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مشروع دمر

>للبيع �شقة مب�رشوع دمر جانب دوار
الكني�سة بناء حجر 130م 2غرفتني
نوم و �صالون ك�سوة جيدة و اطاللة
رائعة م�صعد  +كلراج للبناء الت�سليم
فوري ب�سعر  30مليون للجادين هـ :
0945801619
>للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج  8بناء
حجر على ال�����ش��ارع ال��ع��ام م�ساحة
120م / 2غرفتني ن��وم و �صالون /
اطاللة رائعة يوجد م�صعد ك�سوة جيدة
ت�سليم ف����وري ب�سعر  120مليون
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة مب����شروع دم��ر �شارع
املغرتبني بناء حجر ار�ضي مع حديقة
م�ساحة داخ��ل��ي��ة 140م + 2حديقة
150م 2ك�سوة ديلوك�س الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة مب����شروع دم��ر ج 24
م�ساحة 145م 3 / 2غ��رف ن��وم +
�صالون  /يوجد م�صعد اطاللة رائعة
طابو الت�سليم فوري ب�سعر  90مليون
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع م��ن��زل يف م����شروع دمر
الإ���س��ك��ان على الهيكل م�ساحة
130م/ 2ط� /3أخري طابو اخ�رض
ال�سعر  75مليون بناء حجر هـ :
0988029029
>للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج16
�سوكة �إطاللة رائعة  3ن��وم 3 +
حمام  +كراج �سيارة عدد  2بداعي
ال�سفر هـ 0966965777 :

مزة

>للبيع �شقة ب��امل��زة ات��و���س�تراد
170م 3 / 2غرف نوم � +صالون
�إطاللة رائعة  /يوجد م�صعد +
مولدة  +كراج للبناء الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :

>للبيع عقار باملزة فيالت غربية
م���وق���ع مم���ت���از ج���اه���ز م��ك��ت��ب او
عيادات مدخل م�ستقل م�ساحة 87
م 2هـ 0966965777 :

شقق متفرقة

>للبيع �شقة جتاه جريدة ت�رشين
موقع مميز اطاللة على حديقة 3
عنزات 200م 4/ 2غرف و �صوفا
ك�سوة جيدة خدمات ممتازة كراج
�سيارات �إطاللة رائعة �سعر 300
مليون قابل للم�ساومة دون و�سيط
للجادين هـ 0988266149 :
>للبيع �شقة باملالكي جانب املول
�صالون عدد  2كبار  2 /نوم 2 +
ح��م��ام  +م��ط��ب��خ 200م� 2سكن
160م 2و ح��دائ��ق ال��رج��اء دون
و�سيط هـ 0944095880 :
>�شقة للبيع يف تنظيم كفر�سو�سة
�إطاللة رائعة على حديقة كفر�سو�سة
م�����س��اح��ة 170م 2ط 9خ��دم��ات
ممتازة ك�سوة عادية  /لأن��ه كان
م�ؤجر  /و ميكن االجار ملدة طويلة
ل���ل���ج���ادي���ن دون و����س���ي���ط ه����ـ :
0988266149
>للبيع �شقة مبنطقة ابو رمانة ط1
م�ساحة 130م 2ك�����س��وة قدمية
ال�سعر  150مليون و ب��ازار هـ :
0966184190
>للبيع فيال بدرو�شا مع م�سبح
ب���داع���ي ال�����س��ف��ر ل�لات�����ص��ال ه���ـ :
0966965777
>للبيع منزل باتو�سرتاد حامي�ش
م�ساحة 100م 2ط 4ك�سوة جيدة
جدا مع الفر�ش ال�سعر  75مليون
هـ 0932204211 :
>للبيع �شقة ط 1فني م�ساحة
140م 2مدخل م�ستقل دوار ال�سبع
بحرات �شارع العابد ك�سوة و�سط
ت�صلح �سكني او جت����اري ه��ـ :
4472374 – 0951418823

>للبيع او املقاي�ضة قبو باملهاجرين >���ش��ق��ة ل��ل��ب��ي��ع يف اخل��ط��ي��ب مع
جادة الوزير 120م 2مع حديقة  +حديقتني قبلي �شمايل ك�سوة جيدة
غرفة و منتفعات يف احلد�سقة هـ هـ 0933347041 :
4459446 :
للبيع قبو �سكني غرفتني و �صالون
مع وجيبة 70م 2ك�سوة جديدة يف
املليحة ال�ساحة هـ > 0944335173 :ل��ل�اج����ار غ���رف���ة م��ف��رو���ش��ة مع
�صاحبة املنزل ب�شارع بغداد ط
 0996188863>للبيع �شقة مب�ساكن ب��رزة م�سبق ار�ضي للإناث فقط هـ 2315759 :
ال�صنع على ال�����ش��ارع ال��ع��ام طريق – 0959866439
ال�رسفي�س مواجه الكني�سة  3غرف و > يوجد غرفة �ضمن �شقة �سكنية
برندتان ط ار�ضي جنوبي مفرو�ش دون ف���ارغ���ة م���ن غ�ي�ر ع��ف�����ش م��ن��اف��ع
و�سيط الدفع �سنوي مع هاتف هـ  :م�شرتكة لبنت �آو بنتني �شارع
الثورة �سوق النحا�سني مناخلية
0933824562 – 5116388
>للبيع �شقة يف طريق ب�يروت حارة غنم هاتف 0944574456
القدمي مفرق جبل الورد �سوكه على 2326854 /
ال�����ش��ارع م�ساحة 80م 2ي�صلح >للبيع او االجار اليومي اال�سبوعي
ع��ي��ادة ب�سعر  7،5م��ل��ي��ون ه��ـ  :ال�شهري ال�سنوي فيال مفرو�شة
ديلوك�س خلف البيت ال�سوي�رسي من
0999558961
>للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�صور دومن –  7دومن ح�سب الطلب موقع
موقع مميز مع بلكون طابو اخ�رض ا�سرتاتيجي و اط�لال��ة رائ��ع��ة ه��ـ :
ت�سليم فوري  110مليون للجادين 0966965777
>لالجار منزل غرفتني و موزع
هـ 0951553163 :
فر�صة ذهبية للبيع �شقة باملزرعة جانب مفرو�ش ط 2فني يف منطقة املجتهد
الرتبية ك�سوة �سوبر ديلوك�س بالطة هـ 0951208092 :
واحدة  4غرف نوم و �صالون كبري جدا >لالجار منزل عربي افرجني يف
و حمامني و مطبخ و ت��را���س ط 3مع القنوات تعديل بدون عف�ش  6غرف
ال�سطح ال�سعر  125مليون الو�سيط هـ 0944207331 :
ممنوع هـ 0944095880 :
>لال ج���ار اليو م���ي األ س���بوعي
>للبي���ع منزل في معضمية الش���هري بدمش���ق غرف مفروشة
الشام  3غرف و صالون حكم (  1000ل.س للس���رير احلم���ام
محكم���ة ط 2فن���ي مكس���ي املش���ترك )  2000ل.س للس���رير
جاه���ز هـ  - 0933294081 :احلم���ام اخل���اص) ب���راد  +مكيفة
0949980936
ضم���ن ( البي���ت الش���امي ) ش���ارع
>للبيع منزل يف باب م�صلى مقابل بغ���داد خل���ف جام���ع اجل���وزة هـ :
ادارة املرور عند م�شفى الر�شيد 0936855455 – 0112320771
م�ساحة 160م 5/ 2غرف و �صوفا >ل��ل�اج����ار م���ن���زل يف �أ��ش�رف���ي���ة
 /طابو اخ�رض هـ � 0998991313 :صحنايا دخلة باباي ط 2ك�سوة
– 0987836297
ديلوك�س غرفتني و �صالون االجار
>للبيع منزل يف �أ�رشفية الوادي �سنوي هـ 0930336708 :
طابو اخ�رض م�ساحة 150م> / 2لالجار �شقة يف  /عرنو�س –
ط� /2سوكة االك�ساء اخلارجي و الرو�ضة – املزرعة – م�ساكن برزة
درج البناء منتهي ب�سعر  14مليون  /غ���رف���ت�ي�ن و �����ص����ال����ون ه�����ـ :
هـ 0988641235 :
4472374 – 0951418823
حارة
يف
درجات
>للبيع قبو 10
>لالجار منزل غرفتني و �صالون
فروغ
100م2
م�ساحة
بندق طابو
ط 5فني يف الزاهرة اجلديدة حي
بعد
ال�سعر
و�سط
ك�سوة
مع ملكية
الزهور هـ 0951208092 :
0988471240
:
ـ
ه
املعاينة
>م��ن��زل ل�لاج��ار يف منطقة ركن
الدين طريق ال�شيخ خالد غرفة و
م��ن��اف��ع م�ستقلة ط��اب��ق اول ه��ـ :
0999213625

>مطلوب �أرقام اكتتاب و �شقق
خم�ص�صة و م�ستلمة بال�سكن
ال�شبابي ب�ضاحية قد�سيا للجادين
دون و�سيط من �أ�صحاب العالقة
ف����ق����ط ل����ل����ج����ادي����ن ف����ق����ط ه������ـ :
0988266149
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مطلوب منزل لآلجار لعائلة
مؤلفة من  3أشخاص

في المزة مواساة  /فيالت شرقية أو غربية
0969240240 / 0944474020
>للبيع او ال����شراء دف��ات��ر �سكن
�شبابي و جمعية �صدى ال�شعب و
ال���ف���ي���ح���اء مب�������س���اح���ات خم��ت��ل��ف��ة
خم�ص�صة هـ 0951418823 :
– 4472374
>م��ط��ل��وب م��ن��زل ل�لاج��ار لعائلة
م�ؤلفة من � 3أ�شخا�ص يف املزة هـ
- 0969240240 :
0944474020

>للبيع قطعة ار����ض م�ساحة 4
دومن مق�سم م�ستقل طابو بالكامل
مبنطقة حال القطيفة ب�سعر 1،5
مليون هـ 0944093469 :
>للبيع مزرعة يف درو�شا م�ساحة
 4،5دومن م�سورة  2 +بئر ماء +
بيت ريفي ز م�سبح ب�سعر مغري
هـ 0944646867 :
>ارض للبي���ع بس���عر مغ���ري
للجاد ي���ن  /دو م���ا الريح���ان
 /املنطق���ة الصناعي���ة ت���ل
ك���ردي  /م���ا ب�ي�ن معم���ل وت���ار
و معم���ل ش���موط مس���احة
25دومن منظمة طابو اخضر
لالستعالم من  11صباحا – 3
عصرا هـ 2248367 :
>مطلوب قطعة ار�ض على طريق
املطار اجل�رس الثاين او الثالث او
طريق يعفو راو البجاعة  /قرى
اال�سد  /م�ساحة حوايل  10دومن
( م�شاركة مب�رشوع جتاري ناجح
) هـ 0933303036 :

>للبيع حمل جتاري بناء قدمي م�ؤلف
م��ن غرفتني و منافع ط 1فني طلعة
العقيبة جانب متحف الوثائق التاريخية
هـ 0951803305 – 2322924 :
>عقار جتاري يف ال�شعالن للبيع
م�ساحة 200م 2مع قبو جتاري
م�ساحة 200م� 2أي�����ض��ا ك�سوة
ديلوك�س هـ 0944275124 :
>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 حم�رض بالربامكة جتاري
�صناعي �سكني 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 ف��وري هـ :
0966965777

>للبيع حمل باملزرعة قريب من مطعم
ال�شالل و دوار املزرعة 30م 2ك�سوة
م��ع دي��ك��ورات و منافع �سوبر على
ال�شارع الرئي�سي ب�سعر  45مليون و
بازار هـ 0988266149 :
>للبيع حمل مب�ساكن برزة على
ال�شارع العام بعد جامع اخلليل
على �صف الهرم للحواالت دون
و����س���ي���ط ال�����دف�����ع ����س���ن���وي ه�����ـ :
0933824562 – 5116388
>للبيع حمل يف ال�شعالن امل�صلبة
م�ساحة 24م 2مع �سقيفة بنف�س
امل�ساحة طابو اخ�رض بدون مدخنة
ال�������س���ع���ر ب���ع���د امل���ع���اي���ن���ة ه�����ـ :
0955852831
>للبيع حمل يف جرمانا �ساحة
الرئي�س مقابل ال�سريتيل م�ساحة
22م� 2ضمن عبارة فروغ  +ملكية
هـ 0937165177 – 5621230 :
– 0951418823
>للبيع مكتب بني ال�صاحلية و احلمرا
47م 2ط 1ف��ن��ي ي�صلح جت����اري –
م�شغل – عيادة – �صاغة املراجعة
�سبت – اثنني – ارب��ع م��ن ال�ساعة
 2-11هـ 0933400606 :
>للبي���ع او اال ج���ار مح���ل
بالزاهرة اجلديدة قبل جسر
املتحل���ق الس���وق التج���اري
واجهتني س���وكة طابو نظامي
مساحة 10م 2مكسي جاهز مع
هاتف هـ 0944834245 :
بر�سم الت�سليم حمل جادة فروغ
�شارع امللك في�صل مقابل جامع
ال�����س��ادات مقابل خليفة م�ساحة
11م��� + 2س��ق��ي��ف��ة 11م 2ه���ـ :
0944611185

>للبيع بناء جتاري  4طوابق يف
ب���اب ت��وم��ا ع��ل��ى ال�����ش��ارع ال��ع��ام
1000م 2ك�سوة �سوبر ديلوك�س
مع م�صعد و مولدة كهربائية هـ :
0944275124
>للبيع حمل طابو اخ�رض م�ساحة 36م2
منطقة ابن ع�ساكر خلف جامع �سعد بن
ابي وقا�ص هـ 09 – 0998991313:
87836297

>حمل لال�ستثمار يف كفر�سو�سة
اجل��م��ال��ة م�����س��اح��ة 25م 2ه���ـ :
0930336708
>مطلوب حمل لالجار م�ساحة 100م2
و ما فوق ي�صلح ل�سوبر ماركت �ضمن
احياء دم�شق الراقية على ال�شارع العام
هـ 0998048507 :
>حمل لال�ستثمار ال�سنوي باملزة
م��ق��اب��ل امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ه���ـ :
2142994 – 0932001319
>لالجار حمل باملزة خلف �شارع اجلالء
اول �شارع املدار�س ي�صلح �صالون حالقة
ن�سائية مع كامل العدة م�ساحة 15م2
ار�ضي +55م 2قبو ب�سعر  3،5مليون و
بازار �سنوي هـ 0966184190 :
>محللالجارضمناملنطقة
الصناعية  3طوابق و يوجد
قب���و االرض���ي 95م / 2االول
85م / 2الثان���ي 85م 2ه���ـ :
0996489203
>مطعم لال�ستثمار ال�سنوي فول
و حم�ص فتات مع كامل معداته
باملزة مقابل املدينة اجلامعية هـ :
2142994 – 0932001319

موظفون

>م�ؤ�س�سة طبية ب�شارع الفردو�س
تطلب حما�سبة على برنامج الأمني
اخلربة غري �رضوري و راتب 70
�ألف املوا�صالت م�ؤمنة و العمر 30
���س��ن��ة و دوام ���ص��ب��اح��ي ه����ـ :
2150903
مطلوب مندوبني مبيعات للعمل يف
م�����س��ت��ودع ادوي�����ة يف امل����زة ه���ـ :
– 0932041539
0956672623
>��ش�رك���ة جت���اري���ة ت��ف��ت��ح ف��رع��ه��ا
اجل��دي��د ب��ال�برام��ك��ة ب��ح��اج��ة �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 :
م��ط��ل��وب ���س��ائ��ق م��ل��ت��زم لعائلة
حمرتمة باملزة دوام كامل او ن�صف
دوام يف�ضل من �سكان امل��زة او
املهاجرين هـ 0966965777 :
>بحاجة اىل موظف /ة /للعمل
ل��دى ��شرك��ة ب��ع��دة اخت�صا�صات
بدوام و راتب جيد هـ 5643460 :
– 0930147448
>�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 الإداري براتب 75
�أل��ف �شهريا العمر دون � 30سنة
اخلربة و ال�شهادة غري �رضورية هـ :
0993882780 – 2255099

>يلزمن���ا آنس���ة للعم���ل في
مح���ل أزي���اء بالغس���اني ه���ـ :
0933389333
>وكالة لأ�شهر املاركات العاملية
تفتتح �صالتها اجلديدة باحلمرا
بحاجة �إىل موظفة  /ري�سب�شن –
خدمة زبائن – �سكرتارية  /بدوام
� 8ساعات العمر حتى � 35سنة
اخل�ب�رة غ�ير ��ضروري��ة ال�شهادة
ثانوية �أو جامعية براتب � 75ألف
االت���������ص����ال م�����ن  6-11ه�����ـ :
2274342 – 0955553922
>م���ط���ل���وب ان�����س��ة ل��ل��ع��م��ل على
الكا�شيري دوام �صباحي يف مطعم
باملزة هـ 0932001319 :
>�رشكة جتارية بحاجة اىل موظف
�صيانة الكرتونية �شهادة معهد
متو�سط كهربا و خربة عمل �سابقة
ال تقل عن �سنينت الدوام كامل او
ج�����زئ�����ي ل�ل�ا����س���ت���ف�������س���ار ه������ـ :
2254647
>�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة
�إىل موظفات للعمل لديها مبجال
الت�سويق املبا�رش برواتب مغرية
العمر دون � 30سنة ال�شهادة و
اخل����ب���رة غ��ي��ر ���ض��روري�����ة ه�����ـ :
2225099 – 0966030877
>م��ط��ل��وب موظفة ملكتب جت��اري
دوام �صباحي بدم�شق االت�صال
م��ن ال�����س��اع��ة  1-10ظ��ه��را ه��ـ :
2229684

>جمموعة جتارية باملزة بحاجة
�إىل موظفة �إدارية يف ق�سم املوارد
الب�رشية ب��دوام �صباحي و راتب
� 75أل����ف امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة و
اخلربة غري �رضورية العمر دون
� 30سنة هـ 2150903 :
>مطلوب مندوبة مبيعات خربة
باملبيعات و م�ستعدة لل�سفر و تتقن
اللغة االنكليزية ار���س��ال ال�سرية
ال�����ذات�����ي�����ة اىل وات�����������س اب :
00971566068153
>م�ستودع �أدوية باملزة بحاجة اىل
موظفني �إدخال بيانات على برنامج
الأم�ين هـ – 0956672623 :
0932041539
>يلزمنا موظف /ة /ذو خربة ببيع
احل�����ق�����ائ�����ب ال���ن�������س���ائ���ي���ة ه������ـ :
0932869351

>جمموعة جتارية ترغب بتعيني
�آن�سة للعمل فورا بدوام � 8ساعات
يف جم�������ال  /امل���ح���ا����س���ب���ة –
ال�سكرتارية – خدمة الزبائن /
العمر دون � 35سنة و ال�شهادة
ثانوية كحد �أدنى الراتب 20الف
�أ�سبوعيا االت�صال من  6-11هـ :
2274340 – 0933606019
> مح���ل إ ن���ارة و أدوات
كهربائية خلف الشام سنتر
بحاج���ة إل���ى ش���اب صغي���ر
للعم���ل باحمل���ل يفض���ل م���ن
س���كان املنطق���ة ال���دوام م���ن
 8-10مس���اء هـ 2144762 :
– 0936819508
م�ؤ�س�سة لل�سياحة و ال�سفر بحاجة
اىل موظفني للعمل ب���دوام كامل
يجيد العمل على الكمبيوتر هـ :
6031

>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 مبجال
اال�ستقبال االت�صال من  6 11-م�ساء
هـ 2274341 – 0993886597 :

سكرتاريا

>��شرك��ة ريا�ضية ت��رغ��ب بتعيني
����س���ك���رت�ي�رة ت��ن��ف��ي��ذي��ة يف ق�����س��م
املحا�سبة براتب  70الف الدوام
�صباحي املوا�صالت م�ؤمنة اخلربة
غري �رضورية و العمر دون � 30سنة
هـ 2150903 :
>م��ك��ت��ب جت���اري يف �أب���و رم��ان��ة
بحاجة �إىل �سكرترية دوام واحد
ذات مظهر الئ��ق العمر � 35سنة
فما دون ال��رات��ب � 60أل���ف ه��ـ :
094495880
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مطلوب

عمال نظافة
عمال بوفيه
عمال توصيل طلبات
لالستعالم 0969240240 / 0944474020 :

سكرتاريا
>م��ط��ل��وب ���س��ك��رت�يرة للعمل يف
عيادة طبية مبنطقة املزة الدوام من
 9-3م�ساء الراتب � 20ألف هـ :
0932052138
>م��ط��ل��وب ���س��ك��رت�يرة للعمل يف
عيادة طبية مبنطقة املزة الدوام من
 9-3م�ساء الراتب � 20أل��ف هـ:
0932052138

>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 :
>ب��ح��اج��ة اىل ���س��ك��رت�يرة خ�برة
باعمال ال�سكرتاريا و ادارة ملكتب
تتقن اللغة االنكليزية و م�ستعدة
لل�سفر ي��رج��ى ار����س���ال ال�سرية

أزياء
> يلزمنا آنسة خلياطة الالجنري
حبكة  -درزة  -زكزاك  -أمبالج
مبنطقة احلريقة هـ 2215561
0933245625 /

ال�����ذات�����ي�����ة اىل وات�������������س ه������ـ > :يلزمنا عامل ذو خربة ب�صناعة
الأح����ذي����ة ل��ل��ع��م��ل ���ض��م��ن ور���ش��ة
00971566068153
>م�ستوردين من ال�صني بحاجة �إىل ل�صناعة الأحذية  /اخلربة �رضورية
 /حما�سبة – �سكرترية – ا�ستقبال  /هـ 0932662482 :
 /للعمل لدى �صالتها مب�ساكن برزة >مطبعة في منطقة املرجة بحاجة
ب��دوام � 8ساعات و رات��ب � 60ألف الى عمال العمر بحدود  20سنة هـ :
ال�شهادة بكالوريا كحد �أدنى و العمر 2221634
حتى  30امل��وا���ص�لات م���ؤم��ن��ة ه��ـ > :مطلوب عامل جلي يف مطعم
ب��دوام �صباحي هـ 2142994 :
2274342 – 0994488637
– 0932001319
عمال
بحاجة اىل عمال للعمل يف م�ستودع
>معمل �ألبان بحاجة �إىل عمال و ادوي��ة باملزة هـ 0956672623 :
عامالت يف منطقة ال�صناعة بدوام – 09320241539
���ص��ب��اح��ي ب����رات����ب م���غ���ري ه����ـ > :مطلوب ملعمل �سكاكر عمال و
عامالت هـ 0992408392 :
0937250241

�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

>مطلوب معلمني جنار موبيليا و
عربي /بخاخ موبيليا  /منجد /
ح��������ف��������ار م�����وب�����ي�����ل�����ي�����ا ه����������ـ :
>م��ط��ل��وب ع��م��ال بوفيه  /عمال 0933688342
نظافة ه��ـ – 0969240240 :
رعاية وتنظيف
0944474020
مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى
مهن
عائلة العمر من  30-20براتب
>يلزمنا �شيف غربي و معلم ب�سطة مغري هـ 0994442324 :
و غريل يف �سناك مبنطقة التجارة >لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و املكاتب
هـ 0944594947 :
و ال����شرك��ات  /م��دب��رات منزل للأعمال
>�رشكة تعمل يف �صيانة و تركيب املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال مقيمات
امل�صاعد بحاجة اىل م�ساعدين فنني و غري مقيمات هـ – 0993152120 :
لالت�صال هـ 0991786568 :
8113020 – 8113025
بالت�صميم
>�رشكة هند�سية خمت�صة
>م��ط��ل��وب ع��ام��ل��ة م��ن��زل مقيمة
الداخلي و املفرو�شات تطلب معلم لزوجني مغرتبني يف اج��ازة ملدة
جنارة  /بخ  /تنجيد  /م�ساعدين �شهرين فقط براتب مغري املقابلة
هـ 0992877111 :
ب���������������ش�������ارع ب���������غ���������داد ه���������ـ :
>مطلوب عامل بوفيه م�رشوبات 0950033293
�ساخن بارد  /كوميك للعمل يف >مطلوب �سيدة مقيمة للعمل لدى
مطعم باملزة دوام �صباحي هـ  :م�سنة مقعدة الراتب � 100ألف و
 2142994 – 0932001319ب���������إج��������ازة �أ�����س����ب����وع����ي����ة ه������ـ :
>مطلوب �سائق ملكتب هند�سي 8843845 – 0994442324
العمر ال يتجاوز � 40سنة و منهي >مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى
اخلدمة الع�سكرية الراتب يحدد عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او دوام
خ�������ل������ال امل�������ق�������اب�������ل�������ة ه����������ـ  :ه������ـ – 0992722275 :
2165666
0948888773

>م����ط����ل����وب ع����م����ال يف م��ن��ط��ق��ة
ال��زب��ل��ط��اين ك��ت��ل ال�تري��ك��و حبكة
>مطلوب مدبرات منزل لالعمال -درزة – ام��ب�لاج /حوي�ص هـ :
املنزلية و رعاية امل�سنني و االطفال 5610075 - 0993493301
م��ق��ي��م��ات و غ�ي�ر م��ق��ي��م��ات ه���ـ  :هـ 0933752128 :
> 0962256234 – 4455572ورشة قطنيات في باب اجلابية
>م��ط��ل��وب ع��ام��ل��ة خ��دم��ة منزلية بحاجة إلى عاملة  /درزة – حبكة
مقيمة لرعاية الأطفال و امل�سنني هـ – امبالج  /هـ – 2244139 :
:
0933173742 – 2 1 6 5 6 6 6
0992722275
>مطلوب عمال خياطة و امبالج
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال يف منطقة الزبلطاين كتل الرتيكو
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال هـ 0933752128 :
مقيمات و غري مقيمات العمر بني >يلزمنا عامل /ة /حبكة و درزة
� 45-18سنة هـ  0993152120 :بنطال رجايل
– 8113020 – 8113025
>معم���ل الجن���وري بحاج���ة الى
منطقة
>مطلوب ور�شة تنظيف يف
عامل���ة درزة  +رش���ة  +امب�ل�اج
:
ـ
���
ه
��ي
ال�����ص��احل��ي��ة مب���رك���ز ط��ب
برات���ب ممتاز و بدل مواصالت هـ
0950010183
0949292981 :

حالقة وجتميل

>ي��ل��زم��ن��ا م��ع��ل��م ح�ل�اق���ة للعمل
ب�صالون ح�لاق��ة ب��امل��رج��ة براتب
ممتاز ه��ـ – 0992121110 :
2230834
>مركز جتميل بحاجة �إىل كوافرية
��ضري��ب��ة ���س�����ش��وار و �أخ�����ص��ائ��ي��ة
ب�����دي�����ك�����ور و م����ن����ي����ك����ور ه������ـ :
3739212 – 0955402154
– 3739211

>�شاب م�ستعد لتو�صيل طلبات
م�سائي �أو جزئي بكافة مطاعم
دم�������ش���ق و رات��������ب ج���ي���د ه�����ـ :
0958670168
>م�ساعد مهند�س ك��ه��رب��اء ل��دي��ه خ�برة ب�أعمال
امليكانيك و معرفة باملناطق ال�صناعية يرغب بالعمل
ب�شكل جزئي مع مهند�س �أو مكتب �أو حمل جتاري
هـ 0993574725 – 0992165071 :
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>العمر � 60سنة ابحث عن عمل
�أمني �صندوق و كا�شيري على احد
ال���ب��رام������ج امل���ح���ا����س���ب���ي���ة ه�����ـ :
0994885688
>�سائق �سيارة عامة يحمل �شهادة
عامة فئة /د /يطلب عمال هـ :
0936530368

>يلزمنا �آن�سة لإعطاء درو�س لكافة
املواد للمرحلة الإعدادية و يفل من
�سكان املزة او طالبة جامعة هـ :
0965777062

> مد ر سة خصو صي للمر حلة
االبتدائية جلميع املواد و مواد
األدبية لإلعدادي و الثانوي و
اللغة االنكليزية بأسعار رمزية هـ
0934598554 :

>�أ�ستاذ لغة انكليزية و فرن�سية
ابتدائي و �إع��دادي فقط ب�أ�سعار
مقبولة هـ 0997993706 :
>م���در����س ل��غ��ة ان��ك��ل��ي��زي��ة ل��ك��اف��ة
املراحل الدرا�سية بدءا من مرحلة
الت�أ�سي�س مع االهتمام بالقواعد
اللغوية و حفظ املفردات و االهتمام
بطالب ال�شهادات مع حل مناذج
امتحانيه هـ 0988624308 :
>مدر�سة لغة فرن�سية على ا�ستعداد لإعطاء
درو�س للمرحلة االبتدائية و الإعدادية يف
منازل الطالب هـ 4421472 :
>م��ط��ل��وب ان�سة لتدري�س طالب
ع��ا��شر ري��ا���ض��ي��ات – فرن�سي –
فيزياء – كيمياء – انكليزي هـ :
0999745871
>تقوية لغة انكليزية و متابعة و
ت���أ���س��ي�����س جل��م��ي��ع امل���راح���ل ه���ـ :
0968652168

>يلزمنا ماكينات مستعملة
لصناع���ة األحذي���ة بكاف���ة

ا ال ختصا ص���ا ت بأ س���عا ر
مقبولة هـ 0932662482 :

>للبيع الب�سة متنوعة  /ب��دالت
عراي�س – �سهرة – �سبورات –
ط��ق��وم��ة  /م��ق��ا���س��ات خم��ت��ل��ف��ة و
ا����س���ع���ار خم��ف�����ض��ة ج�����دا ه����ـ :
0992456137 – 4472996

رمو�ش – بديكور و منيكور با�سعار
مناف�سة جدا هـ – 4472996 :
0992456137
>�شاب م�ستعد لتف�صيل و تعهدات
املوبيليا اخل�شبية و الديكورات و
بخ و تنجيد و حفر املويبيليا هـ :
0933688342

> للبيع عدة م�صبغة كاملة هـ > :مصمم إعالني محترف تسويق
بالسوشال ميديا – تصميم مواقع –
0933530961
كتالوجات و تصميم إعالني احترافي > مخبر للتحا ليل ا لطبية
>للبيع مولدة باركنز انكليزي
– لوغو – هوية بصرية كروت أعمال و قيد التجهيز في ريف دمشق
كاملة مع كامت  kva 75بحالة بطاقات دعوة هـ  0951541820 :بحاجة الى شريك طبيب مخبري
جيدة جدا السعر > 4800،000اخ�����ص��ائ��ي��ة يف ف���ن التجميل او شهادة طبيب او طبيبة هـ :
املكياج �سهرة – عرو�س – �أظافر 0955331296
هـ 0938176690 :
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