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>للبيع منزل بال�شيخ �سعد
ن��زل��ة ال���ف���رن االيل م�ساحة
100م 2ك�سوة �سوبر ديلوك�س
مزة
�سوكة قبلي �رشقي ط 3و اخري
>للبيع منزل اتو�سرتاد املزة
ت�����س��ل��ي��م ف����وري ب�����س��ع��ر مغر
ط 8م�ساحة 115م 2ك�سوة
للجادين فقط دون و�سيط هـ :
مم��ت��ازة اط�لال��ة خ�لاب��ة بناء
0944757061
خمدم مراج  +مولدة ت�سليم
مشروع دمر
فوري ب�سعر مغري للجادين
ف���ق���ط دون و�����س����ي����ط ه�����ـ > :للبيع �شقة ب��دم��ر البلد 5
 – 0 9 8 8 0 6 0 6 4 3غرف و منافع بوادي ال�سيل
6127552
م�شم�س مهوي موقع مميز هـ
> للبي���ع ش���قة با مل���ز ة – 3 1 3 6 1 2 6 :
اتو س���تراد مقا ب���ل دار 0931805301
البعث مس���احة 165م> / 2للبيع �شقة مب����شروع دمر
 3غ���رف و صال���ون  /ط 7ج� 16سوكة اطاللة رائعة 3
ش���رقي ش���مالي مصع���د
نوم  3 +حمام  +كراج �سيارة
جدي���د  +مول���دة  +ملعب
ع��دد  2ب��داع��ي ال�سفر ه��ـ :
أطفال بس���عر 193مليون
0966965777
للجادي���ن دون وس���يط هـ
شقق متفرقة
0933442268 :
>للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية >للبيع منزل يف املالكي جانب
م�����س��اح��ة 186م 2ط 7ك�سوة املول 200م� 2سكن 150 +م2
ممتازة اطاللة جيدة بناء خمدم حدائق  2 /غ��رف ن��وم 2 +
ك���راج  +م��ول��دة ت�سليم ف��وري حمام � 2 +صالون و مطبخ
ب�سعر مغري للجادين فقط دون ك�سوة جيدة ( ال��رج��اء دوت
و�سيط هـ  – 0944757061 :و �����������س����������ي����������ط ) ه��������������ـ :
6127552
0944095880
>للبيع ع��ق��ار ب��امل��زة فيالت >للبيع �شقة يف �شارع بغداد
غ��رب��ي��ة م��وق��ع مم��ت��از ج��اه��ز طابق ثاين 90م 3 / 2غرف
م��ك��ت��ب او ع����ي����ادات م��دخ��ل و ���ص��ال��ون م���ع ت���را����س على
م�ستقل م�ساحة  87م 2هـ  :ال�سطح او للمقاي�ضة على بيت
0966965777
اكرب هـ 0932249538 :
>للبيع بداعي ال�سفر منزل
>ل��ل��ب��ي��ع ف��ي�لا ب��درو���ش��ا مع
ب��امل��زة ات��و���س�تراد  3غ��رف و
�صالونني ك�سوة و�سط اطاللة م�سبح بداعي ال�سفر لالت�صال
خ�لاب��ة ب��ن��اء خم���دم ك���راج  +هـ 0966965777 :
مولدة  +م�صعد ب�سعر مغر > ل��ل��ب��ي��ع ملحق باملهاجرين
الت�سليم فوري للجادين فقط با�شكاتب اجلادة الثالثة اطاللة
دون و ��������س�������ي�������ط ه����������ـ  :جنوبية م�ساحة 70م3 / 2
 – 0 9 4 4 7 5 7 0 6 1غ������������������������رف  /ه������������������ـ :
0964853902
6133267

>ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف اجل����سر
االبي�ض جادة الرئي�س م�ساحة
160م 2ط 1فني  4/غرف و
�صالون  /ك�سوة جيدة الت�سليم
فوري ت�صلح �سكني او جتاري
ه���ـ - 0951418823 :
4472374
> ش���قة للبي���ع مس���احة
200م / 2ثالث اجتاهات
 /كس���وة جيدة طابق اول
فني الش���ارع العام مقابل
كلي���ة الهندس���ة املدني���ة
للجادين بدون وسيط هـ
0937323675 :
>للبيع �شقة يف منطقة املزرعة
ج��ان��ب وزارة ال�ترب��ي��ة ���ش��ارع
رئ��ي�����س��ي ب�لاط��ة واح����دة ج��دي��دة
ك�سوة حديثة �سوبر ديلوك�س
130م 3 / 2غرف نوم  2 +حمام
� +صالون كبري جدا و ترا�س من
املالك  125 /مليون  /الو�سيط
ممنوع  /هـ 0944095880 :
>ل��ل��ب��ي��ع �شقة يف ال�برام��ك��ة
مقابل كلية الفنون اجلميلة ط4
160/م� 2إط��ل�ال����ة را ئ���ع���ة
االت�����ص��ال بعد  2ظ��ه��را ه��ـ :
2141463
> للبيع منزل عربي فلي
باب سريجة جانب البلدية
ا جلد يد ة طا بقني مسا حة
80م 7 / 2غرف  +حمامني
و فسحة سماوية كسوة وسط هـ
0988829409 :
>ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��ه��اج��ري��ن
�شورى ال�شارع العام ط 4مع
م�صعد � +شوفاج و تكييف
اطاللة رائعة على دم�شق قبلي
�رشقي غربي م�ساحة 100م2
منا�سب لعائلة �صغرية ب�سعر
 100م�������ل�������ي�������ون ه����������ـ :
0938258259

>للبيع �شقة يف طريق بريوت
القدمي مفرق جبل الورد �سوكه
على ال�شارع م�ساحة 80م2
ي�����ص��ل��ح ع���ي���ادة ب�����س��ع��ر 7،5
مليون هـ 0999558961 :
>للبيع �شقة يف م�ساكن برزة
مقابل ن��ادي قا�سيون طابق
اري غرفتان و �صالة م�ساحة
110م 2ك�����س��وة ج��ي��دة ه��ـ :
– 0944510052
0933376575
>للبيع بدون �أي و�سيط �شقة
غرفة و �صالون ط 4بجرمانا
مقابل املول و قريبة جدا من
ال�شارع العام يف اول جرمانا
هـ 0988507569 :
>منزل للبيع بسعر مغري
في القاب���ون جتمع أبراج
وزارة األوق���اف  /أب���راج
نظامي���ة  /كتل���ة ثالث���ة
ط  8مس���احة 112م 2
زاوي���ة جنوبي���ة غربي���ة
عل���ى العظ���م للجادين هـ
0937390530 :
>للبيع �شقة يف �رشقي ركن
ال����دي����ن ج���ان���ب ال���ه���ج���رة و
اجل������وازات م�����س��اح��ة 72م2
غ��رف��ت�ين و ���ص��ال��ون �شمايل
�رشقي ط 12ب�سعر  60مليون
ه����ـ 0944641960- :
4449521
>للبي���ع عق���ار مؤلف من
 3ش���قق كس���وة ديلوكس
ف���ي ش���ارع العاب���د ج���ادة
البحت���ري ف���وق درا م���ا
كافيه هـ 0955732875 :
– 4432467
>للبيع قبو يف جرمانا البلدية
ال�������������ق�������������دمي�������������ة ه�����������������ـ :
0936887356

>للبيع يف جرمانا القريات
ط 3فني م�ساحة 85م 2طابق
ثالث فني ب�سعر ممتاز هـ :
– 0955588341
0937131626

>لالجار شقة بضاحية قدسيا
ج  E2مساحة 115م 2كسوة
ديلوكسلعائلةصغيرةمنسكان
دمشق حصرا اجار سنوي بدون
فرش هـ 0932904583 :
– 4436942
>لالجار ال�سنوي منزل يف
منطقة دويلعة م�ساحة 100م2
م�ؤلف من غرفتني  +ترا�س +
مطبخ امريكي  +حمام عربي
و ح����م����ام اف�����رجن�����ي ه�����ـ :
0932876579
> ي��وج��د غ��رف��ة �ضمن �شقة
�سكنية فارغة من غري عف�ش
منافع م�شرتكة لبنت �آو بنتني
�شارع الثورة �سوق النحا�سني
م��ن��اخ��ل��ي��ة ح����ارة غ��ن��م ه��ات��ف
/ 0944574456
2326854
>ل�ل�اج���ار ال�����س��ن��وي �شقة
300م 5/ 2غرف و �صالون و
ترا�سات  /ك�سوة جيدة بدون
فر�ش ط 1فني يف عني الكر�ش
ج����ادة ال���زق���اء ج��ان��ب ف��ن��دق
قرطبة هـ 0945369922 :
>ل�لاج��ار �شقة يف عرنو�س
– الطلياين – املزرعة – ركن
الدين – ال�شعالن غرفتني و
�����ص����ال����ون و م���ن���اف���ع ه�����ـ :
–
4472374
0951418823

>لالجاراليومياألسبوعي
الش���هري بدمش���ق غ���رف
مفروش���ة (  1000ل.س
للسرير احلمام املشترك )
 2000ل.س للسرير احلمام
اخل���اص) ب���راد  +مكيف���ة
ضم���ن ( البي���ت الش���امي )
ش���ارع بغداد خل���ف جامع
اجلوزة هـ 0112320771 :
– 0936855455
>لالجار غرفة مفرو�شة مع
�صاحبة املنزل ب�شارع بغداد
ط ار���ض��ي ل�لان��اث فقط ه��ـ :
–
2315759
0959866439
>ل�لاج��ار يف امل���زة املتحلق
غرفة م��ع منافعها  /مدخل
م�������������س������ت������ق������ل  /ه������������ـ :
0933441919

>مطلوب �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
م��ن �أ���ص��ح��اب ال��ع�لاق��ة فقط
ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ف�����ق�����ط ه��������ـ :
0988266149
>للبيع او ال�رشاء دفاتر �سكن
�شبابي و جمعية �صدى ال�شعب
و الفيحاء مب�ساحات خمتلفة
خم�ص�صة هـ 0951418823 :
– 4472374
>مطلوب لل�رشاء من املالك
م��ب��ا��شرة ���ش��ق��ق ���س��ك��ن��ي��ة يف
دم�شق ب�سعر منطقي للجادين
فقط بالبيع دون و�سيط هـ :
– 0944757061
6133267

> ل��ل��ب��ي��ع حم���ل يف منطقة
امليدان م�ساحة 25م 2فروغ
للت�سليم الفوري على ال�شارع
العام االت�صال بعد  2ظهرا هـ
– 0936657184 :
8886284
>لال�ستثمار حمل �صغري يف
�سوق ال�صاحلية مقابل جامع
ال�شهدا داخل بناء مفرو�شات
دي����ب����اج يف ����ص���در امل���دخ���ل
م�ساحة 5م + 2منتفعات هـ :
0966829472
>للبي���ع محل  /صيدلية
 /ف���ي املهاجري���ن طري���ق
املالك���ي عل���ى الش���ارع
العام طاب���و اخضر 50م2
كس���وة جي���دة م���ع ديكور
يصل���ح جلمي���ع امله���ن ه���ـ :
0988391345
>للبيع حمل فروج برو�ستد و
�شاورما م�ساحة 50م 2مع
ك��ام��ل ال��ت��ج��ه��ي��زات يف امل��زه
ال�سعر مغر /بعد املعاينة /
ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ف�����ق�����ط ه��������ـ :
0933568282
> للبيع حم�رض بالربامكة
جت������اري ����ص���ن���اع���ي ���س��ك��ن��ي
600م / 2طابقني  /معار�ض
و م�ستودعات و مكاتب ادارية
و مواقف �سيارات  /للبيع او
اال���س��ت��ث��م��ار ي�����ص��ل��ح جلميع
االعمال جاهز العمل فوري هـ
0966965777 :
>ل��ل��ب��ي��ع ك��اف��ي��ت�يري��ا ب��ك��اف��ة
معداتها م�ساحة 30م 2طابو

اخ����ضر ب��رام��ك��ة مقابل كلية
الفنون اجلميلة موقع ممتاز
االت�����ص��ال بعد  2ظ��ه��را ه��ـ :
0991494701
>للبيع حمل باملزرعة قريب
م��ن مطعم ال�����ش�لال و دوار
امل���زرع���ة 30م 2ك�����س��وة مع
ديكورات و منافع �سوبر على
ال�شارع الرئي�سي ب�سعر 45
م����ل����ي����ون و ب������������ازار ه������ـ :
0988266149
>م�ستودع ي�صلح جتاري له
م��دخ��ل�ين ح���ارة ب��ن��دق طريق
ال�صاحلية طابو للبيع م�ساحة
100م 2فروغ  +ملكية ك�سوة
و�سط ال�سعر بعد املعاينة هـ :
– 0996013444
0988471240

>ل�ل�اج���ار حم���ل يف منطقة
امل���ي���دان اب����و ح��ب��ل م�ساحة
15م + 2وج��ي��ب��ة ج��اه��ز مع
ال��دي��ك��ور و الت�سليم ف��وري
االت�صال بعد  12ظهرا هـ :
– 0936657184
8835715
> لال س���تثما ر مح���ل
جت���ا ر ي ف���ي منطق���ة
العفيف 20م 2تقريبا مع
سقيفة و حمام  100ألف
شهريا و الدفع سنوي هـ :
0997921890
>ل��ل�اج����ار ق��ب��و 450م 2و
�سقايف 200م� 2شارع 20م
م�������������ع رام�������������ب�������������ا ه�������������ـ :
0944562852
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تعهدات حديد عامة  -تنفيذ
كافة �أعمال احلديد ال�صناعي
الداخلي واخلارجي  -هياكل
معدنية� -أ�سقف موالت  -بوابات
دم�شق 0988462379 -

>للبيع �أرا�ضي و مزارع يف
ح��ت��ي��ت��ة ال��ت�رك����م����ان و دي���ر
الع�صافري و املليحة ب�أ�سعار
رمزية هـ 0935650244 :
– 0993834673

>للبيع ارض طابو اخضر
مفرزةعقارياقلعةجندل
جنوب قطن���ا 3كم مطلة
على اتوس���تراد الس�ل�ام و
خان الشيح من  10صباحا
سيارات للشراء
 -9مساء هـ – 6823448 :
>م��ط��ل��وب ل��ل����شراء ���س��ي��ارة
0933594898
عمومي تق�سيط دفعة اوىل 2
>للبيع ار���ض يف ال��زب��داين مليون � /سابا او دايو او ماتيز
كفر الزيت م�ساحة  15دومن  /هـ 0995084940 :
مع رخ�صة بئر ماء و م�ضخة

طابو اخ�رض ارتفاعها 1179م
هـ 0955968067 :
>للبيع بداعي ال�سفر ا�سهم
تنظيمية خلف الرازي مرحلة
اوىل ب�سعر مغر دون و�سيط
ه���ـ – 0944757061 :
6133267
>ارض للبيع بسعر مغري
للجادين  /دوما الريحان
 /املنطق���ة الصناعية تل
كردي  /ما بني معمل وتار
و معمل ش���موط مساحة
25دومن منظم���ة طاب���و
اخضر لالستعالم من 11
صباح���ا –  3عص���را ه���ـ :
2248367
>للبيع م��زرع��ة يف درو���ش��ا
م�ساحة  4،5دومن م�سورة /
 2بئر ماء  /بيت ريفي و م�سبح
ب�����������س�����ع�����ر م�������غ�������ر ه����������ـ :
0944646867

>لالجار �سيارة كيا نيو ريو
 2005اتوماتيك �ضمن مدينة
دم���������ش����ق �����ش����ه����ري����ا ه������ـ :
0944344718

 1 -10ظ��������ه��������را ه���������ـ :
2229684
>م�ستوردين من ال�صني بحاجة
�إىل  /حما�سبة – �سكرترية –
ا�ستقبال  /للعمل لدى �صالتها
مب�ساكن برزة بدوام � 8ساعات
و رات����ب � 60أل����ف ال�����ش��ه��ادة
بكالوريا كحد �أدن���ى و العمر
حتى  30املوا�صالت م�ؤمنة هـ
– 0994488637 :
2274342
> مطلو ب مسا عد كا شير
 /امني صندوق  /للعمل
في سوبر ماركت العمر بني
 17-14سنة بالبرامكة او
دوار كفرسوسة للتواصل هـ :
0950002131
>مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة
دعائية موظفة ذات مظهر الئق
ب����دوام ��� 8س��اع��ات يف�ضل من
حملة ال�شهادة الثانوية و العمر
ال ي��ت��ج��اوز ��� 35س��ن��ة مب��ج��ال
اال�ستقبال االت�صال من 6 11-
م�ساء هـ – 0993886597 :
2274341

موظفون
>�رشكة جتارية بحاجة �إىل
موظفة باالخت�صا�صات التالية
مق�سم  /ا�ستقبال � /سكرتاريا
براتب �شهري  60000ل�.س
املوا�صالت م�ؤمنة و اخلربة
غ����ي����ر ������ض����روري����������ة ه���������ـ �> :رشكة ريا�ضية ترغب بتعيني
0996677444حما�سبة اخلربة غري �رضورية
2253712
>طبيب اس���نان باملزرعة الراتب  70الف املوا�صالت
بحا ج���ة ا ل���ى ممر ض���ة م�ؤمنة العمر دون � 30سنة
ب���دون خب���رة ب���دوام ال������������دوام ����ص���ب���اح���ي ه�����ـ :
صباح���ي م���ن  10،30ال���ى 2150903
 3،30العمر من  36-18هـ >مطلوب موظف /ة /صالة و
0955248818 :
امني /ة /صندوق و موظفي
>للبيع حواشة رضية مساحة >مطلوب موظفة ملكتب جتاري
مستودع للعمل بسوبر ماركت
650م 2في منطقة الشياب هـ بدم�شق بدوام �صباحي العمر
بالبرامكة  /كفرسوسة للتواصل
ف��وق � 24سنة االت�صال من
هـ 095002131 :
0992466704 :

>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 �رضورية ال�شهادة ثانوية
�أو جامعية ب��رات��ب � 75أل��ف
االت�����ص��ال م���ن  6-11ه���ـ :
– 0955553922
2274342
>م��ط��ل��وب م��ه��ن��د���س��ة تعمل
ب�رشكة جتارية ك�رشيكة بن�سبة
من االرب��اح متفرغة للجادين
هـ 0933303036 :
>ي��ل��زم��ن��ا ط��ب��ي��ب ب��ي��ط��ري /
كيميائية للعمل ل��دى مكتب
ب��امل��ن��ط��ق��ة ال�����ص��ن��اع��ي��ة دوار
ال����ب����ي����ط����رة ب���دم�������ش���ق ه�����ـ :
–
5418133
0933413370
>مطلوب مشرف صالة ضمن
سوبر ماركت خبرة ال تقل عن
 3سنوات بدوام  9ساعات
العمر فوق  3 0سنة هـ :
0935942197
>مل��ن لي�س لديها عمل و ال
حت��م��ل ال�����ش��ه��ادة �أو اخل�برة
���ش�رك����ة ت���ع���م���ل يف جم����ال
اال�سترياد تعلن عن حاجتها
�إىل �آن�����س��ات للعمل يف عدة
اخت�صا�صات ب��دوام كامل و
راتب � 75ألف العمر دون 35

�سنة ه��ـ 0966226640 :
– 2274341
>م�ستودع طبي يف الربامكة
ب����ح����ا ج����ة �إىل م����و ظ����ف����ات
ب��االخ��ت�����ص��ا���ص��ات ال��ت��ال��ي��ة /
مق�سم – �سكرتاريا – ا�ستقبال
 /براتب �شهري � 70أل��ف و
امل����وا�����ص��ل�ات م����ؤم���ن���ة ه����ـ :
–
2253712
0996677444
>مكتب جت���اري باحللبوين
يطلب للعمل �شاب او �شابة
خ�ب�رة باملبيعات و االع��م��ال
ال��ت��ج��اري��ة ال�����دوام م��ن 6-9
م�����س��اء ه��ـ – 2248772 :
0988390690
>مطلوب موظفة /ة� /سائق
– عمال – اداري�ي�ن ب��دوام و
رات��ب جيد هـ 5643460 :
– 0930147448
>�رشكة جتارية تفتح فرعها
اجلديد بالربامكة بحاجة �إىل
موظفة للقيام ب�أعمال �إداري��ة
ب��دوام �صباحي و رات��ب 50
�ألف مبدئيا ال�شهادة و اخلربة
غ�ي�ر ���ض�روري����ة ي��ف�����ض��ل من

�سكان املنطقة العمر دون 35
االت�صال من  6-11م�ساء هـ
2274342 – 2274340 :
>ي��ل��زم��ن��ا ��ش�ري���ك يف حمل
ال���ع���اب و ب�ل�اي �ستي�شن و
بابجي هـ 0997118413 :

سكرتاريا
>م�ؤ�س�سة ا�سترياد و ت�صدير
باملزة بحاجة اىل �سكرترية
تنفيذية بدوام �صباحي و راتب
ممتاز اخل�برة غري �رضورية
امل��وا���ص�لات م�ؤمنة و العمر
دون ����� 30س����ن����ة ه�������ـ :
2150903

>م��ط��ل��وب ���س��ك��رت�يرة مبنزل >جمموعة طبية بحاجة اىل
مقيمة او غ�ير مقيمة براتب موظفة يف ق�سم ال�سكرتارية
مغري العمر من � 30-18سنة
يف ���ش��ارع خ��ال��د ب��ن الوليد ب��دوام �صباحي و رات��ب 70
�شويكة هـ  0949864670 :ال���ف ال��ع��م��ر دون � 30سنة
– 2216866
ال�شهادة ثانوية و املوا�صالت
>جم��م��وع��ة جت���اري���ة ت��رغ��ب
بتعيني �آن�سة للعمل فورا بدوام م�ؤنة هـ 2150903 :
����� 8س����اع����ات يف جم������ال ��> /شرك��ة ط��ب��ي��ة ب��ح��اج��ة �إىل
املحا�سبة – ال�سكرتارية – ���س��ك��رت�يرة و م��وظ��ف��ة �إداري����ة
خدمة الزبائن  /العمر دون للعمل لديها ب��رات��ب �شهري
� 35سنة و ال�شهادة ثانوية
 65000ل����.س اخل�ب�رة غري
ك��ح��د �أدن����ى ال��رات��ب � 2أل��ف
�أ�سبوعيا االت�صال من � 6-11رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة
ه���ـ  – 0933606019 :ه��������ـ – 2253712 :
2274340
0996677444
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عمال
>يلزمنا عامل متفرغ للعمل
يف م���ع���م���ل ����س���ك���اك���ر ه����ـ :
0938828355
>يلزمنا عمال للعمل في مطعم
فول و حمص في كفرسوسة
ذو خبرة جيدة  /حويصة
بدوام صباحي او مسائي هـ :
0933654555
>ي��ل��زم��ن��ا ع���ام���ل ذو خ�برة
ل��ل��ع��م��ل يف حم���ل ���س��ج��اد و
م����وك����ي����ت االت�����������ص�����ال ه�����ـ :
0932243638
>�رشكة دوائية مقرها �شارع
 29ايار تطلب عامل م�ستودع
 /م�����������س�����ت�����خ�����دم ه����������ـ :
0996364393
>مطلوب عاملة نظافة و بوفيه
مبنطقة ال�سبع بحرات براتب
ج��ي��د ال������دوام م�����س��ائ��ي ه���ـ :
0950010183
مهن
>مطلوب جنار موبيليا للعمل
في منطقة كفرسوسة هـ :
0958832320
>يلزمنا موظفني �شباب للعمل
بكافيه  /كابنت – كوميك /
�صباحي او م�سائي مبنطقة
�ساروجة على من يجد بنف�سه
الرغبة هـ 2311875 :
>مكتب جت���اري باحللبوين
يطلب للعمل �شاب بوفيه –
مرا�سل يحمل �شهادة قيادة
�سيارة الدوام من � 9صباحا
 -6م�ساء ه��ـ 2248772 :
– 0988390690

>مطلوب للعمل ف��ورا عامل
تنظيف  /م�ضيف  /م�ضيفة
يف ك��اف��ي��ه و مطعم ب�ساحة
عرنو�س يف�ضل ال�سكن القريب
ه��������ـ – 3332596 :
0949634391

رعاية وتنظيف
>يلزمنا مقيمة لرعاية مري�ضة
و خل�����دم�����ة امل������ن������زل ه������ـ :
0955968067
>م���ط���ل���وب م����دب����رات م��ن��زل
ل�ل�أع��م��ال امل��ن��زل��ي��ة و رع��اي��ة
امل�سنني و الأطفال مقيمات و
غري مقيمات العمر بني -18
� 45سنة هـ 0993152120 :
– – 8113025
8113020
>مطلوب عاملة مدبرة منزل
ل���دى ع��ائ��ل��ة حم�ترم��ة للعمل
م���ق���ي���م���ة او دوام ه������ـ :
– 0992722275
2165666
>مطلوب مدبرة منزل للعمل
ل��دى عائلة ب��دوام � 6ساعات
ال��ع��م��ر م��ن  30-20ب��رات��ب
مغري هـ 0994442324 :
>مطلوب عاملة خدمة منزلية
م��ق��ي��م��ة ل��رع��اي��ة الأط����ف����ال و
امل�سنني هـ – 2165666 :
0992722275

العــــدد - 765

>لدينا ور�شات تعزيل للمنازل
و امل��ك��ات��ب و ال�����ش�رك���ات /
مدبرات منزل للأعمال املنزلية
و رع��اي��ة امل�سنني و الأط��ف��ال
مقيمات و غري مقيمات هـ :
– 0993152120
8113020 – 8113025

حالقة وجتميل
>م��رك��ز جتميل بحاجة اىل
كوافريه �رضيبة �سي�شوار /
�أخ�صائية بديكور و منيكور هـ
3739211 – 3739212 :

أزياء
>يلزمنا عمال  /درزة +
حبكة  +امبالج  /للعمل في
مجال الالجنوري في منطقة
احلريقة برواتب ممتازة هـ
– 0944496265 :
2243776
>معمل الجنوري بحاجة الى
عاملة درزة  +امبالج براتب
ممتاز بدل مواصالت هـ :
0949292981
>معمل الب�سة اطفال بناتي
ب��ح��اج��ة اىل م�صممني ذوو
خ�برة  /ع��ام�لات ام��ب�لاج /

درزة  /يف ع����رط����وز ه����ـ :
–
8685698
0966939953
>حمل خياطة الجن��وري يف
حي التجارة يطلب عامالت
ر����ش���ة – ح��ب��ك��ة – ام��ب�لاج
االت�����ص��ال م���ن  11-3ه���ـ :
4466938 – 4428185
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>للبيع مولدة كهربائية كبرية >م���در����س���ة ل���غ���ة ان��ك��ل��ي��زي��ة
ا�ستطاعة  80ك ف ا م�ستعملة اخت�صا�ص ابتدائي و �إعدادي
ماركة بريكنز االنكليزية مع �أ�سعار منا�سبة و معقولة هـ :
�شاحنها  /ب�سعر  2مليون /
0938486141
هـ 0996774881 :
>للبيع حم��رك��ات  /علب ��سرع��ة و >م���در����س ل��غ��ة ان��ك��ل��ي��زي��ة و
ً
جميع مايلزم لل�سيارات موري�س – فرن�سية �أ�سلوب مميز �أ�سعار
عمال
يطلب
م����ي����ن����ي ك�����وب�����ر ان����ك����ل����ي����زي����ة ه������ـ :
>ارغ���ب بالعم���ل س���ائق  – 0 9 4 4 4 6 6 5 1 0م��ن��ا���س��ب��ة و م���ع���ق���ول���ة ه����ـ :
لدى مؤسس���ة – شركة –
0944312828
0997993706
محل جتاري ضمن دمشق
>مطلوب �آن�سة لتدري�س طالب >مدرسة مستعدة العطاء دروس
احم���ل رخصة قيادة فئة
>مدر�س لغة انكليزية للمرحلة عا�رش ريا�ضيات – فرن�سي باللغتني االنكليزية و الفرنسية لكافة
(د ) 2قيادة فقط براتب
االبتدائية و الإع��دادي��ة �سعر – فيزياء – كيمياء – انكليزي املراحل  /تأسيس االطفال باللغة
مناسب و دوام مناسب هـ :
االنكليزية و الفرنسية  /مبنطقة
>م��در���س مو�سيقى م�ستعد اجلل�سة الواحدة 1500ل�.س هـ 0999745871 :
0945468293
العطاء درو�س خا�صة على �آلة متابعة و حل وظائف و تقوية >درو�س لغة عربية و انكليزية /املزة حصرا هـ 0930668199 :
>�شابة العمر � 30سنة تطلب
عمال ل��دى ام��راة م�سنة غري الغيتار هـ  0933044142 :يف م����ن����زل ال����ط����ال����ب ه�����ـ  :ت�أ�سي�س – تقوية – مراجعة
– حل مناذج امتحانيه  /لكافة
0932585838
مقيمة هـ 0951903617 :
>مطلوب مدرس او مدرسة في
على
حائز
مدر�س
من
املراحل
>���س��ائ��ق يطلب ال��ع��م��ل عند
>فني �صيانة م�ستعد ل�صيانة و
>تدريس جميع مواد املرحلة
ع�����ائ�����ل�����ة حم���ت��رم������ة ه��������ـ  :مادة الرياضيات و الكيمياء و االبتدائية بسعر معقول مع �إ ج���ازت�ي�ن جامعيتني باللغة ا����ص�ل�اح الآالت ال�����ص��ن��اع��ي��ة و
0969734430
العربية و االنكليزية �أ�سلوب االدوات املنزلية يف مواقع العمل
الفيزياء لصف الثالث الثانوي و
اللغة االنكليزية و املواد
أول
ل
ا
الدر�س
/
مب�سط
و
مميز
و املنازل باتقان و خا�صة االعطال
دروس في منزل الطالب حصرا هـ األدبية لإلعدادي و الثانوي هـ
جم�������������ا ن�������������ا  /ه���������������ـ  :امل�ستع�صية هـ – 6354073 :
6617470 :
0995328616
0934598554 :
0944795733
>للبيع بحالة اجلديد خزانة
�صـ ـ ــاحب الرتخي�ص :الـ ـ ــدكتـ ـ ــور املهند�س م ـ ـ ـ�أمــون احلـ ـ ـ ــالق
بابني و تخت مفرد زان و التيه
رقم الرتخي�ص  4545تاريخ 2003/6/10
ل���������������ون ال��������ل��������ك��������ر ه�����������ـ :
�إعالنية � -أ�سبوعية  -جمانية
املـ ــدي ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ ـ�ؤول :املهند�س �س ـ ــمري طـ ـ ــال ــو
ت�صدر �أ�سبوعي ًا �صباح كل يوم �سبت
0966677944

