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مطلوب للشراء

< معمل مرتديال قائم العمل
< معمل أجبان وألبان قائم العمل
< معمل عصائر ومياه غازية

0935060693 / 0948881516

>للبيع �شقة ب�ضاحية قد�سيا ج
 14خم�ص�صة اطاللة جميلة بناء
مميز قريبة من جامع الكزبري
ع��ل��ى ال�����ش��ارع ال��ع��ام م��ب��ا��شرة
90م 2بناء طابقي املطلوب  17و
ن�صف نهائي و باقي للبنك 7
ون�����ص��ف تقريبا حم����ضر 354
�������ش������ق������ة رق��������������م  7ه�����������ـ :
0988266149

للآجار �أو اال�ستثمار

طابق �أر�ضي جتاري مع وجيبة خارجية كبرية موقع
مميز مطل على �ساحة ال�شهبندر
ي�صلح لكافة املهن
( كافيه � -شركة جتارية  -مالية  -خدمية)

لالستعالم 0944218590

مزة

>للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد
�سوكه ك�سوة قدمية ت�سليم فوري
دون و�سيط هـ - 6619196 :
0951725725
>للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد
ك�سوة �سوبر ديلوك�س �سوكه دون
و�سيط هـ - 0951507455 :
0951725725
>للبيع منزل باملزة فيالت غربية
م�ساحة 260م 2ك�سوة ع�رش
جن��������وم دون و�����س����ي����ط ه������ـ :
– 0933499991
0951725725

شقق متفرقة

>للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج16
�سوكة �إطاللة رائعة  3نوم 3 +
ح��م��ام  +ك���راج ���س��ي��ارة ع��دد 2
ب��������داع��������ي ال�����������س�����ف�����ر ه��������ـ :
0966965777

>للبيع �شقة يف منطقة �أبو رمانة
طابق �أول م�ساحة 130م 2ك�سوة
قدمية ال�سعر 175مليون و بازار
هـ 0966184190 :
>للبي���ع من���زل ف���ي أ ب���و
رمان���ة طاب���ق ارض���ي موق���ع
ه���ام واجه���ة عريضة يصلح
جتاري بسعر مغر للجادين
هـ 0932892677 :
>للبيع منزل مبنطقة اجلبة قبو
 2غرف و �صالون و حديقة �سوبر
ديلوك�س مع العف�ش ح�رصا باب
خا�ص على ال�شارع املطلوب 60
مليون هـ 0933331056 :
>للبيع منزل ب�ساحة املي�سات  5غرف
و �صوفا �إط�لال��ة جميلة ي��وج��د قبو
لالجار غرفة و �صالون دون و�سيط
عقاري هـ 0969616570 :
>للبيع منزل ب�شارع بغداد 3
غرف و �صوفا ط ثاين مع ترا�س
على ال�سطح طابو اخ�رض ك�سوة
جيدة هـ 0932249538 :

> للبيع منز ل با لقد م
مقابل محطة القطار مساحة
>ل��ل��ب��ي��ع او امل��ق��اي�����ض��ة م��ن��زل 130م  2طابق اول فني
بالعدوي اطاللة جميلة  3غرف شرقي شمالي غربي طابو
نوم و �صالون كبري طابو  125اخضر هـ - 8124399 :
مليون هـ 0951553163 :
0955570713

>للبيع �شقة يف الطلياين طابق
ثاين فني م�ساحة 185م 2ك�سوة
جيدة ارتفاع ال�سقف  4,25م مع
�سطح معمر عليه غرفتني و منافع
م���������س����ا ح����ة 165م  2ه�������ـ :
– 0951418823
3318691
>للبيع م��ن��زل يف زملكا البلد
خلف اجل��ام��ع الكبري م�ساحة
70م 2غرفتني و �صوفا  +منافع
طابق اول هـ 0933840183 :
>للبي���ع دار عرب���ي إفرجن���ي 3
طوابق و نصاصي أول شارع خالد
ب���ن الولي���د دخل���ة البيرق���دار
نقاب���ة العم���ال األرضي جتاري
للجادي���ن فقط ه���ـ 6132133 :
– 0933331573
>للبيع فيال بدرو�شا مع م�سبح
ب��داع��ي ال�سفر ل�لات�����ص��ال ه��ـ :
0966965777
>ل��ل��ب��ي��ع او امل��ق��اي�����ض��ة م��ن��زل
بالق�صور موقع مميز مع بلكون
طابو اخ�رض الت�سليم فوري 100
م�����ل�����ي�����ون ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ه�������ـ :
0951553163

>للبيع منزل عربي افرجني يف
منطقة ال�شاغور ج��واين جانب
م�ستو�صف ال��رج��اء م���ؤل��ف من
طابقني  /الأر�ضي 175م / 2هـ
- 0933087236 :
0967510559
>للبيع منزل باملهاجرين جادة
اخلام�سة قبو �أول 95م3 / 2
غرف و �صالون  /ك�سوة جيدة
هـ 0988337496 :

> للبيع منزل باملهاجرين
جادة سادسة باشكاتب طريق
امليكرو قبو 75 / 3م /2
غرفتني و منتفعات طابو اخضر
نظامي  2400سهم بسعر 17
مليون منهي بدون وسيط هـ :
0944363310
>للمقاي�ضة على �شقة �سكنية ط1
م�ساحة 140م 2طابو ا�سكان
ع�سكري مبنطقة م�ساكن برزة
حامي�ش على منزل بركن الدين
او ا مل��������ي�����������������س��������ات ه����������ـ :
0955348329

>ل��ل��ب��ي��ع او االج�������ار ال��ي��وم��ي
اال�سبوعي ال�شهري ال�سنوي فيال
مفرو�شة ديلوك�س خلف البيت
ال�سوي�رسي من دومن –  7دومن
ح�سب الطلب موقع ا�سرتاتيجي
و اط����ل���ال��������ة رائ��������ع��������ة ه��������ـ :
0966965777
>للبيع فيال بقرى الأ�سد ك�سوة
�سوبر ديلوك�س ت�سليم فوري دومن
و ن�����ص��ف دون و����س���ي���ط ه����ـ :
- 0933499991
0951725725
>للبيع �شقة طريق بريوت القدمي
���س��وك��ه ع��ل��ى ال�����ش��ارع م�ساحة
80م 2دوبلك�س ب�سعر  85مليون
هـ 0999558961 :
> ���ش��ق��ة للبيع خم�ص�صة بناء
ب��رج��ي ط 5مم��ي��ز ���س��وك��ة على
ال�����ش��ارع ال��ع��ام م��ب��ا��شرة غربي
92م 2اط�لال��ة رائ��ع��ة �ضاحية
قد�سيا اجلزيرة  16حم�رض 398
ال�سعر  19مليون وب��اق��ي  8و
ن�صف هـ 0988266149 :

>لالجار بناء كامل باملزة فيالت
�رشقية ي�صلح �سفارة او �رشكة
دون و�سيط هـ 0933499991 :
– 0951725725
>لالجار ال�سنوي قبو مب�ساكن
ب����رزة م�سبق ال�����ص��ن��ع م�ساحة
45م  2تقريبا ي�صلح �صالون
ح��ل�اق����ة او م�������س���ت���ودع ه�����ـ :
0991115651
>لالجار اليومي األسبوعي
الش���هري بدمش���ق غ���رف
مفرو ش���ة (  1000ل.س
للس���رير احلمام املش���ترك )
 2000ل.س للسرير احلمام
اخل���اص) ب���راد  +مكيف���ة
ضم���ن ( البي���ت الش���امي )
ش���ارع بغ���داد خل���ف جام���ع
اجلوزة ه���ـ 0112320771 :
– 0936855455

>لالجار يف م�رشوع دمر بدون
فر�ش �شارع الفيالت منزل �سوبر
ديلوك�س  3نوم و �صالون و حمام
 2و بلكون و طاقة �شم�سية تكييف
م����رك����زي ب�������دون و����س���ي���ط ه����ـ :
0965006547
>ل�ل�اج���ار م��ن��زل يف ال���زاه���رة
اجلديدة قريب من احلديقة لعائلة
�صغرية غرفتني م��ع منافع ط4
ك�سوة جيدة بدون فر�ش الدفع كل
� 6أ�شهر هـ 0933495729 :
>ل�لاج��ار �شقة يف قد�سيا البلد
طابق اول فني مفرو�شة ديلوك�س
غرفتني و منافع اجار �سنوي هـ :
3318691 – 0951418823
>ل��ل�اج����ار ���ش��ق��ة خ���ل���ف م�����ش��ف��ى
ال��ط��ل��ي��اين ط��اب��ق ار���ض��ي م�ساحة
40م 2غرفتني و منافع مفرو�ش كامل
يت�سع ل�شخ�ص او �شخ�صني فقط
عقد �سنوي هـ 0933261107 :
>ل�ل�اج���ار غ��رف��ة م��ف��رو���ش��ة مع
�صاحبة امل��ن��زل ب�����ش��ارع بغداد
ط���اب���ق اول ل�ل�ان���اث ف��ق��ط ه���ـ :
0959866439 – 2315759
>لالجا راو البيع غرفة مع منافع
م�ستقلة تت�سع ل � 3أ�شخا�ص على
ال�شارع ال�شيخ خالد ط 1فني هـ
0999213625 :
>لالجار �شقة يف عني الكر�ش
منزل عربي طابقني بدون عف�ش
غرفتني و �صالون ومنافع اجار
�سنوي  225ال��ف �شهريا ه��ـ :
3318691 – 0951418823

>مطلوب �أرقام اكتتاب و �شقق
خم�ص�صة و م�ستلمة بال�سكن
ال�����ش��ب��اب��ي ب�����ض��اح��ي��ة ق��د���س��ي��ا
للجادين دون و�سيط من �أ�صحاب
العالقة فقط للجادين فقط هـ :
0988266149
>مطلوب لل�رشاء او االجار منزل
باملزة فيالت غربية او �رشقية او
اتو�سرتاد او طريق اجلبل هـ :
6619196

>لال�ستثمار مكتب جتاري موقع
مميز يف ال�سبع بحرات مدخل
م�ستقل م�ساحة 70م 2ال�سعر
 2,350,000ل�.س قابل للنقا�ش
 /ي��وج��د م�ساحة اك�ب�ر  /ه��ـ :
0933577740
>لالجار مكتب جتاري يف منطقة
التجهيز طابق �أول ك�سوة و فر�ش
ممتاز ب  3,250,000و بازار
هـ 0966184190 :

>للبيع محضر بالبرامكة جتاري
صناعي سكني 600م / 2طابقني /
معارض و مستودعات و مكاتب إدارية
و مواقف سيارات  /للبيع او االستثمار
يصلح جلميع األعمال جاهز العمل
فوري هـ 0966965777 :

>للبيع حمل باملزرعة قريب من
مطعم ال�شالل و دوار املزرعة
30م 2ك�سوة م��ع دي���ك���ورات و
م��ن��اف��ع ���س��وب��ر ع��ل��ى ال�����ش��ارع
الرئي�سي ب�سعر  45مليون و
بازار هـ 0988266149 :
>للبيع محل في كفرسوسة
ف���رب نفيس���ة و املخف���ر
مس���احة 34م  + 2س���قيفة
نصف املساحة هـ 6132133 :
– 0933331573
>حم��ل بر�سم الت�سليم ق�صاع
�رشقي احلديقة قريب من مدر�سة
امية 23م+ 2وجيبة 19م 2هـ :
4412315 – 0935979060

>للبيع ن�صا�صي مدخل م�ستقل
45م 2تقريبا منفو�ض حديثا طابو
اخ����ضر ي�صلح مكتب او حمل
جتاري يف �شارع خالد بن الوليد
ق����رب ال���ف���رن ال�����س��ي��اح��ي على
ال���������������ش�������ارع ال��������ع��������ام ه��������ـ :
0938956771

> للبيع محل في أشرفية
صحنايا احملاضر  16مقابل
مجمع مارينا السكني مساحة
33م  +وجيبه 9م / 2على
العظم هـ 0933087236 :
– 0967510559

>للبيع حم��ل جت���اري ب�شارع
بغداد حارة جامع طلحة 22م2
ارت��ف��اع ال�سقف  4,5ف���روغ و
ملكية ط��اب��و اخ����ضر م��ي��زة على
�سطح االر�ض للجادين فقط هـ :
0935924295
>للبيع او املقاي�ضة على منزل
حم��ل جت��اري بابو رم��ان��ة موقع
مم��ي��ز ���س��اح��ق��ة ق����صر ال�ضيافة
جانب بنك االردن 30م 2يوجد
بوفيه و منتفعات ت�سليم فوري ب
 125م��������ل��������ي��������ون ه������������ـ :
0951553163
>مح���ل للبي���ع او االجار في
قدس���يا أم���ام الق���وص عل���ى
الش���ارع الع���ام 20م 2طاب���و
اخضر أمام جامع األصيل هـ :
0997188353 – 2262256
>للبيع حمل بركن الدين ا�سد
الدين م�ساحة 25م� + 2سقيفة
طابو اخ�رض جاهز للعمل ب�سعر
ن����ه����ائ����ي  22م����ل����ي����ون ه������ـ :
0933331056

>برسم التسليم الفوري قبو
فروغ جتاري يصلح مستودع
او صالة عرض او ورشة خياطة
باب مصلى ساحة التبريد هـ
> – 0 9 3 3 2 4 2 0 9 3 :ل�لاج��ار حم��ل يف امل���زة خلف
�شارع اجلالء �أول �شارع املدار�س
8816775

>للبيع حمل بركن الدين ا�سد ي�صلح �صالون حالقة ن�سائية مع
ال���دي���ن م�����س��اح��ة 15م 2ج��اه��ز ك���ام���ل ال���ع���دة م�����س��اح��ة 15م2
للت�سليم املطلوب  18مليون هـ  :ار�ضي و 55م 2قبو ال�سعر 3,5
م��ل��ي��ون و ب������ازار ���س��ن��وي ه���ـ :
0933331056
0966184190
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>مح���ل لال ج���ا راو البي���ع
في كت���ل الزبلطان���ي الكتلة
السادس���ة  / I /طابق ارضي
رق���م  7مس���احة 94م 2ه���ـ :
0932183811

>لالجار ال�سنوي �سيارة الدا
�����س����وداء م���ودي���ل  2002ه���ـ :
0944442474 – 4417228
االت�صال من 3-1

>ل��ل�اج����ار حم����ل جت������اري يف
اجل�رس االبي�ض م�ساحة 128م2
عبارة عن قبو و ار�ضي و �سقيفة
موظفون
هـ 0933825694 :
>م���ؤ���س�����س��ة ري��ا���ض��ي��ة و طبية
في
عقار
> لالجار السنوي
بحاجة �إىل موظفة �إ�رشاف عام
منطقة البرامكة غرفتني و صالة �ضمن امل�ؤ�س�سة براتب � 70ألف
مع حديقة  /مساحة 100م 2املوا�صالت م�ؤمنة و اخلربة غري
تقريبا  /هـ � – 2224279 :رضورية و العمر دون  30هـ :
2150903
0944578427
>�رشكة �صناعية غذائية كربى
بدم�شق ب��ح��ا ج��ة اى حما�سب
ان��ت��اج ه��ـ 0993038058 :
>ارض للبيع بسعر مغري للجادين االت�صال من 5-8
 /دوم��������ا ال����ري����ح����ان  /امل��ن��ط��ق��ة
>وكالة لأ�شهر املاركات العاملية
الصناعية تل كردي  /ما بني معمل
وت������ار و م��ع��م��ل ش���م���وط م��س��اح��ة تفتتح �صالتها اجلديدة باحلمرا
40دومن م��ن��ظ��م��ة ط��اب��و اخ��ض��ر بحاجة �إىل موظفة  /ري�سب�شن
ل�لاس��ت��ع�لام م���ن  11ص��ب��اح��ا –  – 3خدمة زب��ائ��ن – �سكرتارية /
بدوام � 8ساعات العمر حتى 35
عصرا هـ 2248367 :
>ار�ض للبيع يف منطقة الزبداين �سنة اخلربة غري �رضورية ال�شهادة
�إطاللة جميلة و موقع ممتاز هـ  :ثانوية �أو جامعية براتب � 75ألف
االت���������ص����ال م�����ن  6-11ه�����ـ :
0982090191
>للبيع ار���ض بزملكا حماريق 2274342 – 0955553922
خلف جامع التوبة حم�رض > 29شركة جتارية بحاجة إلى
م�����������س�����ا ح�����ة 48م  2ه��������ـ  :مندوب مبيعات يحمل شهادة
0945643574
سواقة هـ 0933545234 :
او
ار����ض
����شراء
>م���ن ي��رغ��ب ب
>�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة
���ر
ي
د
/
���ة
ح
���
ي
���
ل
���
مل
م����زرع����ة يف ا
�إىل موظفات للعمل لديها من اجل
الع�صافري  /حتيتة الرتكمان ا�ستكمال طاقمها الإداري براتب
االت�صال هـ � 75 0935650244 :ألف �شهريا العمر دون 30
>للبيع �سيارة بيجو  406موديل
 / cc 2000/ 2003اتوماتيك
ب�������ح�������ال�������ة ج���������ي���������دة ه�����������ـ :
0988971526

سيارات لآلجار

> م��ط��ل��وب لال�ستثمار �سيارة
تك�سي عمومي بعقد �سنوي هـ :
0945665248

�سنة اخل�ب�رة و ال�����ش��ه��ادة غري
��ضروري��ة ه��ـ – 2225099 :
0993882780
>ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل
ال�شهادة �أو اخلربة �رشكة تعمل
يف جم��ال اال�سترياد تعلن عن
حاجتها �إىل �آن�سات للعمل يف
عدة اخت�صا�صات بدوام كامل و
رات��ب � 75أل��ف العمر دون 35
�سنة ه��ـ – 0966226640 :
2274341

>�رشكة مواد طبية ترغب بتعيني
موظفة حما�سبة بدوام �صباحي
و رات���ب � 70أل���ف اخل�ب�رة غري
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة و
ال���ع���م���ر دون ��� 30س��ن��ة ه����ـ :
2150903
>مطلوب مندوب مبيعات خربة
�سنتان على الأقل باملواد الغذائية
يف �أ�سواق دم�شق �شهادة �سوق
عامة او خا�صة راتب  +عمولة +
حوافز هـ – 0988877169 :
3164048
>�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد
بالربامكة بحاجة �إىل موظفة للقيام
ب�أعمال �إداري���ة ب��دوام �صباحي و
رات��ب � 50أل��ف مبدئيا ال�شهادة و
اخل�برة غ�ير ��ضروري��ة يف�ضل من
���س��ك��ان امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��م��ر دون 35
االت�����ص��ال م��ن  6-11م�ساء ه��ـ :
2274342 – 2274340
>مطلوب �سائق خا�ص لعائلة
حم�ترم��ة م��ل��ت��زم ي��ج��ي��د معرفة
م��ن��اط��ق دم�����ش��ق و ي��ف�����ض��ل من
���������س��������ك��������ان امل������������������زة ه�����������ـ :
0966965777
>مطلوب مدير جودة للعمل لدى
�رشكة �صناعية غذائية بدم�شق
االت�����������ص�����ال م�����ن  5-8ه�����ـ :
0993038058
>�رشكة بحاجة اىل موظف /ة/
للعمل لديها بعدة اخت�صا�صات
اخل���ب��رة غ��ي�ر ���ض�روري����ة ه����ـ :
–
5 6 4 3 4 6 0
0930147448
>�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 :
– 0966030877
2225099

> مطلوب موظف مستودع
بد و ا م صبا حي  /مو ظف
صالة  /بدوام مسائي لسوبر
ماركت في دوار كفرسوسة هـ :
0950002131

>معمل بال�ستيك يف دم�شق
ب��ح��اج��ة اىل حم��ا���س��ب��ة خريجة
ادارة اع��م��ال او حما�سبة ه��ـ :
–
3 9 3 4 1 4 1
0947966200
>مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة
دعائية موظفة ذات مظهر الئق
بدوام � 8ساعات يف�ضل من حملة
ال�����ش��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة 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
بحاجة اىل موظف /ة /للعمل
لدى �رشكة بعدة اخت�صا�صات /
�إداري�ين – عمال – موزعني –
�سائقني  /بدوام و راتب جيد هـ
– 5643460
:
0930147448
>مطلوب موظفة للعمل يف حمل
ب�ساحة ع��رن��و���س ج��ان��ب املالية
جتيد العمل على الكمبيوتر و �آلة
الت�صوير ب��دوام كامل و القيام
ب������الأع������م������ال امل���ك���ت���ب���ي���ة ه������ـ :
– 0951418823
3318691
>�رشكة �صناعية غذائية بحاجة
اىل م��ع��اون م��دي��ر ان��ت��اج ه��ـ :
 0993038058من 5-8م�ساء

سكرتاريا

>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

�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 �سكرترية تنفيذية ملكتب
جت��اري يف جرمانا لديها خربة
بالأر�شفة الورقية و االلكرتونية
يف�ضل ان تكون خريجة مكتبات
هـ 0933730005 :
>جمموعة جتارية مواد جتميلية
و طبية تطلب للعمل لديها موظفة
يف ق�سم ال�سكرتارية التنفيذية
براتب  70الف العمر دون  30و
دوام ���ص��ب��اح��ي اخل���ب��رة غ�ير
�رضورية و املوا�صالت م�ؤمنة هـ
2150903 :
>مطلوب �سكرترية جتيد العمل
على الكمبيوتر و اللغة االنكليزية
للعمل يف معمل بال�ستيك يف
دم�����ش��ق ه���ـ – 3934141 :
0947966200
>مطلوب يف جرمانا �سكرترية
ملكتب جت���اري ل��دي��ه��ا خ�ب�رة يف
العالقات العامة متفرغة متاما
ت��ت��ح��م��ل ���ض��غ��ط ال���ع���م���ب ه����ـ :
093373000
>مطلوب �سكرترية للعمل ب�رشكة
جتارية بدوام � 8ساعات ال�شهادة
ثانوية حد ادنى و ذات مظهر الئق
العمر اقل من � 35سنة دم�شق
�������ش������ارع ال������ف������ردو�������س ه������ـ :
0962488608
>م�ستوردين من ال�صني بحاجة
�إىل  /حما�سبة – �سكرترية –
ا�ستقبال  /للعمل لدى �صالتها
مب�ساكن برزة بدوام � 8ساعات و
راتب � 60ألف ال�شهادة بكالوريا
كحد �أدن���ى و العمر حتى 30
امل�����وا������ص��ل��ات م�����ؤم����ن����ة ه�����ـ :
–
0994488637
2274342
>م���ط���ل���وب مل��ك��ت��ب جت�����اري يف
جرمانا �سكرترية تنفيذية لديها
خربة ب�سيطة يف الفوتو�شوب هـ
0933730005 :
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>مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري > �رشكة بحاجة اىل فني �صيانة
يف برج الرو�س جتيد العمل على  /كهرباء  +ميكانيك االت�صال من
الكمبيوتر للقيام ب�أعمال مكتبية  5-8هـ 0993038058 :
العمر دون � 30سنة ذات مظهر
رعاية وتنظيف
ال ئ������ق ه�����ـ – 5427524 :
0944210336
>م��ط��ل��وب م��دب��رة م��ن��زل مقيمة
العمر حوايل � 30سنة براتب 75
عمال
�ألف �شهريا هـ 0941472485 :
>يلزمنا عامل  /عاملة للعمل يف – 2216866
حم��ل لبيع ال�����ش��وك��وال و ال�بن و >مطلوب مقيمة لعائلة �صغرية
كافيه دم�شق �ساحة عرنو�س هـ يف�ضل ان تكون غري مدخنة هـ :
4419579 :
0933730005
>م��ط��ل��وب ع��ام��ل نظافة ب�رشكة
>مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى
مبنطقة ابو رمانة براتب جيد هـ
عائلة العمر من  30-20براتب
0950010183 :
مغري هـ 0994442324 :
مهن
>مطلوب مقيمة لرعاية م�سنة
>مطلوب معلمني حقائب ن�سائية م��ق��ع��دة و م�����س��اع��دة يف امل��ن��زل
ل��ل��ع��م��ل ب��ور���ش��ة يف ب��ب��ي�لا ه���ـ  :يف�ضل ان تكون ذات خربة هـ :
0993633086
0932480005

>شركة جتارية تعمل مبجال
الدعاية و اإلعالن مقرها املالكي
ترغب بتعيني سائق لديها
على من يرغب الرجاء االتصال
هـ 0933425000 :

3

2019

>مطلوب �سيدة مقيمة للعمل لدى
م�سنة مقعدة الراتب � 100ألف و
�إج��������������ازة �أ�����س����ب����وع����ي����ة ه������ـ :
8843845 – 0994442324
>م��ط��ل��وب م��ق��ي��م��ة ب��ي��ب��ي �سيرت
لرعاية الأطفال و االهتمام بهم هـ
0933730005 :

حالقة وجتميل

>مطلوب كوافريه خربة ممتازة
ل�صالون ج��اه��ز لال�ستالم ه��ـ :
0955290505
>م���رك���ز جت��م��ي��ل ب��ح��اج��ة �إىل
ك���واف�ي�ره ��ضري��ب��ة ���س��ي�����ش��وار و
�أخ�صائية بديكور و منيكور هـ :
3739212 – 0955402154
– 3739211

أزياء

>مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى >يلزمن���ا عم���ال و عام�ل�ات
عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او درزة – رشة – حبكة في املزه
دوام ه��ـ  – 0992722275 :مواساة هـ – 0955678551 :
6612972
2165666

>مطلوب للعمل يف �رشكة �صناعية >مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى >معمل �ألب�سة بناتي بحاجة �إىل
معلم قوالب بال�ستيك لديه خربة يف عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او خياط درزة للعمل �ضمن املعمل
ت�شغيل �آلة  CNCهـ  3323097 :دوام ه��ـ ���� / – 0992722275 :س���ائ���ق  /ح���وي�������ص ه�����ـ :
من ال�ساعة  2-10ظهرا
0955136335
2165666
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ورشة خياطة

بحاجة إلى عامل (ة) درزة
حبكة أمبالج براتب مغري
للعمل في وسط باب سريجة
دخلة المختار
االتصال من  5 - 9مسا ًء

>م��ط��ل��وب م��در���س��ة م��ق��ي��م��ة يف
منطقة ك�رشوع دمر لبنات ح�رصا
>�شاب يطلب عمال بدوام م�سائي جتيد اللغة االنكليزية و الفرن�سية
لدى �رشكة  ..حمل  ...يف منطقة ب������������رات������������ب ج��������ي��������د ه������������ـ :
>حم��ا���س��ب خ��ب�ير ي��ع��م��ل على
امل�����زرع�����ة و م����ا ح���ول���ه���ا ه����ـ 0988118400 :
امليزانيات و احل�سابات اخلتامية
0969945440
>مطلوب �آن�سة لتدري�س طالب و التكاليف لل�رشكات و املطاعم
>�سائق �سيارة �شهادة �سوق
و ال���ع���م���ل ع���ل���ى ك���اف���ة ب���رام���ج
ع�����ام�����ة ي����ط����ل����ب ع����م��ل�ا ه������ـ  :عا�رش ريا�ضيات – فرن�سي –
املحا�سبة اهتمام خا�ص باملطاعم
0997232958
فيزياء – كيمياء – انكليزي هـ  :هـ 0966202822 :
>�شاب متزوج عمره � 31سنة
>فني �صيانة م�ستعد ل�صيانة و
0999745871
يطلب عمال ك�سائق ل��دى عائلة
>مدر�سة  /مهند�سة و ماج�ستري �إ����ص�ل�اح الآالت ال�����ص��ن��اع��ي��ة و
حمرتمة هـ0934701731 :
الأدوات املنزلية يف مواقع العمل
م��ي��ك��ان��ي��ك  /م�����س��ت��ع��دة الع��ط��اء
و املنازل ب�إتقان و خا�صة الأعطال
درو�������س ل���ط�ل�اب االع��������دادي و امل�ستع�صية هـ – 6354073 :
>مدرس موس���يقى يعلمك الثانوي يف مواد الريا�ضيات و 0944795733
الغن���اء و العزف عل���ى العود ال��ف��ي��زي��اء و االن��ك��ل��ي��زي  /ه��ـ > :ن���������ش��ت�ري ك����ا ف����ة ا لأدوات
الكهربائية اجل��دي��دة ح�رصا /
و الغيت���ار و االورغ و البيان���و 0955878833
برادات – غ�ساالت – �شا�شات
و الكم���ان و اإليق���اع ه���ـ :
 /ه�������ـ – 2233236 :
0998126378
0933450808
>مدر�س لغة انكليزية ذو خربة
>للبيع عدة معمل كاتو م�ستعمل >�شاب م�ستعد لفك و تركيب و
بالتدري�س م�ستعد لإعطاء درو�س
تغليف املفرو�شات املنزلية و املكتبية
بدم�شق بحالة جيدة  /فرن دوار
للمرحلتني الإعدادية و الثانوية هـ
و خدمات النقل و ال�رشاء /الكتب
�صنع حلب مقا�س و�سط – براد و الأنقا�ض و اخلردة و النحا�سيات
0992244504 :
لالت�صال
/
رخام
طاوالت
–
كاتو
و ال��ع��دد و املكيفات ال�صاحلة و
>مدر�س لغة فرن�سية ابتدائي
– �إع��دادي – ثانوي – جامعي ه�����ـ  – 0988773443 :التالفة  /خدمة مميزة و �أ�سعار
منا�سبة  /ه��ـ – 8839141 :
– حمادثة هـ 3316527 0959390803 :
0930074126
>للتنازل رقمني ذهبيني هـ
2267817

>مدرسلغةانكليزيةوفرنسية
بأسعار مقبولة كافة املستويات

هـ 0997993706 :

>مدر�س ريا�ضيات – فيزياء –
كيمياء جلميع املراحل الإعدادية
و الثانوية حا�صل على �إجازة يف
الفيزياء خربة عالية يف تدري�س
امل������ن������اه������ج احل������دي������ث������ة ه�������ـ :
0962618938

0935415432 :

>للبيع رفوف و زوايا ديك�سون
حديد �سميك م��ع ال�براغ��ي 60
زاوي��ة  150 +رف بحالة جيدة
مع قواعد ط��اوالت حديد 1×2
م�تر ه��ـ – 0933373837 :
0938291023

>���ص��ي��دالين ذو خ�ب�رة ي��رغ��ب
بالعمل يف �صيدلية بدم�شق او
ري���ف���ه���ا ه����ـ – 8822187 :
0947363480
>عي���ادة للتس���ليم  4 /غ���رف
و صال���ة انتظ���ار واس���عة ط1
وس���ط البل���د ش���ارع رئيس���ي

تصلحعيادةكبيرةتخصصية >مطلوب �شهادة �صيدالنية /
 /شركة  ......التسليم فوري
كس���وة جي���دة للجادي���ن دون م��دي��ن��ة  /مل�����س��ت��ودع ادوي����ة ه��ـ :
وسيط هـ 0937323675 :
0953653776
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