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مزة 
ال�سوق  نزلة  جبل  باملزة  للبيع  <�سقة 
قرب �سارع املدار�س طابق اأول م�ساحة 

75م2 ك�سوة قدمية طابوا �سكان فراغ 
قبلي  و�سيط  دون  فقط  للجادين  ف��وري 

�سمايل غربي ال�سعر 67 مليون و بازار 

�سغري ه� : 0988266149 

<للبيع منزل باملزة �ساحة الهدى طلعة 
�سيدلية ال�سهلي 3 غرف نوم + �سالون 

/50م2/ امل�ساحة 135م2 ك�سوة جيدة 

ي�����وج�����د ح����دي����ق����ة خ�����ارج�����ي�����ة ه������� : 

 0994700664
مقابل   14 بنايات  باملزة  منزل  <للبيع 
موؤ�س�سة اخل�سار ن�سف فر�س /2 نوم 

+ �سالون / ط6 ك�سوة ديلوك�س ب�سعر 

األ��ف ) �سنة اأو 6 اأ�سهر ( ه��� :   200
 0956278464

مشروع دمر 
<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر اأر�سية + 
 10 اجلزيرة  125م2  م�ساحة  حديقة 

 –  0933615677  : ه���    b21 بناء 

 4427714

مع  غرفتني  جت���اري  مكتب  <ل��اج��ار 
مقابل  باملزة  ديلوك�س  �سوبر  منتفعات 

املدينة اجلامعية مفرو�س ه� : 2145877 

 0944399193 –
<م����ط����ل����وب ل����اج����ار م���ك���ت���ب جم��ه��ز 
بالكمبيوترات م�ساحة من 50-100م2 

ه� : 0995647868 

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

املزه ال�سعر مغر/ بعد املعاينة /للجادين 

فقط ه� : 0933568282 

جت��اري  مبنى  اال�ستثمار  اأو  <للبيع  
�سناعي خدمي ي�سلح بنك – �رشكة – 

جممع طبي مرخ�س معمل او جتاري  

و  مكاتب   600م2  م�ساحة  بالربامكة 

�سالة و م�ستودعات   ك�سوة ممتازة و 

جاهز للعمل الفوري ) مواقف متوفرة (  

ه� : 0966965777

<للبيع او املقاي�سة  على منزل حمل 
�ساحة  موقع مميز  رمانة  بابو  جت��اري 

ق�رش ال�سيافة جانب بنك االردن 30م2 

يوجد فيه منتفعات ت�سليم فوري ب 125 

مليون ه� : 0951553163 

<للبيع ملك و فروغ حمل ب�سارع خالد 
بن الوليد له �سقيفة + عداد ماء 50م2 

قرب  واجهتان  له  العام  ال�سارع  على 

 –  0933225561  : ه���  زي��د  ج��ام��ع 

 0944307790
<ل��ل��ب��ي��ع حم����ل يف ج���رم���ان���ا م��ق��اب��ل 
م�ساحة   / ع��ب��ارة  /�سمن  ال�سريتيل 

22م2 ي�سلح جلميع املهن فروغ + ملكية 
ه� : 0951418823 – 0937165177 

 5621230 –

<حمل فروغ �سارع امللك في�سل جادة 
مكتبة  مقابل  ال�����س��ادات  ج��ام��ع  مقابل 

خليفة م�ساحة 11م2 + �سقيفة 11م2 

ه� : 0933774413 

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج 16 م�ساحة 
180م2 + كراج �سيارات 3 غرف نوم و 
���س��ال��ة  و ���س��ال��ون ب��داع��ي ال�����س��ف��ر ه� 

0966965777:

<للبيع �سقة بدمر البلد 5 غرف و منافع 
بوادي ال�سيل م�سم�س مهوي موقع مميز 

ه� : 3136126 – 0931805301 

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر اأر�سية + 
حديقة م�ساحة 165م2 اجلزيرة العا�رشة 

 –  0933615677  : ه���     b21 بناء 

 4427714

شقق متفرقة 
<للبيع اأو املقاي�سة منزل ب�رشقي التجارة 
طابو ديلوك�س 3 غرف و �سوفا ت�سليم 

فوري كراج �سيارة ناطور 90 مليون ه� 

 0951553163 :

جانب  رمانة  اأب��و  مبنطقة  �سقة  <للبيع 
م�ساحة  اأول  طابق  ن��ورا  ماركت  �سوبر 

130م2 ك�سوة قدمية مطلوب 157مليون 
و بازار ه� : 0966184190 

�سدى  جمعية  اكتتاب يف  رق��م  <للبيع 
ال�سعب ب�ساحية قد�سيا البجاع م�ساحة 

120م2 /160م2 قيد االإن�ساء خم�س�س 
ه� : 0951418823 – 4472374 

الكهربـــاء  ســـوق  وســـط  <قبـــو 
 : هــــ   2 85م مســـاحة  لالجـــار 

0988826100
20م2  م�ساحة  لاجار  <حمل جتاري 
على واجهتني �سارع بغداد مواجه الهال 

 –  0944514515  : ه�����  االأح����م����ر 

 0933590158
بن  ب�سارع خالد  قبو جتاري  <لاجار 
الوليد �رشيبي�سات م�ساحة 40م2 ي�سلح 

 2230539  : ه������  امل�����ه�����ن  ل����ك����اف����ة 

 -0999564385
<ل��اج��ار حمل يف امل��زرع��ة جانب بنك 
�سوريا و املهجر م�ساحة 24م2 ي�سلح 

جلميع املهن ه� : 0981656704 

ار�سي  <لا�ستثمار حمل يف احلريقة 
 : ه�������  ط����اب����ق����ني  20م2  م���������س����اح����ة 

 0936073088

<للبيع فيا  و ار�س بيعفور من دومن 
جديدة  م�سبح  و  فيا  فيها  دومن   7  –
جاهزة  ك�سوة ممتازة موقع رائع و اإطالة 

خابة ه� : 0966965777 

<مطلوب مزرعة لاجار �سوبر ديلوك�س 
اجار �سهري ه� : 0995647868 

موظفون
<  مطلوب موظف مبيعات لديه خبرة في 
ال�������ع�������دد ال�����ص�����ن�����اع�����ي�����ة  ل����اس����ت����ف����س����ار 

0944414500
تفتتح  العاملية  املاركات  الأ�سهر  <وكالة 
اىل  بحاجة  باحلمرا  اجل��دي��دة  �سالتها 

 – زبائن  خدمة   – ري�سب�سن   / موظفة 

�سكرتارية / بدوام 8 �ساعات العمر حتى 

35 �سنة اخلربة غري �رشورية ال�سهادة 
ثانوية اأو جامعية براتب 75 األف االت�سال 

 –  0955553922  : ه���   6-11 م��ن 

 2144403

الزاهرة  في  أرضية  شقة  <للبيع 
مسبق الصنع بناء األطباء كسوة جيدة 
مع  منافع  و  غرف   4  / ارضي  طابق 
حديقة شرقي شمالي 120م2 سكن و 
حديقة 100م2 بسعر 120 مليون 

و بازار هـ : 0944712944 
<�سقة للبيع بجرمانا الرو�سة جمعيات 
مع  فني  بناء حجر ط2  املخفر  مقابل 

م�ساحة  جواين  مميزة  اإطالة  م�سعد 

137م2 + غرفة بالقبو /3 غرف نوم و 
 / حمامني  و  كبري  مطبخ  و  �سالونني 

طابو اخ�رش بدون و�سيط الك�سوة جيدة 

ه� : 0991185134 

<للبيع  او املقاي�سة منزل بالعبا�سيني 
���س��ارع ف��ار���س خ���وري ط4 / اإط��ال��ة 

ديلوك�س / كراج �سيارة ناطور ب 77 

مليون ه� : 0951553163 

<للبيع طابق اأول فني يف �سارع بغداد 
مقابل الهاتف االآيل 3 و �سوفا م�ساحة 

90م2 + غرفة م�ستقلة بال�سطح ب�سعر 
 : ه�����  و����س���ي���ط  دون  و  م���ل���ي���ون   85

 0932249538
طريق  80م2  م�ساحة  �سقة  <للبيع 
بريوت القدمي مفرق جبل الورد �سوكة 

عيادة  ي�سلح  الرئي�سي  ال�سارع  على 

 : ه�  للتفاو�س  قابل  مليون  ب�سعر6،5 

 0999558961

<مطلوب موظفة للعمل يف �رشكة بيع 
دوام��ني  او  دوام  الق�سور   دخ��ان يف 

الراتب مغري االناقة مطلوبة جدا ه� : 

 0955880031
<مطلوب موظفني خريجي ادب انكليزي 
اخل�������������ربة غ��������ري م�����ط�����ل�����وب�����ة ه��������� : 

 0995647868
<مطلوب موظفة حمجبة للعمل يف تنظيم 
براتب جيد يف منطقة  ترتيب ب�سائع  و 

املجتهد الدوام من 9-3 و من 3-10 ه� 

 2249512 – 0933249512 :

<موؤ�س�سة جتهيزات طبية بحاجة  اإىل 
موظفة مق�سم و ا�ستقبال بدوام �سباحي 

املوا�سات موؤمنة بخربة او بدون العمر 

لغاية 35 �سنة / املهم االلتزام / ه� : 

 2145877
<مطلوب ان�سة او �ساب للعمل يف بوفيه 
����س���اخ���ن ب������ارد يف ال����ربام����ك����ة ه����� : 

 2142994 – 0932001319
<شـــركة متخصصـــة فـــي مجـــال 
فـــي قدســـيا بحاجـــة  التجميـــل 
الـــى موظفـــة للعمـــل لديهـــا فـــي 
االختصاصـــات التاليـــة / خدمة 
زبائن – تســـويق مباشـــر – صالة 
عرض براتـــب 75 ألف العمر دون 
35 سنة اخلبرة غير ضرورية هـ : 
  0931606999 –  0967187880
<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذات مظهر الئق بدوام 8 �ساعات 

و  الثانوية  ال�سهادة  حملة  من  يف�سل 

���س��ن��ة مبجال   35 ي��ت��ج��اوز  ال  ال��ع��م��ر 

اال�ستقبال االت�سال من -11 6 م�ساء 

ه� : 0933606081 – 2144402 

بحاجة  الربامكة  طبي يف  <م�ستودع 
اىل موظفني باالخت�سا�سات التالية / 

مق�سم – �سكرتاريا – ا�ستقبال / براتب 

�سهري 70 األف و املوا�سات موؤمنة ه� 

 2253712 – 0932412883 :

<ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل ال�سهادة 
ت��ع��م��ل يف جم���ال  ����رشك���ة  اخل������ربة  اأو 

اال�سترياد تعلن عن حاجتها اإىل اآن�سات 

للعمل يف عدة اخت�سا�سات بدوام كامل 

و راتب 75 األف العمر دون 35 �سنة ه� 

 2135309 – 0966226640 :

ال�سيل  حي  حر�ستا  �سقة يف  <للبيع 
غرفتني و �سوفا طابق ثاين طابو اخ�رش 

 : ه�  مليون   5 ب�سعر  70م2  م�ساحة 

 0966275265
بالعدوي  منزل  املقاي�سة  او  <للبيع 
�سالون  و  ن��وم  غرفتني  جميلة  اطالة 

ك�سوة ديلوك�س طابو للجادين 75 مليون 

ه� : 0933709044 

مفرو�س  قبو  املالكي  يف  م��ن��زل  <ل��اج��ار 
غ��رف��ت��ني ن���وم و غ��رف��ة ج��ل��و���س و ���س��ف��رة و 

منتفعات + حديقة كبرية بدون و�سيط ب�سعر 

منا�سب جدا ه� : 0935375063 

سكنية  شقة  ضمن  غرفة  يوجد   >
مشتركة  منافع  عفش  غير  من  فارغة 
سوق  الثورة  شارع  بنتني  أو  لبنت 
هاتف  غنم  حارة  مناخلية  النحاسني 
 2326854  /  0944574456
<ل���اج���ار ���س��ق��ة يف ال��رو���س��ة ج��ادة 
الزهراوي غرفتني و منافع طابق ثاين 

م���ف���رو����س���ة ي����وم����ي اأ����س���ب���وع���ي ه����� : 

 4472374 – 0951418823
<لاجار منزل باملزة مواجه ق�سم ال�رشطة 
100م2 مع  مبا�رشة طابق ار�سي م�ساحة 

حديقة حوايل 150م2 على ال�سارع العام ه� 

 0944514515 – 0933590158 :

< جناح  يف و�سط مدينة دم�سق غرفتني نوم  
و �سالون مع حمام مفرو�س / نظام فندقي / 

لاجار اليومي اأو االأ�سبوعي ب�سعر6000  ل 

�س للليلة الواحدة ه� : 0955560319

<للبيع �سقة �سبابي ب�ساحية قد�سيا  ج 
11 اأر�سية باب خارجي خا�س و �سجر 
مثمر 90م2 + حديقة 120م2 + ترا�سني 

ك�سوة داخلية جيدة و مطبخ اأمريكي ) 

حماية كاملة حديد (  برئ الذمة فراغ 

مبا�رش من �ساحب العاقة دون و�سيط 

ب�����س��ع��ر 33 م���ل���ي���ون  ل��ل��ج��ادي��ن ه���� : 

 0988266149
األســـبوعي  اليومـــي  <لالجـــار 
الشهري  بدمشق غرف مفروشة 
) 2+3 ( ســـرير + حمـــام + بـــراد + 
مكيفـــة ضمن ) البيت الشـــامي ( 
شارع  بغداد دخلة القزازين خلف 
جامـــع اجلـــوزة هــــ : 2320771 – 

 0933554418  0936855455-
منتفعات  و  غ��رف��ت��ني  م��ن��زل  <ل���اج���ار 
او  لطاب  �سلح  فر�س  ن�س  ديلوك�س 

طالبات جامعة مقابل املدينة اجلامعية ه� 

 0944399193 – 2150903 :

اأول  طابق  عرنو�س  يف  �سقة  <لاجار 
فني غرفتني و �سالون و منافع مفرو�سة 

ي�����وم�����ي اأ�����س����ب����وع����ي �����س����ه����ري ه������ : 

 4472374 – 0951418823
<���س��ق��ة م��ف��رو���س��ة ل���اج���ار دي��ل��وك�����س 
مب�ساكن برزة قرب الهاتف االآيل موؤلفة 

من 3 غرف و �سالون كبري ط ار�سي 

و  تربيد  و  تكييف  �سال  و  حديقة  مع 

�سوفاج ه� : 0955397330 

شقق للشراء
<مطلوب اأرقام اكتتاب �سبابي �ساحية 
قد�سيا و دميا�س للبيع و �سقق خم�س�سة 

و م�ستلمة بال�ساحية و الدميا�س للجادين 

فقط ه� : 0988266149 

<مطلوب لاجار مكتب جتاري م�ساحة 
ال تقل عن 50م2 ال�سعر حلدود 100 

األ���������ف �����س����ه����ري ل����ل����ت����وا�����س����ل ه������� : 

0933051300
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املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

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

<فني كهرباء يطلب عما �سمن ور�سة 
مت���دي���د ك���ه���رب���اء ب����رات����ب ج���ي���د ه����� : 

 0994887798

<للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة / 
 – كابت�سينو  مكنة   – خ��م��ارة  و  ف��رن 

طاوالت – كرا�سي - برادات – فريزرات 

اأ�سهر   اأملاين ايطايل ا�ستعمال 3   / -

ه�:  0966965777 

بحاجة  ت�سدير  و  ا�سترياد  <جمموعة 
اإىل حما�سبة دوام 8 �ساعات براتب ممتاز 

و املوا�سات موؤمنة العمر لغاية 35 �سنة  

ه� : 2150903 

<�رشكة هند�سية بو�سط دم�سق بحاجة 
اإىل ر�سام اتوكاد يرجى اإر�سال ال�سرية 

كافة  و  اخل��ربات  عن  �سور  مع  الذاتية 

ال���������دورات ال���ت���دري���ب���ي���ة امل��ت��ب��ع��ة ب��ه��ذا 

anbaitts@ : االخت�سا�س اإىل اأمييل

 gmail.com
<�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد بالربامكة 
بحاجة اإىل موظفة للقيام باأعمال اإدارية بدوام 

�سباحي و راتب 50 األف مبدئيا ال�سهادة و 

اخلربة غري �رشورية يف�سل من �سكان املنطقة 

العمر دون 35 االت�سال من 11-6 م�ساء ه� 

 2144403 – 2144402 :

لبيع  دوام  بن�سف  م��وظ��ف  <ي��ل��زم��ن��ا 
احلقائب الن�سائية براتب 30 الف جرمانا 

+ الفحامة ه� : 0954208066 

<م��ط��ل��وب م���در����س خ���ا����س يف جم��ال 
ال��ت��وك��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة و اال���س��ت��رياد و 

اللوج�ستيات ه� : 0936002008 

<بحاجة اإىل موظف يحمل �سهادة �سوق 
خا�سة او عامة للعمل لدى �رشكة ك�سائق 

 : ه���  ن�سبة   + ث��اب��ت  ب��رات��ب  م����وزع  او 

 5643460 – 0930147448
<مطلوب كا�سيري /ة / براتب جيد لديها 
خربة يف الربامكة ه� : 0932001319 

 2142994 –

سكرتاريا
 / اإىل  بحاجة  ال�سني  م��ن  <م�����س��ت��وردي��ن 
ا�ستقبال / للعمل  �سكرترية –  حما�سبة – 

لدى �سالتها مب�ساكن برزة بدوام 8 �ساعات 

و راتب 60 األف ال�سهادة بكالوريا كحد اأدنى 

 : ه�  موؤمنة  املوا�سات   30 حتى  العمر  و 

 2144403 – 0944886370
ملكتـــب  ة  تير ســـكر ب  مطلـــو >
جتـــاري بالقصـــاع جتيـــد العمـــل 
على الكمبيوتر و القيام باألعمال 
املكتبيـــة متفرغـــة للعمـــل العمر 
دون 32 سنة و ذات مظهر الئق هـ 

 0945235374 – 5427524 :

دروس 
<مدر�س لغة E   اإجازة اأدب E + دبلوم 
تاأهيل تربوي اإعطاء كل املراحل الدرا�سية 

و اجلامعية و طاب االأدب االنكليزي ه� 

 0954210779 :

خدمات 
اأنواع  <بيع و تركيب و اإ�ساح جميع 
امل�ساعد / لدينا حمركات م�ستعملة / 

ه� : 0944749758 

<���رشك��ة ح��دي��ث��ة ب��امل��زة ب��ح��اج��ة اإىل 
و  �سباحي  ب���دوام  حمجبة  �سكرترية 

�سهادة ثانوية و اخلربة غري �رشورية و 

املوا�سات موؤمنة ه� : 2145877 

<�رشكة طبية بحاجة اإىل �سكرترية و 
موظفة اإدارية للعمل لديها براتب �سهري 

65000 ل.�س اخلربة غري �رشورية و 
املوا�سات موؤمنة ه� : 0932412883 

 2253712 –
<مســــتودع مواد جتميــــل و عناية 
الــــى  بالبشــــرة بقدســــيا  بحاجــــة 
موظفــــة للعمل لديه في املجاالت 
خدمــــة   – ســــكرتارية   / التاليــــة 
زبائــــن  - صالة عرض / العمر دون 
35 سنة اخلبرة غير ضرورية راتب 
60 ألــــف و املواصــــالت مؤمنــــة  هـ : 

  0931606999 –  0967187880
<جمموعة جتارية ترغب بتعيني اآن�سة للعمل 
فورا بدوام 8 �ساعات يف جمال / املحا�سبة 

– ال�سكرتارية – خدمة الزبائن / العمر دون 
35 �سنة و ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى الراتب 
2 األ��ف اأ�سبوعيا االت�سال من 11-6 ه� : 

 2135309 – 0933606019

ت  ا يد لتمد ا لتنفيذ  شة  ر و >
ة  خبر لصحية  ا و  ئية  با لكهر ا
 : هـ  سة  و ر مد ر  سعا أ و  يلة  طو

0991323050
<م�ستعد ل�سيانة جميع اأنواع املولدات 
 / امل��ول��دة  ت��واج��د  الت�سليح مبكان   /

ات�سل ن�سل ه� : 0941513543 – 

 0996684346

ح  صـــال إل مســـتعد  فنـــي  >
املايكروويف و أفران الغاز بجميع 
أنواعهـــا و البوتوغازات الغطس 
احلديثـــة في املنازل خبرة أكثر 
مـــن 15 عـــام ســـرعة و إتقان في 

العمل هـ : 0932210265 
ق�سطرة  ل��رك��ي��ب  م�ستعد  <مم��ر���س 
وريدية و تعليق ال�سريوم و قيا�س �سغط 

الدم و اإجراء كافة التحاليل الطبية بدقة 

عالية يف املنازل ه� : 0936651866 

موظفة  اإىل  بحاجة  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
ب��االخ��ت�����س��ا���س��ات ال��ت��ال��ي��ة م��ق�����س��م / 

�سهري  براتب  �سكرتاريا   / ا�ستقبال 

و  موؤمنة  امل��وا���س��ات  ل.����س   60000
اخل������������ربة غ�������ري ���������رشوري��������ة ه�������� : 

 2253712 – 0932412883
اإىل  بحاجة  بقد�سيا  جتارية  <�رشكة 
للعمل  �سكرتاريا   – ا�ستقبال  موظفة 

اأ�سبوعيا العمر  األف  لديها براتب 20 

 : ه�  موؤمنة  املوا�سات  �سنة   35 دون 

0931606999 –  0967187880

عمال
<مطلوب عامل او عاملة جملى للعمل 
 : ه���  الربامكة  للعمل يف  جيد  ب��رات��ب 

 2142994 – 0932001319

مهن
<مطلوب ان�سة او �ساب كوميك للعمل 
 : ه���  الربامكة  للعمل يف  جيد  ب��رات��ب 

 2142994 – 0932001319
 : ه�  ريا�سي خا�س  م��درب  <مطلوب 

 0936002008
<يلزمنا معلم  بيع �سندوي�س غربي ذو 
خ�������ربة ل���ل���ع���م���ل ب����ال����ربام����ك����ة ه������ : 

 2142994 – 0932001319

<م��ط��ل��وب م���درب���ة  رق�����س ت��ان��ك��و ه��� : 
 0995647868

رعاية وتنظيف
<مطلوب عامات خدمة منزلية لرعاية 
ه�  ور����س���ات  تنظيف  ع��م��ال  امل�����س��ن��ني/ 

 0933439985 – 4455572:

<مطلوب مدبرات منزل لاأعمال املنزلية و رعاية 
امل�سنني و االأطفال مقيمات و غري مقيمات العمر 

 –  0993152120  : ه���  �سنة   45-18 ب��ني 

 8113020 – 8113025
<مطلوب عامات خدمة منزلية لرعاية 
ه�  ور����س���ات  تنظيف  ع��م��ال  امل�����س��ن��ني/ 

  0992337260 – 3325978:

و  امل��ك��ات��ب  و  للمنازل  تعزيل  ور���س��ات  <ل��دي��ن��ا 
ال�رشكات / مدبرات منزل لاأعمال املنزلية و رعاية 

 : ه�  االأطفال مقيمات و غري مقيمات  و  امل�سنني 

 8113020 – 8113025 – 0993152120

أزياء
<يلزمنا عامات امباج للعمل يف معمل 
م��وب��ي��ل��ي��ا يف ج��رم��ان��ا اجل��ن��اي��ن ه���� : 

 5653903 – 0933750736
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