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<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف اب���و رم��ان��ة على 
ال�شارع العام م�شاحة داخلية 140م2 

+ ترا�س 200م2 اطاللة رائعة موقع 

مميز على ال�شارع طابو ي�شلح �شكني 

او جتاري   ت�شليم فوري للجادين ه� 

 0945801619 :

<للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر بناء 
م��ع ترا�س  م��ع حديقة  ج��در ط ار���ش��ي 

حديقة   + 150م2  داخ��ل��ي��ة  م�����ش��اح��ة 

250م2 يوجد بئر ماء + �شوفاج خا�س 
ك�شوة جيدة مدخل م�شتقل على ال�شارع 

طابو اخ�رض الت�شليم فوري ب�شعر 50 

مليون للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة يف قرى اال�شد ال�شارع 
العام موقع مميز فيال 1000م2 عليها 

طابقني 90+90 مع قبو 60م2 اك�شاء 

ق������ي������م ب���������ش����ع����ر م�������غ�������ري ه��������� : 

 0961162162
<للبيع �شقة مبنطقة ابو رمانة جانب 
م�شاحة  ط1  ن����ورا  م���ارك���ت  ���ش��وب��ر 

130م2 ك�شوة قدمية ب 157 مليون 
و بازار ه� : 0966184190 

كس  يلو د مكسية  شقة  للبيع  >
مساحة  اخضر  طابو  سحم  بيت  في 
100م2 طابق ثاني بسعر مغري هـ 

 0933291924 :
العظم يف منطقة  <للبيع منزل على 
الدويلعة مقابل امل�شتو�شف بناء خمدم 

حجر و م�شعد  ط4 م�شاحة 100م2 

ب 23 مليون ه� : 0994894816 

ب�رضقي  منزل  املقاي�شة  او  <للبيع 
اجت����ارة ط��اب��و دي��ل��وك�����س 3 غ���رف و 

�شوفا ت�شليم فوري كراج �شيارة – 

 : ه�������  م����ل����ي����ون   90 ب  ن������اط������ور 

 0951553163
بالعدوي  منزل  املقاي�شة  او  <للبيع 
اطاللة جميلة غرفتني نوم و �شالون 

 75 للجادين  طابو  ديلوك�س  ك�شوة 

مليون ه� : 0933709044

<للبيع �شقة �شبابي ب�شاحية قد�شيا  ج 11 
مثمر  �شجر  و  باب خارجي خا�س  اأر�شية 

90م2 + حديقة 120م2 + ترا�شني ك�شوة 
داخلية جيدة و مطبخ اأمريكي ) حماية كاملة 

حديد (  برئ الذمة فراغ مبا�رض من �شاحب 

مليون    33 ب�����ش��ع��ر  و���ش��ي��ط  دون  ال��ع��الق��ة 

للجادين ه� : 0988266149 

<للبيع طابق ار�شي يف �شارع مر�شد 
م�شاحة  الالييك  مدر�شة  خلف  خاطر 

و   / ���ش��ال��ون  و  غ���رف  200م2 /5 
 –  4441664  : ه������  ح����م����ام����ني 

 0988302502
بغداد  �شارع  فني  ط1  منزل  <للبيع 
مقابل الهاتف االيل 3 غرف و �شوفا 

م�شاحة 90م2 + غرفة م�شتقلة بال�شطح 

�رضقي غربي �شمايل الت�شليم فوري ه� 

 0932249538 :

جادة  الرو�شة  مبنطقة  �شقة  <للبيع 
مع  للعمار  ج��اه��ز  �شطح  ال���زه���راوي 

رخ�شة نظامية ب 110 مليون و بازار 

ه� : 0966184190 

<للبيع منزل يف منطقة املليحة م�شاحة 
 : ه�������  ����ش���ط���ح  م������ع  ط3   2 140م

 0946343306
<للبيع او املقاي�شة منزل بالعبا�شيني 
�شارع فار�س خوري ط4 اطاللة ك�شوة 

جيدة كراج �شيارة ناطور 75 مليون ه� 

 0951553163 :

ال�شاغور  ب�شاتني  يف  منزل  <للبيع 
اأبراج ا�شاتذة اجلامعة ط 10 م�شاحة 

جيدة  ك�شوة  �شمايل  �رضقي  135م2 
جاهز للت�شليم ب�شعر 70 مليون ه� : 

 0932231026 – 0944991094
<للبيع منزل بالزاهرة اجلديدة م�شبق 
ال�شنع م�شاحة 150م2 �رضقي غربي 

ك�شوة ديلوك�س ط1 فني اطاللة رائعة 

مع العف�س او بدون ه� : 5421260 

 0931876709 –

مزة 
غربية  فيالت  املزة  �شقة يف  <للبيع 
م�شبح   + حديقة  م��ع  ار���ش��ي  طابق 

حديقة   + 250م2  داخلية  م�شاحة 

300م2 ك�شوة جيدة مدخل م�شتقل 
على ال�شارع ي�شلح �شكني او جتاري 

طابو اخ�رض الت�شليم فوري للجادين 

ه� : 0945801619 

غربية  ف��ي��الت  ب��امل��زة  �شقة  <للبيع 
ي�����ش��ل��ح جت�����اري ار���ش��ي��ة م�����ش��اح��ة 

300م2  + حديقة  داخ��ل��ي  240م2 
مدخل خارجي طابو الت�شليم فوري 

ه� : 0961162162 

<للبيع منزل باملزة �شارع اجلالء مقابل 
 3  / غربي ط3  �رضقي  الطالئع  حديقة 

غرف و �شالون / م�شاحة 130م2 ك�شوة 

�شوبر بناء خمدم مع كراج ال�شعر 150 

مليون ه� : 0949599996 

م�شاحة  امل��زة  باتو�شرتاد  منزل  <للبيع 
و  غ����رف   3  / اجت���اه���ات   3/ 200م2 
�شالونني اطاللة رائعة ك�شوة ملكية حديثة 

ت�شليم فوري للجادين فقط دون و�شيط ه� 

 6127552 – 0944757061 :

ال�شارع  جبل  ب��امل��زة  منزل  <للبيع 
العام ط1 غرفتني و �شوفا 75م2 مع 

ي�شلح  ع��ادي��ة  ك�شوة  35م2  ت��را���س 

عيادة او مقر �رضكة ال�شعر 72 مليون 

ه� : 0949599996 

<للبيع او املقاي�شة قبو ب�شارع بغداد 
مدخل  االحمر  الهالل  م�شفى  خلف 

م�شتقل غرفة و �شالون ي�شلح لل�شكن 

او عيادة او مكتب ب 50 مليون ت�شليم 

فوري ه� : 0951553163 

<للبيع �شقة باملجتهد مقابل امل�شفى 
ط ار�شي 4 درجات م�شاحة 85م2 

/ 3 غرف و �شالون / طابو اخ�رض 

60 مليون و  ال�شعر  �شمايل �رضقي 

 –  5412018  : ه�������  ب�����������ازار 

 0933380945
  f3 للبيع �شقة ب�شاحية قد�شيا جزيرة>
بناء حجر الدور الثاين + م�شعد م�شاحة 

120م2 ح�شوة اك�شاء ممتاز مع العف�س 
اطاللة مفتوحة ه� : 0961162162 

جنوبي  قد�شيا  �شاحية  <منزل يف 
108م2  م�شاحة  ار�شي  ط  �شمايل 

عدا م�شاحة احلدائق عدد 2 �شالون 

كبري + غرفتني نوم + حمامني ك�شوة 

ديلوك�س للجادين ه� : 0955238338 

 0933418218 –

<لالجار ال�شنوي بدون و�شيط �شقة 
كلية  ج��ان��ب  اول  ط��اب��ق  ب��ال��رام��ك��ة 

االقت�شاد ك�شوة ممتازة و مفرو�س 4 

 : ه�����������  ���������ش��������ال��������ون  و  غ�������������رف 

 0940551111
<لالجار منزل مفرو�س يف املزة فيالت 
غرفة  و  جلو�س  غرفة  و  ن��وم   2 �رضقية 

�شيوف ك�شوة و فر�س جيد ط6 بناء خمدم 

كراج �شيارات مع مولدة للم�شعد و يوجد 

ناطور بناء ال�شعر 275 الف بال�شهر ه� 

 0949599996 :

<لالجار منزل ارضي في حي 
املالكي – الروضة مســـاحة من 
100-500 م2 بدون وسيط هـ 

 0965006547 :

اجلالء  �شارع  باملزة  منزل  <للبيع 
ط7م�شاحة 145م2 /3 غرف نوم و 

�شالون �رضقي �شمايل ك�شوة و�شط 

 : ه������  ن����ه����ائ����ي  م����ل����ي����ون   115 ب 

 0949599996
<للبيع منزل باملزة جبل ط2 م�شاحة 
50م2 �شمايل غربي غرفة و �شالون 
 45 ال�شعر  ديلوك�س  �شوبر  ك�شوة 

مليون ه� : 0949599996 

<للبيع منزل باتو�شرتاد املزة م�شاحة 
�شمايل  قبلي  مم��ت��ازة  ك�شوة  115م2 
ب�شعر مغر للجادين فقط دون و�شيط ه� 

 6133267 – 0944757061 :

اجلالء  �شارع  باملزة  منزل  <للبيع 
م�شاحة  ط2  العديل  الق�رض  مقابل 

115م2 /3 غرف و �شوفا / ك�شوة 
ال�شعر  �شمايل  قبلي  ح�شوة  جيدة 

105 مليون ه� : 0949599996 
<للبيع منزل باملزة جبل طابق ار�شي 
ترا�س  م��ع  90م2  داخ��ل��ي��ة  م�شاحة 

قبلي  ح�شوة  ع��ادي��ة  ك�شوة  12م2 
���ش��م��ايل ال�����ش��ع��ر 85 م��ل��ي��ون ه���� : 

 0949599996

مشروع دمر 
�شارع  دم��ر  م�����رضوع  يف  �شقة  للبيع 

150م2  م�شاحة  اول  ن�شق  املغرتبني 

ك�شوة  ���ش��ال��ون /  و  ن���وم  غ���رف   3/

دي��ل��وك�����س م��ع ال��ف��ر���س اط��الل��ة رائ��ع��ة 

م�شعد + كراج + مولدة للبناء الت�شليم 

فوري للجادين ه� : 0945801619 

للبيع �شقة يف م�رضوع دمر بناء حجر 

داخلية  م�شاحة  حديقة  م��ع  ار���ش��ي 

ك�شوة  500م2  ح��دي��ق��ة   + 130م2 
اطاللة  �شمايل  قبلي �رضقي  ديلوك�س 

رائعة ي�شلح �شكني او جتاري الت�شليم 

فوري للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة يف م�رضوع دمر جمعية التعمري 
 + ن���وم   3/ 160م2  م�شاحة  ح��ج��ر  ب��ن��اء 

�شالون / ك�شوة ديلوك�س / اطاللة رائعة 

م�شعد + مراب + مولدة للبناء / الت�شامي 

فوري للجادين ه� : 0945801619 

مر  م�رضوع  يف  مميزة  �شقة  <للبيع 
م�شاحة  امل��غ��رتب��ني  ال��ق��د���س  جمعية 

155م2 حدائق ووجائب خا�شة للبناء 
املراجعة مع  لل�شقة  مع كراج خا�س 

املالك ح�رضا ه� : 0935647711 

<للبيع منزل ارضي في مشروع 
دمـــر ج 23 ســـوبر ديلوكـــس مع 
  115 الســـعر  240م2  حديقـــة 
 –  0965006547  : هــــ  مليـــون 

 3712004
و  غ��رف   5 البلد  بدمر  �شقة  <للبيع 
مهوي  م�شم�س  ال�شيل  ب��وادي  منافع 

 –  3136126  : ه����  مم��ي��ز  م���وق���ع 

 0931805301

شقق متفرقة 
<للبيع �شقة يف املالكي جانب ما�شة 
موال م�شاحة 250م2 /4 غرف نوم + 

3 حمامات + �شالونني / اطاللة رائعة 
على حديقة ت�رضين ك�شوة جيدة  يوجد 

فوري  الت�شليم  للبناء  مولدة   + كراج 

للجادين ه� : 0945801619 
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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 

<منزل لالجار يف اتو�شرتاد املزة 3 
غرف نوم و �شالون ط3 مع م�شعد 

بناء خمدم كراج و مولدة و ناطور بناء 

ك�شوة و فر�س و�شط ال�شعر 250 الف 

بال�شهر ه� : 0949599996 

ديلوك�س  ل��الج��ار  مفرو�شة  <�شقة 
مب�شاكن برزة قرب الهاتف االيل 3 

ار�شي مع  غرف و �شالون كبري ط 

تريد   – تكييف   – �شالل  و  حديقة 

– �شوفاج ه� : 0955397330 
<منزل لالجار بدون فر�س يف الفيالت 
املت�شلة ط1 / غرفة و �شالون / مع 

ترا�س 40م2 ك�شوة جيدة ال�شعر 150 

الف بال�شهر ه� : 0949599996 

<لالجار غرفة او غرفتني ن�شف فر�س 
اجل�رض  الرو�شة  يف  ط3  ترا�س  مع 

 –  2140117  : ه������  االب����ي���������س 

 0955206869
�شارع  فر�س  ب��دون  لالجار  <منزل 
اجلالء ط7 /3 غرف نوم و �شالون 

الف   300 ال�شعر  ج��ي��دة  ك�شوة   /

بال�شهر ه� : 0949599996 

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

 0933554418  - 0936855455
<منزل لالجار مفرو�س يف الفيالت 
�شالون  و  ن��وم  غرفتني  ط1  املت�شلة 

ك�شوة و فر�س جيد ال�شعر 175 الف 

ه� : 0949599996 

<لالجار �شقة مب�رضوع دمر جزيرة 
9 ب��ن��اء 12 ط��اب��ق 2 غرفتني ن��وم و 
مطبخ  و  حمامني  ل  ح��رف  �شالون 

مفرو�س بالكامل ب 200 الف �شهريا 

و�شيط  دون  �شلفا  ا�شهر   6 الدفع  و 

لعائلة �شغرية ه� : 0932553577 

<لالجار طابق فيال  باملزة فيالت �رضقية 
ط2 م�شاحة 250م2  ك�شوة جيدة جدا 

اطاللة على اتو�شرتاد املزة و على ال�شارع 

العام دون فر�س مطلوب 5،5 مليون �شنويا 

ه� : 0949599996 

موظفون
من  العمر  حمجبة  موظفة  <مطلوب 
35 45- براتب 60 الف ل.�س بدوام 
من 9 �شباحا 5- م�شاء يف املجتهد 

 –  0 9 3 3 2 4 9 5 1 2  : ه��������� 

 2249512
بسيدي  غذائية  مواد  <مستودع 
مقداد شارع الكرمي بحاجة الى موظفي 
70 الف الدوام من  مستودع  براتب 
7-4 عصرا هـ : 0950002131 
<مطلوب مندوبي مبيعات  ذو خرة 
مع �شهادة �شوق عمومي او خ�شو�شي 

مقرها  غذائية  م���واد  ت��وزي��ع  ل�رضكة 

 : ه�   ) العلم  منهي خدمة   ( امل��ي��دان 

 0935944397
تفتتح  العاملية  امل��ارك��ات  الأ���ش��ه��ر  <وك��ال��ة 
�شالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة اىل موظفة 

/ ري�شب�شن – خدمة زبائن – �شكرتارية / 

بدوام 8 �شاعات العمر حتى 35 �شنة اخلرة 

جامعية  اأو  ثانوية  ال�شهادة  ���رضوري��ة  غري 

 : ه�   6-11 من  االت�شال  األ��ف   75 براتب 

 2274342 – 0955553922
توما  ب��اب  االلب�شة يف  لبيع  <حم��ل 
11 �شباحا  يطلب موظفة بدوام من 

– 4 م�شاء براتب يبدا من 35 الف 
 –  2237474  : ه�������  �����������س  ل.

 0932965820

<لالجار منزل في املزة الشـــيخ 
سعد سوبر ديلوكس تشطيبات 
تكييف  شمسية-  طاقة   2019
مولـــدة  مصاعـــد   - اطاللـــة   –
و  صالـــون  و  غرفيـــن  100م2 
حمامني و مطبخ بدون وســـيط 

هـ : 0965006547 
غربية  فيالت  ب��امل��زة  منزل  <ل��الج��ار 
م�����ش��اح��ة  ����ش���ارع احل����ر�����س  ط1 / 

120م2/ غرفتني نوم و �شالون و ترا�س 
ب���دون ف��ر���س او  اط��الل��ة جميلة ج���دا 

مفرو�س مطلوب 4،5 مليون �شنويا ه� 

 0949599996 :

< ج��ن��اح  يف و���ش��ط م��دي��ن��ة دم�شق 
غ��رف��ت��ني ن����وم  و ���ش��ال��ون م��ع حمام 

م��ف��رو���س / ن��ظ��ام ف��ن��دق��ي / ل��الج��ار 

اليومي اأو االأ�شبوعي ب�شعر6000  ل 

��������س ل����ل����ل����ي����ل����ة ال����������واح����������دة ه�������� : 

0955560319
<لالجا راو اال�شتثمار بناء موؤلف من 
4 ط��واب��ق ري��ف دم�شق ط��ري��ق عقربا 
املنطقة ال�شناعية جاهز لكافة االعمال 

و امل�شالح  و ي�شلح م�شتودعات ه� : 

 0944218876 – 0994327840
ج��ادة  ال��رو���ش��ة  �شقة يف  <ل���الج���ار 
الزهراوي غرفتني و �شالون و منافع 

 –  4472374  : ه�  فني  ث��اين  طابق 

 0951418823
بغداد  ب�����ش��ارع  م��ن��زل  قبو  <ل��الج��ار 
الرجعة خلف مدر�شة الالييك 3 غرف 

و �شالون و منافع و حديقة / مفرو�س 

 –  0932420524  : ه�������   /

0944210450
<م��ن��زل ل��الج��ار ب���دون ف��ر���س �شارع 
اجلالء ط5 ك�شوة و�شط ال�شعر 200 

الف بال�شهر ه� : 0949599996 

خلف  الرامكة  غرفة يف  <ل��الج��ار 
�شانا بدون فر�س ط1 �شهريا 95 الف 

ه� : 0956872379 

مقابل  فر�س  ب��دون  لالجار  <منزل 
ال�شيتي مول طلعة بنك الدم ط2 /2 

نوم و �شالون / ك�شوة ممتازة ال�شعر 

 : ه��������  ب����ال���������ش����ه����ر  ال���������ف   300
 0949599996

<لالجار �شقة يف عرنو�س طابق اأول 
منافع  و  ���ش��ال��ون  و  غ��رف��ت��ني  ف��ن��ي 

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

 4472374 – 0951418823

<مطلوب اأرقام اكتتاب �شبابي �شاحية 
قد�شيا و دميا�س للبيع و �شقق خم�ش�شة 

و م�شتلمة بال�شاحية و الدميا�س للجادين 

فقط ه� : 0988266149 

او  ار�شي  منزل  لل�رضاء  <مطلوب 
او  اال�شد  ب�شاحية  فني  اول  طابق 

بنف�س  متخ�ش�س  جمعيات  م��ن��زل 

امل���ن���ط���ق���ة ب�������ش���ع���ر م����ع����ق����ول ه������ : 

 0932854524

<للبيـــع عقـــار جتـــاري باملـــزة 
 2 70م مســـاحة  اتوســـتراد 
داخلي + وجيبة خاصة 100م2 

هـ : 0961162162 
<للبيع باملزة اتو�شرتاد عقار ار�شي 
700م2 جتاري واجهة ك�شوة قدمية 
ي�شلح مطعم – م�رضف – �رضكة – 

مركز تعليمي ه� : 0965006547 

 3712004 –

<بحاجة اىل موظف يحمل �شهادة / 
لدى �رضكة  للعمل  او عامة /   خا�شة 

ك�شائق او موزع براتب ثابت + ن�شبة ه� 

 0930147448 – 5643460 :

احلمرا  شارع  في  محاماة  <شركة 
االوراق  لتوصيل  موظفات  تطلب 
الشكل  املكتب  بنظافة  االهتمام  و 
 : هـ  مهمني  غير  اخلبرة  و  العمر  و 

 0933631477
<يلزمنا �شاب للعمل مبركز كمبيوتر 
بالبح�شة العمر حتت 25 �شنة ه� : 

 0994401068
<يلزمنا ان�شات للعمل يف معمل خياطة 
يف ق�شم االم��ب��الج ب��رك��ن ال��دي��ن ه��� : 

 0991459337 – 2777976
<يلزمنا موظف /ة/ يف جمال بيع 
ن�شف  او  دوام  الن�شائية  احلقائب 

دوام بجرمانا ه� : 0954208066 

<مطلوب للعمل فورا لدى �رضكة دعائية موظفة 
8 �شاعات يف�شل من  ب��دوام  ذات مظهر الئق 

حملة ال�شهادة الثانوية و العمر ال يتجاوز 35 

 6  11- من  االت�شال  اال�شتقبال  �شنة مبجال 

م�شاء ه� : 0933606081 – 2274341

<مكتب ب�شارع احلمرا بحاجة اىل 
 – ال�شرتيرت   – فوتو�شوب  م�شممة 

كوريل ه� : 0943882344 

للعمل يف حمل  م��وظ��ف��ة  <م��ط��ل��وب 
األب�شة ن�شائية يف دم�شق ىالق�شاع 

برج الرو�س ه� : 0932892677 

<للبيع م�شتودع يف دم�شق القدمية 
اخ���ر ���ش��وق م��دح��ت ب��ا���ش��ا م�شاحة 

70م2 ارتفاع ال�شقف 5 امتار ه� : 
 0951958061

<للبيع او املقاي�شة على منزل حمل 
جتاري بابو رمانة موقع مميز �شاحة 

االردن  بنك  ج��ان��ب  ال�شيافة  ق�رض 

30م2 يوجد بوفيه و منتفعات ت�شليم 
 : ه��������  م�����ل�����ي�����ون   125 ف������������وري 

 0951553163
<ل��ل��ب��ي��ع حم���ل ف�����روج ب��رو���ش��ت��د و 
كامل  م��ع  50م2  م�شاحة  ���ش��اورم��ا 

التجهيزات يف املزه ال�شعر مغر/ بعد 

امل���ع���اي���ن���ة /ل���ل���ج���ادي���ن ف���ق���ط ه����� : 

 0933568282
<للبيع حمل يف جرمانا قرب �شاحة 
�شمن   / 22م2  م�شاحة  الرئي�س 

عبارة / فروغ + ملكية الت�شليم فوري 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  : ه�������� 

5621230

الدين  رك��ن  يف  م�شتودع  <لالجار 
���ش��ارع ا���ش��د ال��دي��ن وان��ل��ي 7 غرفة 

 : ه������������   2 16م ح�������ة  م���������������ش�������ا

 0988931810
لال�شتثمار  طبية  حت��ال��ي��ل  <م��رك��ز 
بجديدة الوادي ه� : 0953335536 

 3335536 –

دم�شق  ري��ف  مكاتب يف  لالجار   >
للح�شول على �شجل جتاري و معالج 

ماليا ه� : 0933312807 

< لال�شتثمار فقط مكتب جتاري م�شاحة 
28م2 ط1 فني يف فكتوريا بناء فندق ا�شيا 
ي�شلح لعدة مهن ه� : 0954681785 – 

2223901 بعد ال�شاعة 12 
<للبيع مكتب جتاري م�شاحة 250م2 مع 
وجيبة 300م2 يطل على �شارعني 6 مداخل 

+ موقف �شيارات جانب كلية االقت�شاد ه� 

 0953334141 – 0935795332 :

دمشــــق  ريــــف  فــــي  للبيــــع  <ارض 
الشرقي / دوما تل كردي / املنطقة 
الصناعيــــة التنظيميــــة بــــني معمل 
شــــموط ووتــــار لها مدخلــــني من تل 
كردي و تل صوان مساحة 40 دومن / 

بيع كاملة / هـ : 0937390530 
<للبيع ار�س يف حو�س �شهيا م�شاحة 

4 اال ربع ه� : 0938887156 
<للبيع ارض طابو اخضر مفرزة ذات 
الشيح  خان  غرب  قطنا  جنوب  إطاللة 
 : هـ  السالم  اتوستراد  على  مطلة 
 0933594898 –  6823448
<للبيع ار�س  يف منطقة املليحة خلف 
�رضكة تامكو م�شاحة 2200م2 موقع 

ممتاز ه� : 0946343306 

<للبيـــع ارض فـــي منني طريق 
صيدنايا منطقـــة الفلل تصلح 
حة  مســـا حية  ســـيا ة  ملنشـــأ
6000م2 موقع مميز سعر املتر 
50 الف ل.س هـ : 5111471 – 

 0952492440

<شركة جتارية تطلب مندوبة لبيع و 
ترويج امليك اب للصالونات النسائية 
من  الدوام  ل.س  الف   75 براتب 
 –  2237474  : هـ  مساء   5-10

 0932965820
<مطلوب للعمـــل حصرا بدوام 
فـــي مكتـــب دعاية مصمـــم /ة/ 
خبـــرة  لديهـــم  تتوفـــر  ممـــن 
عاليـــة ببرامـــج الفوتوشـــوب و 
االلستريتر و االنديزاين معا هـ 

 2332611 – 0944355358 :
و ال حتمل  عمل  لديها  لي�س  <<مل��ن 
تعمل يف  �رضكة  اخل��رة  اأو  ال�شهادة 

جمال اال�شترياد تعلن عن حاجتها اإىل 

اخت�شا�شات  عدة  للعمل يف  اآن�شات 

بدوام كامل و راتب 75 األف العمر دون 

 –  0966226640  : ه���  �شنة   35
 2274341

بسيدي  غذائية  مواد  <مستودع 
مقداد شارع الكرمي بحاجة الى سائقني 
براتب 80 الف الدوام من 7-4 عصرا 

هـ : 0950002131 
اجلديد  فرعها  تفتح  جت��اري��ة  <���رضك��ة 
للقيام  موظفة  اإىل  بحاجة  ب��ال��رام��ك��ة 

باأعمال اإداري��ة ب��دوام �شباحي و راتب 

50 األف مبدئيا ال�شهادة و اخلرة غري 
�رضورية يف�شل من �شكان املنطقة العمر 

دون 35 االت�شال من 11-6 م�شاء ه� : 

 2144401 – 2144402
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سكرتاريا
هند�شي  مل��ك��ت��ب  ���ش��ك��رت��رية  م��ط��ل��وب 

و  انكليزي  جت��اري مب�رضوع دمر / 

كمبيوتر ممتاز / ال��دوام من 3-10 

ظ��ه��را ال���رات���ب ح�����ش��ب امل���وؤه���الت و 

او  دم��ر  م�����رضوع  ل�شكان  االف�شلية 

���ش��اح��ي��ة ق��د���ش��ي��ا او ق��د���ش��ي��ا ه���� : 

 0969898506
ب��دم�����ش��ق تطلب  <����رضك���ة جت���اري���ة 
�شكرترية جتيد االنكليزية و الرو�شية 

ه� : 3730519 

<م�شتوردين من ال�شني بحاجة اإىل 
ا�شتقبال  �شكرترية –  / حما�شبة – 

/ للعمل لدى �شالتها مب�شاكن برزة 

األ��ف  ب���دوام 8 �شاعات و رات��ب 60 

ال�شهادة بكالوريا كحد اأدنى و العمر 

ح��ت��ى 30 امل��وا���ش��الت م��وؤم��ن��ة ه��� : 

2274342 – 0944886370
<مطلوب �شكرترية خا�شة �شمن االدارة 
ذات مظهر الئق للعمل �شمن نطقة املزرعة 

بدوام كامل من 10 �شباحا – 7 م�شاء 

ه� : 0993735173 

احلمرا  شارع  في  محاماة  <شركة 
االوراق  لتوصيل  موظفات  تطلب 
الشكل  املكتب  بنظافة  االهتمام  و 
 : هـ  مهمني  غير  اخلبرة  و  العمر  و 

 0933631477
<جمموعة جتارية ترغب بتعيني اآن�شة 
للعمل فورا بدوام 8 �شاعات يف جمال 

خدمة  ال�شكرتارية –  / املحا�شبة – 

و  �شنة   35 دون  العمر   / ال��زب��ائ��ن 

ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى الراتب 2 

األف اأ�شبوعيا االت�شال من 11-6 ه� 

2274340 – 0933606019 :

عمال
ني  حللبو ا في  تعليمي  كز  مر  >
   ) م  مستخد  ( ب  شا لى  إ جة  بحا
لالستعالم   صباحي     بدوام  للعمل 

0933344294

بحاجة  ال�شعالن  يف  �شنية  <عيادة 
اىل م�شاعدة بدوام �شباحي من 1-9 

ي���ف�������ش���ل ال�������ش���ك���ن ال����ق����ري����ب ه������ : 

0935942669 من 12-4 ع�رضا 
<مطلوب �شهادة �شيدلة خدمة ريف 
 : ه���  ال��ق��ن��ي��ط��رة  ري���ف  يف  ل�شيدلية 

اع���ادة  ي��رج��ى   (  0999338107
االت�شال عند �شعف التغطية ( 

<مركز طبي بجديدة الوادي بحاجة ملخري 
/ة/ ه� : 0953335536 – 3335536 

<للبيع براد احلافظ 22 قدم م�شتعمل 
بحالة جيدة ه� : 0933291924 

<للبيع جهاز �شماعة �شتاركي و بو�س 
املاين �شوت قوي و ميتور كهربائية 

�شارب 5 بطاريات لال�شتف�شار وات 

�شاب ه� : 0951229349 

<فندق يف منطقة احللبوين بحاجة اىل 
 7  – م�شاء   7 من  دام  تنظيف  عمال 

 –  2240040  : ه������  ����ش���ب���اح���ا 

 2240041
<مطلوب عامل توصيل طلبات لسوبر 
ماركت مبنطقة املزة بدوام صباحي هـ 

 0988354572 :
فني  او  ع��ادي  /ة/  عامل  <مطلوب 
للعمل على خطوط انتاج تعبئة و تغليف 

ب����دوام و رات���ب ج��ي��د و اخل���رة غري 

 –  5643460  : ه������  �������رضوري������ة 

 0930147448
صغير  شاب  تطلب  جتارية  <شركة 
براتب  البوفيه  و  الطلبات  لتوصيل 
 10 من  الدوام  الف   40 من  يبدأ 
 2237474  : هـ  مساء   6 – صباحا 

 0932965820 –

مهن
و  كنافة  ح��ل��وي��ات  معلمني  <م��ط��ل��وب 
مدلوقة للعمل يف مطعم خارج القطر 

اخل������������������رة ��������������رضوري�������������ة ه������������ : 

 0935580723
<مطلوب حار�س منزل للعمل فورا من �شمن 
 : ع��ام ه�   50 العمر ح��وايل  �شكان دم�شق 

2230123 االت�شال من 10-12 �شباحا 
و  �شاورما  معلم  اىل  بحاجة  <مطعم 
 : ه����������  ف�����������رن  م�����ع�����ل�����م  و  حل�����������ام 

 0941469732
اىل  بحاجة  كفر�شو�شة  يف  <مطعم 
معلم حت�شري طلبات و �شندوي�س دوام 

�شباحي او م�شائي الراتب جيد ه� : 

 2150870

رعاية وتنظيف..
<مطلوب مساعدة العمال املنزل 
دوام 8 ساعات يوميا غير مدخنة 
للعمل في مشـــروع دمر او ضاحية 
قدسيا او املالكي او كفرسوسة هـ : 

 0932480005 –  5653309
بحاجة  دم�شق  يف  �شغرية  <عائلة 
ملدبرة منزل غري مقيمة ه� : 4433084 

 0968888630 –

ئلـــة  لعا مقيمـــة  ب  مطلـــو >
 45 -18 مـــن  العمـــر  صغيـــرة 
 –  0932480005  : هــــ  ســـنة 

 5653309
<مطلوب م�شتخدمة للعمل يف عيادة 
طبية بدوام من 11-6 م�شاء العمر 

من 30-50 �شنة ه� : 0937886886 

 4436833 –
منزلية  خ��دم��ة  ع���ام���الت  <م��ط��ل��وب 
لرعاية امل�شنني/ عمال تنظيف ور�شات 

ه� :3325978 / 0992337260

<مطلوب للعمل عند عائلة من كبار 
للم�شاعدة يف  او رجل  �شاب  ال�شن 

التنقالت و اح�شار احلاجات املطلوبة 

 -5 �شباحا   9 م��ن  ال���دوام  للعائلة 

م�����ش��اء ال��ع��ط��ل��ة اجل��م��ع��ة ف��ق��ط ه���� : 

 0953334141
ل  منـــز ة  بـــر مد ب  مطلـــو >
مقيمة لرعاية مســـنة مقعدة 
و املساعدة في اعمال املنزل هـ 
 5643866 – 0932480005 :

لدى  منزل  م��دب��رة  عاملة  <مطلوب 
عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او دوام 

 –  0 9 9 2 7 2 2 2 7 5  : ه�������� 

 2165666
<مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة 
ل��رع��اي��ة االط���ف���ال و امل�����ش��ن��ني ه���� : 

 0992722275 – 2165666

أزياء
<مطلوب ور�شات خارجية اخ�شائية 
�شمن  وي��ر  ان��در  و  تي�شريت  قطنية 

مدينة دم�شق ه� : 0991029834 

<معمل الجنوري بحاجة اىل عاملة 
ام����ب����الج ال�����رات�����ب مم���ت���از + ب���دل 

موا�شالت ه� : 0949292981 

<م�شتعد بتو�شيل طلبات م�شائي اأو 
جزئي خدمة �رضيعة بكافة املطاعم / 

لال�شتف�شار   / ���رضي��ع  م��وت��ور  ل��دي 

وات�س اب ه� : 0951229349 

ت�شبيله  و  ال�����ش��ع��ر  ب��ع��الج  <خ��ب��ري 
بالكرياتني للن�شاء و الرجال باأ�شعار 

مناف�شة جدا ه� : 0932351144 

ح  صـــال إل مســـتعد  فنـــي  >
املايكروويف و أفران الغاز بجميع 
أنواعهـــا و البوتوغـــازات الغطس 
احلديثـــة في املنـــازل خبرة أكثر 
مـــن 15 عـــام ســـرعة و إتقـــان في 

العمل هـ : 0932210265 
م�شتعد  طويلة  بخرة  �شيانة  <فني 
اإ���ش��الح  و  املنزلية  االأدوات  ل�شيانة 

االأعطال االأخرى يف املنازل باحتقان ه� 

 0944795733 – 6354073 :

<للبيع �شيارة دا�شيا تك�شي عمومي 
م��ودي��ل 2002 ب��ح��ال��ة ج��ي��دة ه��� : 

0987894116

 
<للراغبني بتعلم اللغة الروسية 
لـــدى مدرس روســـي اجلنســـية 
محادثـــة   – كتابـــة   – قـــراءة 
لكافـــة املراحـــل و املســـتويات هـ 

 09335368752 :
لطالب  كيمياء  و  ف��ي��زي��اء  <م��در���س 
بكالوريا فقط ذو خرة و حا�شل على 

اإج�����ازة دب��ل��وم ت��اأه��ي��ل ت��رب��وي ه��� : 

 0988344094
مدر�س  اجلن�شية  اأمل���اين  <اأ���ش��ت��اذ 
�شابق يف جامعة دم�شق يقدم درو�س 

خ�شو�شية و ترجمة املاين عربي و 

بالعك�س ه� : 0996013444 

<مدر�شة لغة فرن�شية حا�شلة على اإجازة جامعية 
باالأدب الفرن�شي م�شتعدة العطاء الدرو�س جلميع 

الطالب و لكافة املراحل ودرو�س تقوية و حمادثة 

�شمن جرمانا ه� : 0999827025 

ء  يا فيز  – ت  ضيا يا ر س  ر مد >
خاصة  و  املراحل  لكافة  كيمياء   –
تقوية   – تأسيس   ( الشهادتني 
 : هـ  ت  جا ر لد ا على  أ لنيل   )

 0936046825
<مدر�س ريا�شيات – فيزياء – كيمياء 
للتا�شع و البكالوريا العلمي – �شناعة 

– معلوماتية – فنية و كافة ال�شفوف 
و مواد التجارة / متابعة و حتفيظ / 

ه� : 0932669269 

ممتازة  خرة  فرن�شية  لغة  <مدر�شة 
الثانوية  ال�شهادة االعدادية و  لطالب 

�شمان عالمة ممتازة / جرمانا فقط 

/ ه� : 0995526923 

بريف  �شيدلة  �شهادة  <لال�شتثمار 
 –  3335536  : ه�������  دم���������ش����ق 

 0953335536

<للبيع عدة و معدات مطعم و سناك 
او  لالستثمار  محل  لديه  من  او  كاملة 
احملل  يكون   ان  شريطة  املشاركة 
العام هـ :  الشارع  ضمن دمشق و على 

 0944807678
<للبيع جتهيزات معار�س و م�شتودعات 
اجهزة  �شتافات –  ادوية / رفوف – 

 : ه��������   /  ... رط�������وب�������ة  م�����ا������ش�����ة 

 0932982034

<م��ط��ل��وب مم���ول جت���اري ب��ح��دود 5 
مليون مقابل �شيكات او �شندات و كل 

%20 عند  ن�شبة  و  األف   30 اأ�شبوع 

االنتهاء ه� : 0937429798 

<فني م�شتعد ل�شيانة و فرمتة و تنزيل برامج 
مكافحة  و  الهند�شية  و  الت�شميم  و  ال��ن��ت 

الفريو�شات و اخلدمية على الكمبيوتر و تو�شيل 

ال�شبكات اأينما كنتم ه� : 0945375583 




