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شــــــركة تجارية بالبرامكة 
 تطلب 

 �شـــكرترية تنفيذية    حتمل �ل�شـــهادة �جلامعية- �أنيقة 

             بر�تب    150٫000 �شــــهريا 

 لال�شـتعالم  0956577167  / 0937492031 

مكتب نوره للخدمات 
فنادق   - مباني   - يومي  تنظيف   - تعزيل  ورشات   
مطاعم - شطف أدراج- دهان منازل - نقل عفش  رعاية

شهري   - أسبوعي   - يومي  دوام   ) ومسنين  أطفال   (
  دعاية وإعالن - تركيب خيم وشوادر    يلزمنا عمال وعامالت ومقيمات 

MTN نوره 0999786564 أبو عالء 0945778855  هاتف  5655792 جرمانا - دخلة      

املزة  اتو�سرتاد  <للبيع منزل على 
اإطاللة على االتو�سرتاد ط3 غرفتني 

نوم و �سالون ك�سوة و�سط ال�سعر 

100 مليون هـ : 0949599996 
باملزة  منزل  ال�سفر  بداعي  <للبيع 
ــســوكــة مــ�ــســاحــة  ــة � ــي فـــيـــالت �ــرق

140م2 ك�سوة ممتازة ب�سعر مغري 
لــلــجــاديــن فــقــط دون و�ــســيــط هــــ : 

 6127552 – 0944757061
<للبيع منزل باملزة مقابل ال�سيتي مول 
ط4 /105م2 / 3 غرف و �سوفا ك�سوة 

جيدة جدا الت�سليم فوري ال�سعر 110 

مليون هـ : 0949599996 

<للبيع منزل باملزة فيالت غربية م�ساحة 
و  نــوم  غرفتني  �سوبر  ك�سوة  125م2 
�سالون و مطبخ و حمامني ت�سليم فوري 

 : هـــــ  و�ـــســـيـــط  فـــقـــط دون  لـــلـــجـــاديـــن 

 6133267 – 0944757061

مزة 
<للبيع منزل باملزة مقابل حديقة الطالئع 
ط145/7م2 / 3 غرف نوم و �سالون 

ال�سعر  فــــوري  ات�سليم  ــة  عــادي كــ�ــســوة 

115مليون هـ : 0949599996 
<للبيع مــنــزل اتــو�ــســرتاد املـــزة 3 
ك�سوة  200م2  م�ساحة  اجتاهات 

مغر  ب�سعر  فوري  الت�سليم  ممتازة 

لــلــجــاديــن فــقــط دون و�ــســيــط هـــ : 

 6127552 – 0944757061
<للبيع منزل باملزة على خط اجلبل 
على  اإطاللة  100م2  م�ساحة  ط3 

بــن خلدون  الــعــام جانب  الــ�ــســارع 

مطلوب 75 مليون ك�سوة جيدة جدا 

هـ : 0949599996 

<للبيع منزل باملزة �سارع اجلالء مقابل 
حديقة الطالئع بناء خمدم مع كراج و 

بريماء و خدمات ط3 م�ساحة 125م2 

نوم و �سالون / ك�سوة ديلوك�س   3  /

�سوفاج م�ستقل مكيفات م�ستقلة ال�سعر 

132م2 هـ : 0949599996 

شقق متفرقة 
<ملحق قرميدي بجرمانا القريات /
ط5/ ب�سعر 6 مليون و بــازار هـ : 

0934184321
<للبيع منزل يف باب ال�ريجة جانب 
 4 ــتــريوزي ط3 /115م2/   ال جــامــع 

ك�سوة  غربي  �رقي  �سالون  و  غــرف 

ممتازة ب�سعر 67 مليون بدون و�سيط هـ 

 2229713 – 0944484600 :

<للبيع او املقاي�سة منزل بالق�سور �سارع 
اخلــطــيــب ط1 طــابــو اخــ�ــر 4 غـــرف و 

�سالون ت�سليم فوري ديلوك�س 135مليون 

للجادين هـ : 0951553163 

<للبيع �سقة يف املزرعة �سارع امللك 
العادل ط3 فني مع ال�سطح م�ساحة 

 : هــــ  ـــــوري  ف الــتــ�ــســلــيــم  220م2 
 3318691 – 0951428823

احلــارة  بالفحامة  ملحق  <للبيع 
فتحة  35+م2  140م2  اجلــديــدة 

�سماوية �رقي قبلي طابو اخ�ر 

 : هــــ  عـــاديـــة  كــ�ــســوة  2400�سهم 
 0933244814

ين  جر ملها با ل  منز <للبيع 
الشقة  مساحة  املوقف  عند  شورى 
برندات  و  غرف   6  / 265م2 
عدد 3 مع املنافع دون وسيط هـ 

0934889221 :
�سحارى  جممع  اأمـــام  للبيع  <�سقة 
ك�سوة �سوبر ديلوك�س م�ساحة 120م2 

و  غرفتني  و خالبة ط3  رائعة  اإطاللة 

�سالون  كبري طابو اخ�ر فراغ فوري 

قبلي غربي بناء حجر �سعر 46 مليون 

فقط للجادين هـ : 0988266149 

م�ساحة  بالق�سور  منزل  <للبيع 
100م2 ط1 اجتاه قبلي ك�سوة جيدة 
بدون و�سيط هـ : 0933510447 

<للبيع او املقاي�سة منزل بالعدوي ط1 
و  االميــان  جامع  على  جميلة  اطاللة 

جبل قا�سيون غرفتني نوم و �سالون 

بلكون ديلوك�س ت�سليم فوري للجادين 

75 مليون هـ : 0933709044 
<للبيـــع شـــقة علـــى الهيـــكل 
فـــي قدســـيا خياطـــن شـــارع 
الروضـــة 190م2 /4 غـــرف و 
صالـــون و 3 برنـــدات / طابـــو 
اخضـــر إطاللـــة بناء حجر + 
مصعد بسعر مناسب و بدون 

وسيط هـ : 0969164074 
عـــربـــي  م�ساحة  مــنــزل  <لــلــبــيــع 
267م2 موؤلف من 11 غرفة اجتاه 
زقــاق  اجلــابــيــة  ــاب  ب مبنطقة  قبلي 

احلطاب هـ : 0955727360 

م�ستقلة  و  خمــدمــة  غــرفــة  <للبيع 
بــاأ�ــســد الــديــن وانــلــي ثــالــث جانب 

ال�سارع  على  تللو  نايف  مدر�سة 

ت�سلح �سكن – ور�سة – عيادة طبية 

 : هـــــــــ   2 15م ــــهــــا  مــــ�ــــســــاحــــت

 0948908997

 2400/216 حصـــة  <للبيـــع 
سهم على الشيوع بيت عربي 
نقيـــب  عمـــارة  مـــن  مؤجـــر 
مســـاحة 670م2 طابو اخضر 

هـ :0988764539 
<منزل يف الق�ساع دخلة اأبو �سمرة 
م�ساحة 94م2 ي�سلح مهن فكرية طابق 

ار�سي /قبو / يبعد عن الطريق العام 

30م هـ : 0933134961 
<للبيع منزل بالرو�سة جانب الليوان 
قبو نزول 10 درجات ك�سوة ممتازة 

و  غرفة  50م2  م�ساحة  حديقة  مع 

ي�سلح  حديقة  و  منافع  و  �سوفا 

�سكني او جتاري ب�سعر مغر ت�سليم 

فـــوري لــلــجــاديــن دون و�ــســيــط هـــ : 

 6127552 – 0944757061
<للبيع منزل ب�سحنايا م�ساحة 130م2 
قبو اأول غرفتني نوم و �سالون و جلو�س 

و �ــســفــرة + حــديــقــة + وجــيــبــة   �ــســارع 

الــكــورنــيــ�ــس الــغــربــي كــ�ــســوة جــيــدة جــدا  

مطلوب 15 مليون هـ : 0949599996 

اجلمعية  يف  اكتتاب  رقــم  <للبيع 
امل�ستقلة يف منطقة فيحاء ال�سام رقم 

مميز على �سقة �سكنية الت�سليم خالل 

3 �سنوات هـ : 0933225561 
<للبيع  او املقاي�سة منزل بكورني�س 
قبلي  جميلة  اإطــاللــة  ط3  الــتــجــارة 

�رقي طابو اخ�ر ديلوك�س 3 غرف 

و �سوفا بلكون ت�سليم فوري ب 110 

مليون هـ : 0951553163 

<لــلــبــيــع �ــســقــة يف الــ�ــســويــقــة على 
ال�سارع العام ط4 �رقي غربي /3 

 : هــــــــ   / �ــــــســــــالــــــون  و  غـــــــــرف 

 0935085247
<للبيع ح�ستان 960�سهم من اأ�سل 
 54/70 الــعــقــار  مــن  5 ح�س�س 
اخلما�سية �رقي التجارة ب�سعر 25 

ـــــق �ــــســــابــــع هـــــــ :  مــــلــــيــــون طـــــاب

 0951543855

<لـــالجـــار مــنــزل يف املــــزة فيالت 
املــنــارة ط1  مت�سلة جــانــب رو�ــســة 

اإطـــاللـــة جميلة  مــنــافــع  و  غــرفــتــني 

مفرو�س ن�سف فر�س هـ : 6610447 

0944260901 –
فيالت  باملزة  فيال  طابق  <لالجار 
غربية دخلة ال�سفارة اللبنانية ط3 + 

م�سعد غرفتني نوم و �سالون و غرفة 

جلو�س + ترا�س مفرو�س فر�س جيد 

مطلوب  كاملة  بناء  خدمات   / جدا 

 : هـــــــ  ــــا   ــــوي �ــــســــن ــــون  ــــي مــــل  5،5
 0949599996

<لالجار �سقة يف الرو�سة 3 غرف 
و �سالون ربع عف�س ك�سوة و�سط ط3 

اجار �سنوي هـ : 0951418823 

 3318691 –
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
لر�سي مع حديقة + م�سبح ك�سوة 

ممـــتـــازة مــفــرو�ــس او بــــدون فــر�ــس 

لــلــجــاديــن فــقــط دون و�ــســيــط هــــ : 

 6133267 – 0944757061
<لالجار منزل باملزة فيالت �رقية 
نزلة جامع االأكرم م�ساحة 200م2 

/3 غرف نوم/  و �سالونني و غرفة 

جدا  جيدة  ك�سوة  مك�سي   �سفرة 

بدون فر�س مطلوب 5 مليون �سنويا 

هـ : 0949599996 

الرو�سة  جرمانا  يف  �سقة  <للبيع 
140م2 طابق ثالث �رقي و غربي 
 0996246266  : هـ  ك�سوة جيدة 

 5614920 –
البعث  حــي  بجرمانا  �سقة  <للبيع 
م�ساحة 100م2 /ط2/ فني ك�سوة 

جديدة هـ : 0999786564 

<للبيع �سقة يف اخلطيب قريبة من 
غـــرف و �سالون   4 الــقــ�ــســور  حــي 

م�ساحة 120م2 ط2 ك�سوة قدمية هـ 

 : ــــل   اواإميــــي  0949257964  :

jetaime2000@gmail.com
<للبيع او املقاي�سة قبو  بالق�سور 
�سارع اخلطيب غرفتني و �سوفا مع 

حــديــقــة كــ�ــســوة جــيــدة جـــدا ي�سلح 

 55 ب  مكتب  او  عيادة  او  لل�سكن 

مليون الت�سليم فوري للجادين  هـ : 

 0951553163
<�سقة للبيع �سبابي ج 11 بناء حجر 
م�ساحة 90م2 ك�سوة جيدة منفو�س 

الر�سية �سوكه مع حديقة زاوية جميلة 

فراغ  الذمة  بريء  مثمرة  اأ�سجار  و 

فوري �سعر 34 مليون للجادين فقط 

هـ : 0988266149 
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�صــــــ�حب الرتخي�س: الــــــدكتــــــور املهند�س مــــــ�أمــون احلــــــــالق

رقم الرتخي�س 4545 ت�ريخ 2003/6/10

املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

شـــقة  الســـنوي  <لالجـــار 
3 غـــرف  مفروشـــة حصـــرا / 
/ بالزاهـــرة اجلديـــدة جانب 
ثانويـــة محمـــد بـــدر الديـــن 
 + مصعـــد   +  6 ط عابديـــن 

تكييف هـ : 0967292276 
لالجار منزل باملزة طلعة االإ�سكان 

جانب حديقة الوحدة 3 غرف نوم و 

�سالون و جلو�س + حمامني مفرو�س 

فر�س جيد جدا مطلوب 3،6 مليون 

�سنويا هـ : 0949599996 

<لالجار �سقة مفرو�سة غرفتني و 
�سالون اأول املزة 86 خزان يوجد 

من  قريبة  الــ�ــســيــارة  ل�سف  مــكــان 

ال�رفي�س �سهريا 90 األف / الدفع 

 : هــــــــ   / اأ�ــــــســــــهــــــر   3 مــــــقــــــدم 

 0944567600
فيالت  باملزة  فيال  طابق  <لالجار 
�رقية نزلة مطعم ال�سنوبر ط1 /3 

غرف نوم و �سالونني و غرفة جلو�س 

�سوبر  ك�سوة  �سوبر  فر�س  مفر�س 

ديلوك�س مطلوب 8 مليون �سنويا هـ 

 0949599996 :

<لــــالجــــار الـــيـــومـــي االأ�ــســبــوعــي 
ال�سهري  بدم�سق غرف مفرو�سة ) 

2+3 ( �ــريــر + حــمــام + بـــراد + 
 ) ال�سامي  البيت   ( �سمن  مكيفة 

�سارع  بغداد دخلة القزازين خلف 

جامع اجلوزة هـ : 2320771 – 

 0 9 3 6 8 5 5 4 5 5 -

 0933554418
<لـــالجـــار مــنــزل بــ�ــســاحــة عــدنــان 
ـــوم و �ــســالــون  املــالــكــي غــرفــتــني ن

�سوبر  فــر�ــس  و  كــ�ــســوة  مــفــرو�ــس 

او  لدبلوما�سي  حــ�ــرا  ديلوك�س 

عر�سان مطلوب 3،6 مليون �سنويا 

 : هــــــــ   / �ـــــســـــنـــــوي  الـــــــدفـــــــع   /

 0949599996

<للت�سليم /فروغ / حمل يف عني 
جانب  الرئي�سية  اجلـــادة  الكر�س 

حواالت عرنو�س م�ساحة 17م2 + 

�سقيفة 8م2 ي�سلح جلميع املهن هـ 

 0945239396 :

البيع حمــل جتــاري  راو  <لــالجــا 
�سوبر  /كــ�ــســوة  10م2  مــ�ــســاحــة 

�سارع  الدين  ركــن  داخلي  �سقف 

�ــــســــالح الـــــديـــــن بـــــكـــــاري هــــــ : 

0957788300
<لالجار حمل يف ال�سعالن حبوبي 
الزنربكجي  مقابل حمالت  الرابع 

م�ساحة 33م2 للجادين فقط دون 

و�سيط هـ : 0933446080 

موظفون
<مطلوب للعمل فورا مديرة تنفيذية 
بالربامكة  للعمل  جتــاريــة  ل�ركة 

األف   75 براتب  8 �ساعات  بــدوام 

املوا�سالت موؤمنة و ال�سهادة ثانوية 

�سنة   35 دون  العمر  اأدنـــى  كحد 

ـــــة هـــــــ :  املــــــوا�ــــــســــــالت مـــــوؤمـــــن

 2135309 – 0933606019
ــدوبــني و مــنــدوبــات  <يــلــزمــنــا مــن
لت�سويق �سلع على املنازل و املحالت 

و امل�سايف على من يرى يف نف�سه 

انه ال�سخ�س املنا�سب االت�سال على 

الرقم هـ  :0942001665 

<�ركة جتارية للم�ستح�رات الطبية 
 – ا�ستقبال   / اآن�سة  بتوظيف  ترغب 

اإداري / العمر  اإ�ــراف  حما�سبة – 

الراتب من  -50  �سنة   35-18 من 

100 األف �سهريا هـ : 2154735 – 
 0932346791

<مطلوب موظفة مرا�سالت جتارية 
ا�ستخدام  و  االنكليزية  اللغة  جتيد 

احلا�سب و ذات خربة باملرا�سالت 

هـ : 2254647 

حمل  يف  للعمل  موظفة  <مطلوب 
من  كامل  بـــدوام  عرنو�س  مبنطقة 

8،30 – 4،30 ال�سكن قريب هـ : 
 3318691 – 0951418823

<�ركة ا�سترياد و ت�سدير يف املجال 
 + ري�سب�سن   ( ملوظفة  بحاجة  الطبي 

اإ�راف ( الراتب 70 األف دوام �سباحي 

موؤمنة  املــوا�ــســالت  مطلوبة  ال�سهادة 

غري  اخلــــربة  �ــســنــة   30 دون  الــعــمــر 

�رورية هـ : 2145877 

جملة  مبيعات  مــوظــف  <مــطــلــوب 
اللغة  يــتــقــن  كــامــل  بــــدوام  للعمل 

ب�سوق  لــديــه خـــربة  و  االنــكــلــيــزيــة 

الكهرباء هـ : 2254647 

بحاجـــة  جتاريـــة  <شـــركة 
إلـــى منـــدوب مبيعـــات خبرة 
فـــي توزيـــع املـــواد الغذائيـــة 
+ إجـــازة ســـوق عمومـــي هــــ : 

 2239806 –  2225512
موظفة  اىل  بحاجة  طبية  <�ركة 
ق�سم ا�ستقبال – مق�سم – �سكرتاريا 

اجلــديــد  بفرعها  للعمل  تنفيذية  

 : هـــــ   60000 �ـــســـهـــري  بــــراتــــب 

  2215788
باملزة  ريا�سية  اأدوات  <موؤ�س�سة 
بحاجة اإىل حما�سبة براتب ممتاز 

غري  اخلـــــربة  �ــســبــاحــي  دوام  و 

العمر  موؤمنة  املوا�سالت  �رورية 

دون 30 �سنة ال�سهادة مطلوبة هـ : 

 2145877
<�ركة جتارية ترغب بتعيني موظفة 
�سمن فرعها يف دم�سق حا�سلة على 

�سهادة كمبيوتر + لغة انكليزية جيدة 

+ لباقة يف التعامل مع العمالء هـ : 

 0932346791 – 2154735
افتتاح  تعلن  جتميلية  طبية  <�ــركــة 
اإىل  بحاجة  باحلمرا  اجلــديــد  فرعها 

موظفة ذات مظهر الئق لل�سواغر التالية 

/حما�سبة – �سكرتارية – ا�ستقبال / 

اخلربة غري �رورية براتب 75 األف 

الدوام 8 �ساعات املوا�سالت موؤمنة هـ 

 2144402 – 0966226640 :

<ملن لي�س لديها �سهادة او عمل �ركة 
م�ستح�رات طبية جتميلية بحاجة اإىل 

اآن�سة ال�ستكمال  طاقمها االإداري العمر 

اخلربة  �سباحي  دوام  �سنة   35 دون 

غــري �ــروريــة الــراتــب 50 األــف هـــ : 

 2144403 – 0955553922
<�ركة بحاجة اإىل م�سمم غرافيك 
يجيد العمل على برامج الفوتو�سوب 

و الكورل درو و االل�سترييرت و ميلك 

ــعــامــل مـــع املـــطـــابـــع و  ــت ــال خــــربة ب

ال�سو�سال ميديا هـ : 2254647 

<مطلوب موظفة حمجبة للعمل يف 
مكتب جتاري تنظيم مكتب و اإدارة 

/ �سكرتارية / هـ : 0933249512 

 2249512 –
موظفة  اىل  بحاجة  طبية  <�ــركــة 
براتب اأ�سبوعي 20 الف املوا�سالت 

موؤمنة و اخلربة غري �رورية هـ : 

 0960969797 – 2215788

سكرتاريا
مركز  يف  �سكرترية  للعمل  مطلوب 

براتب  عــطــورات  و  جتميل  اأدوات 

مغري هـ : 0930814365 

اىل  بحاجة  بالربامكة  طبي  <م�ستودع 
�سكرترية للعمل لديه براتب �سهري 60 األف 

اخلربة غري �رورية و املوا�سالت موؤمنة 

هـ : 2253712 – 0932412883 

تطلب  بالربامكة  جتــاريــة  <�ــركــة 
ال�سهادة  حتمل  تنفيذية  �سكرترية 

اجلامعية / اأنيقة / براتب 150 األف 

 –  0956577167  : هـــ  �سهريا 

 0937492031

�سورية  منتجات  عــر�ــس  <�ــســالــة 
موظفة  اإىل  بحاجة  بــاملــراأة  للعناية 

باإحدى �ساالتها / م�ساكن برزة – 

و  �سكرتاريا  و  احلمرا / حما�سبة 

خدمة زبائن براتب 75 األف العمر 

 –  2135309  : 35 �سنة هـ  دون 

   2144402
بحاجة  بالربامكة  طبي  <م�ستودع 
براتب  لــديــه  للعمل  �سكرترية  اىل 

�سهري 60 األف اخلربة غري �رورية 

و املوا�سالت موؤمنة هـ : 2253712 

 0932412883 –

<�ركة جتارية يف جرمانا بحاجة 
اىل موظفة تتقن اللغة االنكليزية 100 

قـــراءة و كتابة و  ي�سكل ممــتــاز   %
حمادثة هـ : 0991428055 

للعمـــل  موظفـــة  <مطلـــوب 
بســـاحة  ألبســـة   محـــل  فـــي 
 : هــــ  كامـــل  بـــدوام  عرنـــوس 

 0954331335
<�ركة جتارية لال�سترياد و التوزيع 
للبيع  مندوبات  لديها  للعمل  تطلب 

و  ملنتجاتها  الــتــ�ــســويــق  و  املــبــا�ــر 

اخلربة غري �رورية براتب ثابت + 

ن�سبة عاملبيع قد ي�سل ل 100 األف 

 –  2 1 5 4 7 3 5  : هـــــــــــــ 

 0932346791
<�ركة طبية ترغب بتعيني مندوبني  
/ مندوبات مبيعات لل�سيدلية راتب 

+ ن�سبة لديه �سيارة و متفرغ و يف�سل 

 –  4430203  : هـ  لديه خربة  من 

 0933303036
بالربامكة  حديثة  طبية  <جمموعة 
 + بتعيني موظفة / حما�سبة  ترغب 

اإ�راف / براتب 75 األف بدوام 8 

�ساعات العمر دون 35 �سنة  يف�سل 

و  ما حولها  و  الربامكة  �سكان  من 

التفرغ للدوام واملوا�سالت موؤمنة هـ 

 2144403 – 0933606081 :

<مطلوب موظفة للعمل يف املجتهد 
حمجبة الــدوام من 9-5 او ن�سف 

األــف ل. �س هـ :  الــراتــب 50  دوام 

 2249512 – 0933249512
<مطلوب موظفني يف �ركة بجرمانا 
/ مندوبني مبيعات/ �سائقني عمومي 

/ هـ : 0992925152 

 1 ط ي  ر جتا مكتب  ر  جا <لال
االقتصاد  وزارة  مقابل  بالصاحلية 
مساحة 40م2 كسوة سوبر ديلوكس 

هـ : 0933338358 

املقاي�سة حمل جتاري  او  <للبيع  
يف اأبو رمانة �ساحة ق�ر ال�سيافة 

و  بوفيه  30م2  االأردن  بنك  جانب 

 : هــــ  مــلــيــون   125 ب  مــنــتــفــعــات 

 0951553163
<للبيع على اتو�سرتاد املزة مبا�رة 
فروغ �سالة عر�س م�ساحة 200م2 

/9 واجهات / موقع ممتاز للجادين 

 : هـ  و�سيط  ب�سعر مغري دون  فقط 

 6133267 – 0944757061
ــيــع حمــــالت بــكــتــل الــرتيــكــو  ــب ــل <ل
بالزبلطاين باخلام�سة و ال�ساد�سة هـ 

 0933213361 :

<للبيع حمل فروج برو�ستد و �ساورما 
م�ساحة 50م2 مع كامل التجهيزات يف 

املـــزه الــ�ــســعــر مــغــر/ بــعــد املــعــايــنــة /

للجادين فقط هـ : 0933568282 

<للبيع ملك و فروغ حمل ب�سارع خالد 
بــن الــولــيــد جــانــب جــامــع زيــد بــن ثابت 

االأن�ساري 45م2 على ال�سارع العام له 

واجهتان ت�سليم فوري بدون و�سيط هـ : 

0944307790 - 0933225561
بــاب م�سلى  فــروغ حمــل يف  <للبيع 
�سوق ال�ستااليت 22م2 + منافع ي�سلح 

 : هـــ  مليون   15 ال�سعر  املــهــن  لكافة 

 3341976 – 0944058806
لتسليم  ا سم  بر ي  ر جتا <محل 
تقريبا  22م2  مساحة  بالقنوات 
+ سقيفة بنفس املساحة و يوجد 
ساعة 3 فاز هـ : 0932690526 

 0933322941 –

<لالجار منزل بتنظيم كفر �سو�سة 
و  نوم  غرفتني  الدام�سكينو  مقابل 

�سالون و غرفة جلو�س  مول مفرو�س 

فر�س جيد جدا و ك�سوة جيدة جدا 

ــون �ــســنــويــا هــــ :  ــي ــوب 6 مــل مــطــل

 0949599996

الغوطة  يف  زراعية  ار�ــس  <لدينا 
ال�رقية دير �سلمان 4 دومنات طابو 

اخ�ر �سعر الدومن 3 مليون هـ : 

 –  0 9 3 7 9 8 9 0 7 2
 0940475958

الغوطة  زراعـــيـــة يف  ار�ـــس  <لــديــنــا 
ال�رقية دير الع�سافري 10 دومن طابو 

اخــ�ــر �ــســعــر الـــــدومن 6 مــلــيــون / 

مزروعة زيتون / هـ : 0937989072 

 0940475958 –
<للبيع ار�س يف قلعة جندل طابو 
مفرزة بالقرب من اتو�سرتاد ال�سالم 

/25كم / عن مدينة دم�سق �سعر 

 : هـــــــــ  ــــــــــف  ال  500 الـــــــــــــــدومن 

 6823448 – 0933594898
و  منظمـــة  ض  ر ا <للبيـــع 
محددة في حوش الصاحلية 
مفـــرق اوتايـــا مقابل مغســـل 
400م2  مســـاحة  الســـيارات 
باب مستقل طابو اسهم على 

الشيوع هـ : 0988764539 

مغر  بسعر  السفر  بداعي  <للبيع 
مقابل  بالصاحلية  جتاري  مكتب 
مميزة  إطاللة  االقتصاد  وزارة 
السوق كسوة سوبر ديلوكس  على 
 : هـ   2 40م مساحة  بلكون  مع 

 0933338358
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بحاجة اىل كوميك �سالة  <مطعم 
او مــعــلــم فــــرن و مــعــجــنــات هــــ : 

 2111414 – 2111616

سائقون 
عائلة  لدى  للعمل  �سائق  <مطلوب 
بــاملــزة او املهاجرين ذو  حمــرتمــة  

خربة مبناطق دم�سق  و يف�سل من 

�ــســكــان املـــــزة / مــهــاجــريــن هــــ : 

 0966965777
<مطلوب �سائق ملدير �ركة باملزة  
العمر دون 40  �سنة و ال�سكن يف 

ـــا حــولــهــا هــــ :  كــفــر�ــســو�ــســة و م

 0990015034 – 6116601

رعاية وتنظيف
<مــطــلــوب عــامــالت خــدمــة منزلية 
تنظيف  عــمــال   / امل�سنني  لــرعــايــة 

 –  3325978  : هـــــ  ــــات  ــــس ور�

 0992337260
<مـــعـــمـــل خـــيـــاطـــة بـــحـــاجـــة اىل 
 / موؤمنة  املوا�سالت   / م�ستخدمة 

هـ : 0940011299 – 2155181 
 0933949404 –

أزياء
<معمل خياطة األب�سة والدي بحاجة 
اإىل عامل /ة/ خياطة درزة – حبكة 

املوا�سالت موؤمنة هـ : 2155181 

 –  0 9 3 3 9 4 9 4 0 4  –
 0940011299

<مطلوب عمل لرجل ذو خربة من 
عمومي  قــيــادة  �سهادة  ميلك  كندا 

كمندوب مبيعات ل�ركة حمرتمة هـ 

 0930814365 :

سكرتاريا
<�ركة هند�سية باملزة بحاجة اىل 
على  رد  و  ا�ستقبال   / �سكرترية 

القيام باعمال املكتب و  الهاتف – 

 -  6116601  : هـــ   / التنظيف 

0990015034
اأيار   29 ب�سارع  طبية  <جمموعة 
حمجبة  �ــســكــرتــرية  اإىل  بــحــاجــة 

�سباحي  بــدوام  االإداريـــة  لالأعمال 

اخلــــربة غــري �ـــروريـــة الــ�ــســهــادة 

�سنة   30 دون  الــعــمــر  ــة  ــوب مــطــل

يحدد  الــراتــب  موؤمنة  املــوا�ــســالت 

�سمن املقابلة هـ : 2157150 

يعمل  م�سلى  بــاب  يف  طبي  <م�ستودع 
�سكرترية  اإىل  بــحــاجــة  بـــاملـــراأة  بالعناية 

حمجبة حتمل ال�سهادة الثانوية كحد اأدنى 

 35 العمر دون  األف   50 يبداأ من  براتب 

�سنة و املوا�سالت موؤمنة و الدوام �سباحي 

هـ :  0994488637 – 2144402 

<�ركة للتجارة و التوزيع بحاجة 
اإىل موظفة / �سكرتاريا – حما�سبة 

– اإ�راف اإداري  / براتب مبدئي 
50 األف �سهريا + مكافاآت و حوافز  
الدوام من 9 �سباحا 5- م�ساء هـ 

 0932346791 – 2154735 :

<�ــركــة جتــاريــة تعمل يف جمال 
اإىل  اإك�س�سوارات بحاجة  و  الزينة 

�سكرترية حمجبة للعمل لديها براتب 

ـــــف اخلـــــربة غري  األ  60 �ــســهــري 

�رورية و املوا�سالت موؤمنة هـ : 

 0932412883 – 2253712

عمال
<للعمل فورا �ركة هند�سية بباب م�سلى 
بــحــاجــة اإىل عــامــل تــعــلــيــب اخلــــربة غري 

ال�سهادة  �سنة   25 دون  العمر  �ــروريــة 

اإعدادية كحد اأدنى هـ : 0937756448 

<مطلوب عامل /ة/ عادي او فني 
تغليف  و  تعبئة  اإنتاج  على خطوط 

ــــــ :  ــــــة ه ـــــري �ــــــروري اخلـــــــــربة غ

 0930147448 – 5641542

مهن
�رقي  �سيف  اىل  بــحــاجــة  مطعم 

و  طبيعي  ع�سري  معلم  او  غــربــي 

م�روبات �ساخنة هـ : 2111616 

 2111414 –

كافيه  و  مطعم  معدات  <للبيع 
مكنة   – خمارة  و  فرن   / كاملة 
 - – كراسي  – طاوالت  كابتشينو 
أملاني   /  - – فريزرات  برادات 
ايطالي استعمال 3 أشهر / واتس 

حصرا :  0966965777 
روؤو�ـــس  املــ�ــري /6  فــرن  <للبيع 
م�ستعمل / + غ�سالة جرنال اتوماتيك 

 3329273  : هــــــ  مــ�ــســتــعــمــلــة 

 -0934242049
للبيع  بية  عر ظة  بو ة  د <جما
هـ  ل.س  ألف   300 نهائي  بسعر 

 0945185196 :

فرنســـية  و  انكليزيـــة  <مـــدرس 
خبيـــر متخصص باملناهـــج اخلاصة 
و احلكوميـــة ) شـــويفات – وطنيـــة 
– ســـورية حديثـــة ( دورات خاصـــة 
للشهادات تقوية للضعفاء – ترجمة 
كتب – محادثة لسيدات األعمال  هـ 

 6613046 –  0944491978
<درو�س تقوية فل�سفة و عربي هـ : 

 0992761703
<مدرس انكليزية و فرنسية خبير 
 ( اخلاصـــة  و  احلكوميـــة  باملناهـــج 
 – باكســـتانية   – صغيـــرة  قريـــة 
شويفات ( دورات خاصة للشهادات 
 – ترجمـــة   – للضعفـــاء  تقويـــة 
 : هــــ  األعمـــال  لســـيدات  محادثـــة 

 6613046 –  0938670342
<درو�ــــس خــا�ــســة للغة الــعــربــيــة و 
و  للتا�سع  االنــكــلــيــزي  و  الفل�سفة 

البكالوريا هـ : 0981092703

<مدرس لغة روســــية و انكليزية 
عربيــــة  لغــــة  دروس   / خبيــــر 
تعليــــم   + الروســــية  ليــــة  للجا
ســــية  و لر ا للغــــة  با ثــــة  د حملا ا
العربيــــة  تعليــــم  و  للمبتدئــــن 
للروس / دورات صيفية مكثفة /   
هـ : 0944491978 – 6613046 

صيدلـــة  شـــهادة  <مطلـــوب 
 / ز  طـــو عر ة  يـــد جد  /
 –  0 9 6 0 0 7 0 5 6 0  : هــــ 

 0934104659
بحاجة  االأ�سنان  ل�سناعة  <خمرب 
اجلب�سني  اأعمال  يتقن  �ساب  اىل 

العمل  مكان  املــعــدن   – ال�سمع   –
جـــرمـــانـــا �ــســاحــة الــرئــيــ�ــس هــــ : 

0955825883

دم�سق  يف  مقيم  لبناين  <�ــســاب 
ميلك �سيارة خا�سة لبنانية م�ستعد 

ال�ستقبال طلبات خا�سة اإىل لبنان 

و تاأمني حجز فندقي م�سمون هـ : 

 –  0 9 5 5 3 4 1 7 9 1
 0096171226747

<فني م�ستعد ل�سيانة و فرمته و تنزيل 
برامج النت و الت�سميم و الهند�سية و 

على  اخلدمية  و  الفريو�سات  مكافحة 

ن�سل  ال�سبكات  تو�سيل  و  الكمبيوتر 

اأينما كنتم هـ : 0945375583 

سيارات للبيع
باك  هات�س    c2 �سرتوين  <للبيع 
2007 عــداد 50 األــف كم بالتنكة 
كاملة غيار عادي نظيفة  جدا هـ  : 

0944095880




