���������ـ :
0945801619

>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج16
ج���ان���ب م���در����س���ة اي��ل��اف م�����س��اح��ة
220م 4 / 2غرف نوم � +صالونني
ال��ب��ن��اء على الهيكل قيد االك�ساء
االطاللة رائعة ب�سعر  110مليون
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة مب����شروع دم��ر ج16
�سوكة اطاللة رائعة  3نوم  3 +حمام
 +كراج �سيارة عدد  2بداعي ال�سفر
هـ 0966965777 :
>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 امل��زة فيالت غربية ط
ار���ض��ي م��ع حديقة و م�سبح م�ساحة
داخلية 250م + 2حديقة 300م 2ك�سوة
جيدة طابو اخ�رض يوجد مدخل م�ستقل
ت�صلح �سكني او جتاري الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع منزل ب��امل��زة فيالت غربية
م�ساحة 280م + 2ت��را���س 50م2
ك�سوة �سوبر ط 1دون و�سيط هـ :
0933499991
>للبيع عقار ب��امل��زة فيالت غربية
موقع ممتاز جاهز مكتب او عيادات
مدخل م�ستقل م�ساحة  87م 2هـ :
0966965777

>للبيع منزل باملزة ال�شيخ �سعد نزلة
الفرن الآيل م�ساحة 100م 2ك�سوة
�سوبر ديلوك�س �سوكة قبلي �رشقي
ط 3اخري ت�سليم فوري ب�سعر مغري
ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه���ـ :
0944757061
>للبيع منزل عربي افرجني ك�سوة
ديلوك�س م�ساحة 85م 2باملزة ال�شيخ
�سعد هـ 0932455306 :
>للبيع منزل على اتو�سرتاد املزة
بعد دار البعث ط 3م�ساحة 185م2
 /3غرف نوم و �صالون و مطبخ و
ح���م���ام�ي�ن ك�����س��وة ���س��وب��ر ���س��وب��ر
ديلوك�س مطلوب  225مليون �سنويا
ال�����ت�����������س�����ل�����ي�����م ف���������������وري ه���������ـ :
0949599996
>للبيع منزل م�ساحة 1000م 2مع
احل��دائ��ق ي�صلح رو���ض��ة او �رشكة
باملزة جبل هـ 0932455306 :

>للبيع شقة باملزة اتوستراد
مقاب���ل دار البع���ث مس���احة
165م 3 / 2غرف و صالون /
ط 7ش���رقي ش���مالي مصعد
جدي���د  +مول���دة  +ملع���ب
أطف���ال بس���عر 193ملي���ون
للجادي���ن دون وس���يط ه���ـ :
0933442268

>للبيع منزل يف امل��زة جبل قرب
���س��اح��ة ال��ه��دى  /منطقة راق��ي��ة /
م�����س��اح��ة 130م 2ط ار���ض��ي 10
درج��ات  3 /غرف نوم � +صالون
50م  /مع حديقة 90م 2ك�سوة جيدة
ب���������س����ع����ر  33م�����ل�����ي�����ون ه��������ـ :
0944590463
>للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية
م�ساحة 186م 2ط 7ك�سوة ممتازة
اط�لال��ة جيدة بناء خم��دم ك��راج +
م��ول��دة ت�سليم ف���وري ب�سعر مغر
ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه���ـ :
6127552 – 0944757061
>للبيع منزل ب��امل��زة فيالت غربية
جانب برج تاال 130م / 2غرفتني
نوم و �صالون و جلو�س و منتفعات
بناء جميل اطاللة على نادي معال و
احلديقة ك�سوة عادية مطلوب 125
م�������ل�������ي�������ون و ب�������������������ازار ه����������ـ :
0949599996
>للبيع منزل اتو�سرتاد امل��زة ط8
م�����س��اح��ة 115م 2ك�����س��وة مم��ت��ازة
اطاللة خالبة بناء خم��دم ك��راج +
م��ول��دة ت�سليم ف���وري ب�سعر مغر
ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه���ـ :
6127552 – 0988060643

>م��ن��زل ب��امل��زة جبل على ال�شارع
العام ي�صلح جممع طبي او جتاري
 4غرف و �صالون و اه ميزات اخرى
ه������������ـ – 6 6 1 5 3 6 5 :
0944932939
>للبيع منزل على اتو�سرتاد املزة
مقابل دار البعث بناء جيد جدا ط5
اط�لال��ة على امل��زة ال�رشقية ك�سوة
عادية م�ساحة 130م 2غرفتني نوم
و �صالون و مطبخ و منتفعات مطلوب
 170مليون هـ 0949599996 :
>للبيع ب��داع��ي ال�سفر م��ن��زل ب��امل��زة
اتو�سرتاد  3غرف و �صالونني ك�سوة
و�سط اطاللة خالبة بناء خمدم كراج +
مولدة  +م�صعد ب�سعر مغري ت�سليم
ف��وري للجادين فقط دون و�سيط هـ :
6133267 – 0944757061
>للبيع منزل على اتو�سرتاد املزة
�سوبر ديلوك�س باركينغ و مولدة
كهرباء ت�سليم فوري دون و�سيط هـ
6619196 :

شقق متفرقة

>للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر ط
ار���ض��ي م��ع ح��دي��ق��ة م�����س��اح��ة داخلية
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 �سكنية جت��اري��ة باب
م�صلى �ساحة التربيد ط� 1رشقي و
غربي  3 /غرف و �صوفا  /م�ساحة
85م 2ت�صلح لكل املهن  /دكتور –
حمامي – مكتب  /ب  60مليون
امل�������ش���اه���دة ب���ع���د ال���ع�����ص�ر ه����ـ :
0933813996 - 8816963
>للبيع �شقة يف املالكي خلف مكتبة اال�سد
ط 1فني م�ساحة 130م30 + 2م 2ترا�س
ك�����س��وة و���س��ط  3 /غ���رف و ���ص��ال��ون /
للجادين هـ 0958775047 :
>للبيع �شقة يف ال�شعالن مقابل
وزارة ال�صحة ط��اب��ق اول ك�سوة
قدمية هـ 0949877158 :
>للبيع منزل باملهاجرين �شورى
ال�����ش��ارع ال��ع��ام ط 4م��ع م�صعد +
�شوفاج و تكييف �إطاللة رائعة على
دم�شق قبلي �رشقي غربي منا�سب
لعائلة �صغرية ب�سعر  100مليون هـ
0938258259 :
>للبيع �شقة يف اجل�رس االبي�ض
جادة الرئي�س م�ساحة 160م 2ط1
فني  4 /غرف و �صالون  /ك�سوة
جيدة الت�سليم فوري ت�صلح �سكني
او جتاري هـ – 0951418823 :
4472374

>للبيع او االجار منزل بال�شهبندر
ق���ب���و  4غ������رف و ����ص���وف���ا ه�����ـ :
0969616570
>للبيع باملي�سات منزل  5غرف و
�صوفا اطاللة جميلة و يوجد ملحق
90م 2ك�سوة قدمية غرفتني و �صوفا
مع م�صعد من دون و�سيط عقاري هـ
0969616570 :

>للجادين فقط دون وسيط
للبيع منزل بالبرامكة شارع
البختيار مساحة 120م 2ط3
فني بسعر  90مليون و بازار هـ
0944802927 :

>للبيع ملحق يف املهاجرين با�ش
ك��ات��ب ط 3م�ساحة 70م 2اطاللة
جنوبية هـ 0964853902 :
>للبيع يف الطلياين طابق ار�ضي 4
غ��رف و ���ص��ال��ون و حديقة مدخل
م�����س��ت��ق��ل ي�����ص��ل��ح جت�������اري ه����ـ :
0955378056 – 3313278
>للبيع منزل يف �ساحة ال�شهبندر
ج��ان��ب اجل��ام��ع ال��ك��وي��ت��ي م�ساحة
160م 2مع ترا�س 60م 2ار�ضي
طابو ك�سوة عادية �رشقي قبلي غربي
هـ 0945782071 :
>للبيع �شقة يف طريق بريوت القدمي
مفرق جبل الورد �سوكه على ال�شارع
م�ساحة 80م 2ي�صلح عيادة ب�سعر
 7،5مليون هـ 0999558961 :

>منزل للبيع بس���عر مغري
في القابون جتمع أبراج وزارة
األوق���اف  /أب���راج نظامي���ة
 /كتل���ة ثالثة ط 8مس���احة
112م  2زاو ي���ة جنوبي���ة
غربية على العظم للجادين
هـ 0937390530 :

>للبيع فيال يف قرى الأ�سد منفردة
م�ساحة الأر�ض 1500م + 2بناء 4
ط��واب��ق م�سبح  +باركينغ ك�سوة
�سوبر �سوبر ديلوك�س مالعب �ساونا
دون و�سيط هـ 0933499991 :
>ل��ل��ب��ي��ع ق��ب��و يف ج��رم��ان��ا البلدية
ال��ق��دمي��ة م�����س��اح��ة 150م 2ه���ـ :
0933441919

>للبي���ع دور ف���ي جمعية بس���تان
احلمر القابون مدارس الش���رطة
ر ق���م العضو ي���ة  192و ر ق���م
االفضلية  20هـ 0994333041 :

>للبيع منزل يف الزاهرة طابق ثاين
خمدم مب�صعد قبلي غربي اطاللة
رائ�������ع�������ة ع�����ل�����ى ح�����دي�����ق�����ة ه�������ـ :
0944550950
>للبيع �شقة يف جرمانا القريات
م�����س��اح��ة 85م 2ط 3ف��ن��ي ب�سعر
منا�سب هـ 0955588341 :
>للبيع �شقة قبو �سكني غرفتني و
���ص��ال��ون  +وج��ي��ب��ة ك�����س��وة ج��دي��دة
86م 2طابو اخ�رض يف املليحة /
ال�ساحة  /هـ – 0944335173 :
0993188863

>لالجار ال�سنوي �شقة يف م�رشوع
دمر ج  24بناء حجر دون فر�ش او
مفرو�شة ك�زسو ديلوك�س م�ساحة
150م 3 / 2غرف نوم و �صالون /
يوجد م�صعد اط�لال��ة رائ��ع��ة اج��ار
����س���ن���وي ح�����ص�را ل���ل���ج���ادي���ن ه����ـ :
0945801619
>لالجار غرفة يف ال�شعالن حبوبي اول
مقابل فرن ابو �رسكي�س  4/نوافذ غربي
جنوبي � /رسير � +صوفاية  +براد و مكيف
و �سخان مياه للحمام و عداد كهرباء الدفع
�سنوي او  6ا�شهر هـ 0933381829 :
>لالجار طابق فيال باملزة فيالت
غربية ط 3 / 1ن��وم و ���ص��ال��ون و
جلو�س و �سفرة  /مفرو�ش فر�ش جيد
و ك�سوة جيدة مطلوب  6و ن�صف
�سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار منزل باملزة فيالت �رشقية م�ساحة
120م 3/ 2نوم و �صالون �سوبر ديلوك�س
باركينغ �سيارات  +مولدة كهرباء دون
و�سط هـ 0933499991 :
>لالجار ملحق ط 4غرفتني و �صوفا
ب��دون فر�ش يف �شارع بغداد دون
و�سيط هـ 0969393331 :
>لالجار �شقة يف ركن الدين ال�شيخ
خ��ال��د ج��ان��ب ال�����ص��ي��دل��ي��ة غ��رف��ة و
�صالون ك�سوة و�سط م��ع ال�سطح
�شهريا 60الف (  6ا�شهر �سلف )
هـ 0938565525 :
>لالجار منزل باملزة فيالت غربية على
ال�شارع العام بدون فر�ش ك�سوة جيدة
 3نوم و �صالون و برندة و كراج �سيارة
و خدمات بناء كامل مطلوب  3مليون
�سنويا هـ 0949599996 :
>�شقة مفرو�شة ل�لاج��ار م�ساحة
117م 3/ 2غ��رف و �صالون ط3
بالزاهرة اجلديدة م�سبق ال�صنع
برج  70هـ 0932302718 :
>لالجار منزل على اتو�سرتاد املزة
بعد دار البعث ط 1غرفتني ن��وم و
�صالون و منتفعات ك�سوة و فر�ش
�سوبر ديلوك�س مطلوب  6مليون
�سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار ال�سنوي �شقة 300م5/ 2
غرف و �صالون و ترا�سات  /ك�سوة
جيدة بدون فر�ش ط 1فني يف عني
الكر�ش ج��ادة ال��زق��اء جانب فندق
قرطبة هـ 0945369922 :
>لالجار منزل باملالكي جادة البزم
 3غرف نوم � 3 +صالونات و حمامني
و منتفعات ك�سوة و فر�ش �سوبر
ديلوك�س اطاللة رائعة على ال�شام +
خدمات بناء كاملة  +كراج� +شوفاج
م�ستقل و طاقة �شم�سية مطلوب 17
مليون �سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار غرفة مفرو�شة مع �صاحبة املنزل
ب�شارع بغداد ط ار�ضي لالناث فقط هـ:
0959866439 – 2315759
لالجار منزل باملزة فيالت غربية ط
ار�ضي غرفة نوم و �صالون وجلو�س
و منتفعات و حديقة مفرو�ش فر�ش
ديلوك�س مطلوب  3مليون و ن�صف
�سنويا هـ 0949599996 :
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>ل�لاج��ار طابق ار���ض��ي مك�سي و
مفرو�ش و طابق ار�ضي بدون فر�ش
ي�صلح جت���اري يف ال��ط��ل��ي��اين ه��ـ :
0955378056 – 3313278
>لالجار منزل باملزة فيالت جانب
برج تاال غرفتني نوم و �صالون ط8
م��ف��رو���ش ك�����س��وة و ف���ر����ش ���س��وب��ر
ديلوك�س مطلوب  3,6مليون �سنويا
هـ 0949599996 :
>ل�لاج��ار طابق فيال ب��امل��زة فيالت
غربية جانب جامع الكوثر ط3 / 3
غرف نو م و �صالون و جلو�س ك�سوة
و فر�ش �سوبر ديلوك�س مطلوب 13
مليون �سنويا هـ 0949599996 :
>لالجار �شقة مفرو�شة يف الرو�ضة
خلف املحاربني القدماء � /صالون +
غرفة نوم  +منافع  /خمدمة بالكامل
من املالك هـ  0944362525 :بعد
 1ظهرا هـ 0944362525 :
>لالجار طابق فيال باملزة غربية ط ار�ضي
 3نوم و � 3صالونات و �سفرة و حمامني
مفرو�ش فر�ش �سوبر ديلوك�س  +حديقة و
م�سبح و �شالل مطلوب  15مليون �سنويا
هـ 0949599996 :
>ل��ل�اج����ار ���ش��ق��ة يف ع���رن���و����س –
الطلياين – املزرعة – ركن الدين –
ال�شعالن غرفتني و �صالون و منافع
ه������������ـ – 4 4 7 2 3 7 4 :
0951418823
>لالجار بدون فر�ش منزل ب�شارع بغداد
مقابل م�شفى الهالل االحمر ط ار�ضي
مع حديقة 60م� 2صعود  3درجات فقط
مدخل م�ستقل  3 +مداخل كراج �سيارة
 3غرف و �صالون ك�سوة جيدة  350الف
هـ 0951553163 :

>مطلوب لل�رشاء او االجار منزل باملزة
فيالت غربية او �رشقية او اتو�سرتاد
اوطريق اجلبل – مت�صلة من �صاحب
ال��ع�لاق��ة ح����صرا لعائلة م��غ�ترب��ة ه��ـ :
6619196 – 6619742
>مطلوب �أرق���ام اك��ت��ت��اب و �شقق
خم�����ص�����ص��ة و م�����س��ت��ل��م��ة بال�سكن
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
و جمعية �صدى ال�شعب و الفيحاء
مب�ساحات خمتلفة خم�ص�صة هـ :
4472374 – 0951418823

>مطلوب لل�رشاء من املالك مبا�رشة
���ش��ق��ق �سكنية يف دم�����ش��ق ب�سعر
منطقي للجادين فقط بالبيع دون
و���س��ي��ط ه��ـ – 0944757061 :
6133267

> للبيع حمل  50م جتاري طريق
اخلزان  86بعد �صيدلية رمي ونو�س
ب��ـ  100م 2ع��ل��ى ال�����ش��ارع ال��ع��ام
0938599950
>حمل يف منطقة املجتهد موازيني
ل��ل��ب��ي��ع و ال��ت�����س��ل��ي��م ال����ف����وري ه���ـ :
0944550950
>للبيع حمل با�سد الدين طلعة جامع
ال��ك��روان م�ساحة 21م� + 2سقيفة
بنف�س امل�ساحة طابو اخ�رض املطلوب
 20مليون هـ 0933331056 :
>للبيع حم��ل ب��امل��زرع��ة ق��ري��ب من
مطعم ال�شالل و دوار املزرعة 30م2
ك�سوة مع ديكورات و منافع �سوبر
على ال�شارع الرئي�سي ب�سعر 45
م�������ل�������ي�������ون و ب�������������������ازار ه����������ـ :
0988266149
>للبيع حم�رض بالربامكة جتاري
�صناعي �سكني 600م / 2طابقني /
م��ع��ار���ض و م�ستودعات و مكاتب
ادارية و مواقف �سيارات  /للبيع او
اال�ستثمار ي�صلح جلميع االعمال
ج������اه������ز ال�����ع�����م�����ل ف�����������وري ه�������ـ :
0966965777
>للبيع او اال�ستثمار اربع حمالت
�شارع  29ايار عمارة باب �رسيجة
�سوق اجلمعة هـ 0936629095 :

>لالس���تثمار محل جتاري
ف���ي منطقة العفيف 20م2
تقريبا و مع سقيفة و حمام
 100ال���ف ش���هريا و الدف���ع
سنوي هـ 0997921890 :

>للبي���ع مكت���ب ف���ي ح���ي
املزر ع���ة ش���ارع الش�ل�ال
مس���احة 1 6 0م  2عم���ار
100 +م 2وجيب���ة يصل���ح
مطع���م او مع���رض او مرك���ز
طبي او رياضي السعر 250
ملي���ون ه���ـ 0935001770 :
واتس اب

>للبي���ع ارض طا ب���و اخض���ر
مف���رزة عقاري���ا قلع���ة جن���دل
جن���وب قطنا 3ك���م مطلة على
اتوستراد السالم و خان الشيح
م���ن  10صباح���ا  -9مس���اء ه���ـ :
0933594898 – 6823448

>للبيع مزرعة يف درو�شا م�ساحة
 4،5دومن م�سورة  2 +بئر ماء بيت
ريفي و م�سبح ب�سعر مغري هـ :
0944646867

>ارض للبيع بس���عر مغري
للجادي���ن  /دوم���ا الريحان
 /املنطق���ة الصناعي���ة ت���ل
ك���ردي  /ما ب�ي�ن معمل وتار
و معم���ل ش���موط مس���احة
25دومن منظم���ة طا ب���و
اخض���ر لالس���تعالم من 11
صباح���ا –  3عص���را ه���ـ :
2248367

>لالستثمار محل صغير في سوق
الصاحلية مقابل جامع الشهدا
داخل بناء مفروشات ديباج في صدر
املدخل مساحة 50م + 2منفعات
>ل��ل��ب��ي��ع ب���داع���ي ال�����س��ف��ر �أ���س��ه��م
هـ 0966829472 :
تنظيمية خلف الرازي مرحلة اوىل

>لالجار حمل قرب جامع ابو النور
مفرق الزينية م�ساحة 15م 2دوبلك�س
امل���ط���ل���وب  60ال����ف ���ش��ه��ري��ا ه���ـ :
0933331056
>مطلوب حمل جتاري لالجار غري
موجه حتى لو خلف بناية م�ساحة
حوايل 30م 2ركن الدين و جوارها
للجادين هـ 0933303036 :

ب�����س��ع��ر م��غ��ري دون و���س��ي��ط ه���ـ :
6133267 – 0944757061

سيارات للبيع

>للبيع �سيارة اوبل اوميكا كاملة
الو�صف  95ت�سجيل  2008بحالة
مم��ت��ازة ال�سعر  11م��ل��ي��ون ه��ـ :
0935001770

موظفون

>م�ؤ�س�سة ريا�ضية ب�شارع الثورة
تطلب للعمل لديها يف ق�سم املحا�سبة
م��وظ��ف��ة ب���رات���ب � 80أل�����ف و دوام
�صباحي و العمر دون  30املوا�صالت
م�ؤمنة هـ 2157956 :
>م���ط���ل���وب م���وظ���ف���ة ل��ل��ع��م��ل يف
الزبلطاين خلف جممع  8اذار هـ :
0962170792

>مطلوب مشرف صالة ضمن سوبر
ماركت خبرة ال تقل عن  3سنوات
بدوام  9ساعات العمر فوق 30
سنة هـ 0935942197 :

>مطلوب ل�رشكة منظفات موظفة
لق�سم الرتويج و االعالن ذات خربة
�ضمنت دم�شق هـ 0938154646 :
من  6-10م�ساء
>ملن 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
� 75ألف العمر دون � 35سنة هـ :
2274341 – 0966226640
>�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة
اىل موظفات للعمل لديها مبجال
الت�سويق املبا�رش ب��روات��ب مغرية
العمر دون � 30سنة ال�شهادة و
اخل����ب���رة غ��ي��ر ����ض��روري������ة ه�����ـ :
2225099 – 0966030877
>م�����س��ت��ودع ط��ب��ي يف ال�برام��ك��ة
بحاجة �إىل موظفات باالخت�صا�صات
التالية  /مق�سم – �سكرتاريا –
ا�ستقبال  /براتب �شهري � 70ألف
و املوا�صالت م�ؤمنة هـ 2253712 :
– 0996677444

>شركة توزيع سكاكر بحاجة الى
مندوب مبيعات يحمل شهادة
سواقة هـ 0933545234 :

�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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>مطلوب للعمل ب�رشكة جتارية باملزة
موظفة �إ�رشاف براتب �أ�سبوعي 17500
ل�.س بدوام �صباحي العمر دون � 30سنة
ال�شهادة غري مطلوبة هـ 2157956 :
>مطلوب م��وزع مع �سيارة �ضمن
مدينة دم�شق لور�شة حلويات راتب
مع ن�سبة هـ 0991238183 :
>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 موظفة جتيد العمل على االك�سل
و ال��وورد ب�شكل جيد ال��دوام من 3-10
الراتب حوايل  50الف العمر يف�ضل من
 40 – 28هـ 0933303036 :

>مطلوب موظف /ة /صالة و امني
/ة /صندوق و موظفي مستودع
للعمل بسوبر ماركت برامكة /
كفرسوسة هـ 0950002131 :

>�رشكة طبية بحاجة �إىل �سكرترية
و موظفة �إدارية للعمل لديها براتب
�شهري  65000ل�.س اخلربة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ :
0996677444 – 2253712
�رشكة ت��وزي��ع بحاجة اىل مندوب
مبيعات يحمل �شهادة �سواقة هـ :
0933545324
�رشكة ل�صناعة املنظفات بحاجة ملوزع
���ش��اب ال ي��ت��ج��اوز ال  40ل��ت��وزي��ع
ب�ضائعها يف دم�شق و ريفها هـ :
0938154646

>��شرك��ة جت��اري��ة تعمل يف جم��ال
ا ل��ك��ه��ر ب��ا ئ��ي��ات تطلب للعمل لديها
حما�سبة جتيد العمل على برنامج
االداري ال����دوام م��ن � 10صباحا
لل�ساعة  5ع�رصا هـ 0944370790 :
– 2264026
>�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 :
>�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة اىل
م��وظ��ف��ات ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��ا م���ن اج��ل
ا�ستكمال طاقمها االداري براتب 75
ال��ف �شهريا العمر دون � 30سنة
اخلربة و ال�شهادة غري �رضورية هـ
0993882780 – 2255099 :

>يلزمنا موظف /ة /ذو خربة ببيع
احل�����ق�����ائ�����ب ال����ن���������س����ائ����ي����ة ه������ـ :
0954208066
>�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-

سكرتاريا

>م�ستوردين من ال�صني بحاجة
�إىل  /حما�سبة – �سكرترية –
ا�ستقبال  /للعمل ل��دى �صالتها
مب�ساكن برزة بدوام � 8ساعات و
راتب � 60ألف ال�شهادة بكالوريا
ك��ح��د �أدن�����ى و ال��ع��م��ر ح��ت��ى 30
امل������وا�������ص���ل��ات م������ؤم�����ن�����ة ه������ـ :
2274342 – 0994488637
>مطلوب مساعد كاشيير  /امني >جم��م��وع��ة طبية مب�ساكن ب��رزة
صندوق  /للعمل بسوبر ماركت العمر بحاجة ل�سكرترية تنفيذية براتب
 75ال��ف دوام �صباحي ال�شهادة
بني  17-14سنة بالبرامكة او دوار
ثانوية و امل��وا���ص�لات م�ؤمنة ه��ـ :
كفرسوسة هـ 2150903 0950002131 :

>جمموعة جتارية ترغب بتعيني
�آن�سة للعمل فورا بدوام � 8ساعات
يف جمال  /املحا�سبة – ال�سكرتارية
– خدمة الزبائن  /العمر دون 35
�سنة و ال�شهادة ثانوية كحد �أدنى
الراتب � 2ألف �أ�سبوعيا االت�صال
من  6-11هـ 0933606019 :
– 2274340
>مطلوب �سكرترية للعمل ب�رشكة
م���واد غ��ذائ��ي��ة يف منطقة جرمانا
اجلناين جتيد العمل على الكمبيوتر
العمر دون � 30سنة و ذات مظهر
ال ئ��������ق ه������ـ – 5427524 :
0945235375
>وكالة لأ�شهر امل��ارك��ات العاملية
تفتتح �صالتها اجل��دي��دة باحلمرا
بحاجة �إىل موظفة  /ري�سب�شن –
خدمة زبائن – �سكرتارية  /بدوام
� 8ساعات العمر حتى � 35سنة
اخل�ب�رة غ�ير ��ض�روري���ة ال�����ش��ه��ادة
ثانوية �أو جامعية براتب � 75ألف
االت�����������ص�����ال م�����ن  6-11ه�����ـ :
2274342 – 0955553922
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سكرتاريا

>مطلوب �شاب �صغري  /للخمات /
للعمل �ضمن حمل يف الق�صاع براتب
 50الف هـ 0933303036 :

عمال

>يلزمنا عامل ذو خربة للعمل يف
حمل �سجاد و موكيت االت�صال هـ :
0932243638
>مطلوب عامالت للعمل يف معمل
م����واد غ��ذائ��ي��ة يف ج��رم��ان��ا منطقة
اجلناين دوام من � 8صباحا – 5
م�ساء ح�رصا العمر دون � 35سنة هـ
0945235374 :
>مطلوب عامل لور�شة حلويات يف
رعاية وتنظيف
م�ساكن ب���رزة ال���دوام �صباحي او >مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى
م�سائي ال��رات��ب بعد املقابلة ه��ـ  :عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او دوام
0991238183
ه�������ـ – 0 9 9 2 7 2 2 2 7 5 :
2165666
مهن
>مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة
>يلزمنا �شاب للعمل من ال�ساعة  5ل��رع��اي��ة الأط���ف���ال و امل�����س��ن�ين ه���ـ :
لل�ساعة  7يف �سوق الكهربا براتب 0992722275 – 2165666
� 13ألف ا�سبوعيا قابل للزيادة عند >مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى
زيادة اخلربة هـ  0944308507 :عائلة ب���دوام � 6ساعات العمر من
– 2211915
 30-20ب�����رات�����ب م����غ����ري ه�����ـ :
>�رشكة بحاجة اىل موظفني بكافة 0994442324
االخت�صا�صات � /سائقني – عمال >مطلوب عاملة نظافة و بوفيه يف
ال�سبع بحرات ب��دوام م�سائي هـ :
– فنيني  /ب��دوام و رات��ب جيد هـ :
0950010183
0930147448 – 5643460
أزياء
>م��ط��ل��وب م����زارع ع��ن��ده خ�ب�رة يف
الزراعة يف منطقة الزبداين  /حاليا >معمل الب�سة اطفال بناتي بحاجة
 /و ال���������س����ك����ن م��������ؤم�������ن ه�������ـ  :اىل م�صممني ذوو خربة  /عامالت
 – 0 9 4 4 2 4 1 1 9 8امبالج  /درزة  /يف عرطوز هـ :
0966939953 – 8685698
0999600485

> معمل ال جنو ر ي بحا جة
ا لى عا ملة ا مبال ج بر ا تب
ممتاز و بدل مواصالت هـ :
0949292981

>حم��ل خياطة الجن��وري يف حي
ال��ت��ج��ارة يطلب ع��ام�لات ر���ش��ة –
ح��ب��ك��ة – ام���ب�ل�اج االت�����ص��ال من
 11 -3ه�����ـ – 4428185 :
4466938

>�شابة العمر � 30سنة تطلب عمال >شاب لديه فان سياحي  11راكب
ل��دى ام���راة م�سنة غ�ير مقيمة ه��ـ  :مكيف كامل يرغب بالتعاقد مع
0951903617
شركة او مدرسة او طلبات سياحية
عائلة
��د
ن
��
ع
��ل
م
��
ع
��
ل
ا
>ارغ���ب بالعم���ل س���ائق ل���دى >���س��ائ��ق يطلب
هـ 0991891453 :
مؤسس���ة – ش���ركة – مح���ل حمرتمة هـ 0969734430 :

جت���اري ضم���ن دمش���ق احم���ل
رخصة قيادة فئة (د ) 2قيادة
>مدر�س مو�سيقى م�ستعد العطاء
فق���ط برات���ب مناس���ب و دوام
>للبيع بحالة اجلديد خزانة بابني و تخت مفرد درو�س خا�صة على �آلة الغيتار هـ :
مناسب هـ 0945468293 :
زان و التيه لون اللكر هـ 0933044142 0966677944 :

 31أب

2019

7

