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بامليســـات  منـــزل  <للبيـــع 
 6 ط أميـــة  مشـــفى  خلـــف 
مســـاحة 18م2 / مطلة على 
للجاديـــن  امليســـات  ســـاحة 

فقط 2217208 
او  �سكني  ي�سلح  م��ن��زل  <للبيع 
جتاري او عيادة طبيب او م�سغل او 

م�ساحة  مكتب  او  جتميل  �سالون 

70م2 مع حديقة ك�سوة جيدة طابو 
اخ�رض بركن الدين موقف املدر�سة 

ع����ل����ى ال�����������س�����ارع ال������ع������ام ه������� : 

 0944425189

<لالجار ال�سنوي يف م�رضوع دمر  
ب��ن��اء ح��ج��ر ار���س��ي م��ع ح��دي��ق��ة + 

م�سبح مفرو�ش ك�سوة جيدة م�ساحة 

160م2 + حديقة 200م2 /3 غرف 
نوم و �سالون / ب�سعر 300 الف 

������س�����ه�����ري�����ا  ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ه�������� : 

 0945801619
فيالت  باملزة  فيال  طابق  <لالجار 
ن���وم و  غ���رف  200م2 /3  غ��رب��ي��ة 

�سالون و �سفرة و حمامني ك�سوة 

و فر�ش �سوبر  ديلوك�ش ط1 اطاللة 

على ال�سارع العام مطلوب 8 مليون 

�سنويا ه� : 0949599996 

<  يوجد غرفة �سمن �سقة �سكنية 
فارغة من غري عف�ش منافع م�سرتكة 

اأو بنتني �سارع الثورة �سوق  لبنت 

النحا�سني مناخلية حارة غنم هاتف  

 2326854 / 0944574456
<لالجار �سقة 3 غرف و �سالون 
 : ه�  فني  ط1  اال�سد  مكتبة  خلف 

 0964604709
باملزة  <لالجار طابق فيال /ط3/ 
فيالت غربية بدون فر�ش 250م2/ 

3 غرف نوم و �سالونني ك�سوة عادية  
 : ه��������  م�����ل�����ي�����ون   4 م������ط������ل������وب  

  0949599996

ات��و���س��رتاد  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
خلف MTN  بناء حديث ك�سوة 

�سوبر م�ساحة 90م2 ب�سعر مغر 

دون  فقط  للجادين  ف��وري  ت�سليم 

 –  0944757061  : ه�  و�سيط 

 6133267
<للبيع منزل باملزة �سارع اجلالء 
مقابل حديقة الطالئع �رضقي غربي 

 / ����س���ال���ون  و  غ����رف   3  / ط3 

135م2 ك�سوة �سوبر بناء خمدم 
مع كراج ال�سعر 150 مليون ه� : 

 0949599996
<ل��ل��ب��ي��ع م��ل��ح��ق ب���امل���زة ج��ب��ل على 
منافع  و  غ��رف��ت��ني  ال���ع���ام  ال�����س��ارع 

م�ساحة 50م2 ك�سوة جيدة جدا ه� 

 6662196 – 0944246054 :

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ات��و���س��رتاد امل��زة 
ممتازة  ك�سوة  115م2  م�ساحة 

اطاللة رائعة قبلي �سمايل مولدة 

ف��وري  ت�سليم  ���س��ي��ارة  ك����راج   +

 : ه���  و�سيط  دون  فقط  للجادين 

 6127552 – 0944757061
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��زة ج��ب��ل ط ار���س��ي 
م�ساحة داخلية 90م2 مع ترا�ش 12م2 

ك�سوة عادية ح�سوة قبلي �سمايل ال�سعر 

85 مليون ه� : 0949599996 
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ات��و���س��رتاد امل��زة 
م�ساحة 220م2 /3 اجتاهات / 

�سوكة ك�سوة �سوبر ت�سليم فوري 

 : ه���  و�سيط  دون  فقط  للجادين 

 6133267 – 0944757061

مشروع دمر 
<للبيع �سقة  يف م�رضوع دمر �سارع 
املغرتبني بناء حجر ار�سي مع حديقة 

حديقة   + 130م2  داخ��ل��ي��ة  م�ساحة 

م�ستقل  مدخل  �رضقي  قبلي  500م2 
اإطاللة رائعة يوجد كراج + مولدة للبناء 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �سقة يف م�رضوع دمر ج 16 
بناء حجر ن�سق اول قبلي اإطاللة رائعة 

على م�رضوع دمر م�ساحة 160م2 /3 

غرف نوم + �سالون / ك�سوة  ديلوك�ش 

الت�سليم فوري ب�سعر 125 مليون ه� 

 0945801619 :

دم��ر  م�����رضوع  يف  �سقة  <للبيع 
بناء  اول  ن�سق  املغرتبني  ���س��ارع 

ك�سوة  150م2  م�����س��اح��ة  ح��ج��ر 

ديلوك�ش مع الفر �ش قبلي �رضقي 

م��راب +  اطاللة رائعة م�سعد + 

م���ول���دة ل��ل��ب��ن��اء ال��ت�����س��ل��ي��م ف���وري 

للجادين  ه� :0945801619 

<للبيع �سقة بدمر البلد 5 غرف و 
ال�����س��ي��ل م�سم�ش  ب����وادي  م��ن��اف��ع 

مهوي موقع مميز ه� : 3136126 

 0931805301 –

<ل���الج���ار م��ن��زل يف اب���و رم��ان��ة 
ال�سارع الرئي�سي طابق اول فني 

مقابل بنك االأردن م�ساحة 255م2 

تقريبا ك�سوة و�سط ي�سلح �رضكة 

او عيادة ه� : 0938100037 

ب��امل��زة فيالت  <ل��الج��ارا���س��ت��دي��و 
غ��رب��ي��ة  دوب��ل��ك�����ش غ��رف��ة ن���وم و 

���س��ال��ون م��ف��رو���ش ك�����س��وة �سوبر 

ح�رضا  لالأجانب  ديلوك�ش  �سوبر 

او لعر�سان مطلوب 6 مليون �سنويا 

ق�������اب�������ل ل�����ل�����ت�����ف�����او������ش ه��������� : 

 0949599996
<لالجار منزل باملزة جانب جامع 
و  ن����وم  غ����رف   3/ 1 ال���ه���دى ط 

�سالونني و �سفرة بفر�ش او بدون 

ن�سف   و  مليون   3 مطلوب  فر�ش 

�سنويا ه� : 0949599996 

<لالجار منزل مفرو�ش 3 غرف 
نوم و �سالون مع منافع ط ار�سي 

م�����س��ج��رة  300م2  ح��دي��ق��ة  م���ع 

 / جمرايا   / الفردو�ش  ب�ساحية 

ال������ب������ح������وث ال����ع����ل����م����ي����ة ه�������� : 

 0992121782
< جناح  يف و�سط مدينة دم�سق 
غرفتني نوم  و �سالون مع حمام 

مفرو�ش / نظام فندقي / لالجار 

اليومي اأو االأ�سبوعي ب�سعر6000  

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

0955560319
اتو�سرتاد  على  منزل  <ل��الج��ار 
املزة مقابل ق�رض العدل  غرفتني 

ك�سوة جيدة جدا  و �سالون  نوم 

بدون فر�ش ط6 مطلوب 3 مليون 

�سنويا ه� : 0949599996 

<لالجار منزل عربي يف امليدان 
واجهة  احلقلة  تربة  مقابل  حقلة 

على الطريق العام م�ساحة 250م2 

تقريبا بحالة جيدة ي�سلح �رضكة 

 : ه�������������  م�����������������س��������ت��������ودع  او 

 0938100037

على  ج��ب��ل  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
ال���ع���ام   ط 1 م�ساحة  ال�����س��ارع 

و  غ��رف��ت��ني  ���س��م��ايل  قبلي  75م2 
ك�سوة  40م2  ت��را���ش  م��ع  �سوفا 

ق��دمي��ة ب�����س��ع��ر 70 م��ل��ي��ون ه���� : 

 0949599996

شقق متفرقة 
<للبيع �سقة يف ابو رمانة على ال�سارع 
العام م�ساحة داخلية 140م2 + ترا�ش 

200م2 اطاللة رائعة موقع مميز على 
ال�سارع طابو ي�سلح �سكني او جتاري   

ت�������س���ل���ي���م ف��������وري ل����ل����ج����ادي����ن ه������ : 

 0945801619
<للبيع �سقة يف بلودان بناء حجر بناء 
ترا�ش  م��ع  م��ع حديقة  ار���س��ي  ج��در ط 

ح��دي��ق��ة   + 150م2  داخ��ل��ي��ة  م�����س��اح��ة 

250م2 يوجد بئر ماء + �سوفاج خا�ش 
ك�سوة جيدة مدخل م�ستقل على ال�سارع 

 50 الت�سليم فوري ب�سعر  طابو اخ�رض 

مليون للجادين ه� : 0945801619 

م�ساحة  باملالكي  �سقة  <للبيع 
350م2 / 4 نوم + 4 حمامات / 
ديلوك�ش  ك�سوة  �سالونات   3  +

اطاللة رائعة يوجد م�سعد الت�سليم 

ف��������������وري ل������ل������ج������ادي������ن ه���������� : 

 0945801619
<للبيع �سقة باملالكي جانب املول 
175م2 داخلي + 275م2 حدائق 
ك�سوة و�سط مميزة و رخي�سة / 

ال����و�����س����ي����ط مم�������ن�������وع/  ه������� : 

 0944095880
منطقة  العظم  على  منزل  <للبيع 
بناء  امل�ستو�سف  مقابل  الدويلعة 

/ط4/  م�سعد  و  ح��ج��ر  خم���دم 

 : ه���������   2 100م م�����������س�����اح�����ة 

 0994894816

<للبيع منزل مب�رضوع دمر  ج 16 
جميلة  اط��الل��ة  135م2  م�ساحة 

ديلوك�ش  ���س��وب��ر  ���س��وب��ر  ك�����س��وة 

مطلوب 120 مليون و بازار ه� : 

 0949599996

مزة 
<للبيع �سقة يف املزة فيالت غربية 
طابق ار�سي مع حديقة + م�سبح 

م�ساحة داخلية 250م2 + حديقة 

م��دخ��ل  ج���ي���دة  ك�����س��وة  300م2 
ي�سلح  ال�����س��ارع  ع��ل��ى  م�ستقل 

اخ�رض  طابو  جت��اري  او  �سكني 

ال��ت�����س��ل��ي��م ف����وري ل��ل��ج��ادي��ن ه���� : 

 0945801619
ات��و���س��رتاد  ب��امل��زة  �سقة  <للبيع 
كاملة  ���س��وك��ة  220م2  م�ساحة 

موقع مميز يوجد م�سعد + مولدة 

اخ�رض  طابو  رائعة  اطاللة  للبناء 

ال��ت�����س��ل��ي��م ف����وري ل��ل��ج��ادي��ن ه���� : 

 0945801619
<للبيع منزل باملزة �سارع اجلالء 
مقابل الق�رض العديل ط2 م�ساحة 

و �سوفا /  غ��رف  م2 /3   115
ك�سوة جيدة ح�سوة قبلي �سمايل 

 : ه������  م���ل���ي���ون   105 ال�������س���ع���ر 

 0949599996

السيل  حرستا  في  منزل  <للبيع 
غبور  جامع  جانب  77م2  مساحة 
بناء  االتوستراد  عن  150م  يبعد 
جاهز  سوكة  فني  أول  طابق  حجر 
للسكن طابو اخضر بسعر نهائي 10 

مليون هـ : 0968081893 
ب��رزة  م�ساكن  يف  م��ن��زل  <للبيع 
ال��ن��ه��ر م�����س��اح��ة 400م2  م��وق��ف 

غرفتني و �سالون 100م2 + حديقة 

 : ه������������  ب���������و  ط���������ا  2 300م
 0934396058

الرو�سة  مبنطقة  �سطح  <للبيع 
جاهز  ال�سطح  ال��زه��راوي  ج���ادة 

 110 نظامية  رخ�سة  مع  للعمار 

 : ه����������  ب�����������������ازار   + م������ل������ي������ون 

 0966184190
دوار  امل��زرع��ة  يف  �سقة  <للبيع 
عمار  250م2  م�ساحة  ال�سالل 

قدمية  ك�����س��وة  ت��را���ش   + 115م2 
الت�سليم فوري ه� : 0951418823 

 4472374 –
<منـــزل للبيـــع فـــي القابون 
جتمـــع ابـــراج جمعيـــة وزارة 
االوقـــاف / ابـــراج نظاميـــة / 
كتلـــة ثالثة /ط8/ مســـاحة 
112م2 زاوية جنوبية غربية 
على العظم / تسليم جمعية 

/ هـ : 0937390530 
<للبيع منزل يف دوما 4 غرف و 
بناء  105م2  م�����س��اح��ة  ���س��ال��ون 

جمعيات خلف ثانوية ت�رضين ط4 

مليون   15 ب�سعر  غ��رب��ي  ���رضق��ي 

���������س��������ارع امل�������������س������اك������ن ه��������� : 

 0992097195
مبنطقة  175م2  ���س��ق��ة  <ل��ل��ب��ي��ع 
 / جدا  مغر  ب�سعر  ط3  الطلياين 

 : ه�������  ال����و�����س����ي����ط مم�����ن�����وع / 

 0944095880

رمانة  اب��و  مبنطقة  �سقة  <للبيع 
ج��ان��ب ���س��وب��ر م��ارك��ت ن����ورا ط1 

م�ساحة 140م2 ك�سوة قدمية 175 

 : ه����������  ب������������������ازار  و  م������ل������ي������ون 

 0966184190
باملهاجرين  عربي  منزل  <للبيع 
باشكاتب النبعة كسوة قدمية مساحة 
سماوية  فسحة  و  غرف   4/ 85م2 
بسعر  دمشق  على  رائعة  اطاللة   /
 –  0934646772  : هـ  مغري 

 3735758
<للبيع بيت بامليســـات بناء 
مخبز امليســـات ط9 كســـوة 
 2 195م مســـاحة  ملكيـــة 
مطلة على ســـاحة امليســـات 
زاويـــة للجاديـــن فقـــط هــــ : 

 2217208
اول  طابق  بالرو�سة  �سقة  <للبيع 
بالطة كاملة ك�سوة جيدة قبلية  2 

نوم و �سالون كبري + حمام عدد 2 

و مطبخ / الو�سيط ممنوع / ه� : 

 0944095880
ب�ساحية  ���س��ب��اب��ي  �سقة  <ل��ل��ب��ي��ع 
قد�سيا  ج 11 اأر�سية باب خارجي 

 + 90م2  مثمر  �سجر  و  خ��ا���ش 

ك�سوة  ترا�سني   + 120م2  حديقة 

 ( اأمريكي  مطبخ  و  جيدة  داخلية 

الذمة  (  برئ  حماية كاملة حديد 

العالقة  �ساحب  من  مبا�رض  فراغ 

مليون    33 ب�����س��ع��ر  و���س��ي��ط  دون 

للجادين ه� : 0988266149 

يف  اإف��رجن��ي  عربي  منزل  <للبيع 
ال�سيخ حمي الدين ط3 / 70 م2 

غرفتني و منافع ب�سعر 30 مليون 

ه� : 0944799819 
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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 

للبيع  موظفة  او  موظف  <يلزمنا 
ح��ق��ائ��ب ن�����س��ائ��ي��ة ب��ج��رم��ان��ا ه���� : 

 0954208066
<مطلوب مدخل بيانات / فوترة / يتقن 
برامج  و  االأم���ني  برنامج  على  العمل 

الوفي�ش حا�سل على �سهادة ثانوية و 

موؤدي اخلدمة ه� : 0936229981 

<مطلوب موظف /ة/ صالة للعمل 
في سوبر ماركت مبنطقة البرامكة / 
كفرسوسة / بدوام صباحي او مسائي 

هـ : 0950002131 
<وك��ال��ة الأ���س��ه��ر امل���ارك���ات ال��ع��امل��ي��ة تفتتح 
�سالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة اىل موظفة 

/ ري�سب�سن – خدمة زبائن – �سكرتارية / 

بدوام 8 �ساعات العمر حتى 35 �سنة اخلربة 

جامعية  اأو  ثانوية  ال�سهادة  ���رضوري��ة  غ��ري 

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

 2274342 – 0955553922
<يلزمنا �ساب ملحل جتاري بدوام 
من 8،30 �سباحا - 6،30 م�ساء 

ي��ج��ي��د ال����ق����راءة و ال��ك��ت��اب��ة ه���� : 

 2218404
طالب  لتدري�ش  اآن�����س��ة  <م��ط��ل��وب 
 – ريا�سيات   – انكليزي  تا�سع 

فرن�سي ه� : 0999745871 

<�رضكة طبية بدم�سق بحاجة اإىل 
يتحمل  اإع��دادي��ة  �سهادة  �سائقني 

اخل��دم��ة  م����وؤدي  و  ال��ع��م��ل  �سغط 

االلزامية ه� : 0936229981 

<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� : 

2274340 – 0933606019
<مطلوب للعمل حما�سب او حما�سبة 
التعامل  و  املحا�سبي  العمل  خربة يف 

مع برامج الكمبيوتر يف�سل اخلريجني 

ه� : 2166006 – 0996183808 

<�رضكة طبية رائدة بدم�سق بحاجة 
على  حا�سل  مبيعات  مندوب  اىل 

�سهادة ثانوية و موؤدب اخلدمة / 

ميتلك �سيارة و لديه خربة و رغبة 

 : ه���  املبيعات  جم��ال  يف  بالعمل 

 093226229981

سكرتاريا
<مطلـــوب ســـكرتيرة للعمل 
جتميـــل  ادوات  مركـــز  فـــي 
ر  عطـــو و  ت  جـــا مكيا و 
 –  0 9 8 7 3 6 8 1 2 6  : هــــ 

 0987353946
<جمموعة جتارية مبنطقة قد�سيا ترغب 
بتعيني ان�سة بدوام 8 �ساعات يف جمال 

ال�سكرتارية – خدمة الزبائن العمر دون 

اأدن��ى  كحد  ثانوية  �سهادة  و  �سنة   35
براتب 15 األف اأ�سبوعيا ه� : 3239040 

 0931606999 –
<ملن لي�ش لديها عمل و ال حتمل ال�سهادة 
ت��ع��م��ل يف جم���ال  ����رضك���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� 

 2274341 – 0966226640 :

عمال
تنظيف   + بوفيه  عامالت  <يلزمنا 
ليلي  ب��دوام �سباحي + م�سائي + 

من  بالقرب  م�سفى  �سمن  للعمل 

ال�سبع بحرات ه� : 0994815821 

 0937511854 –
<مطلوب عامل ن�سيط و اأمني للعمل 
مبكتب عقاري باملنطقة ال�سناعية ه� 

 0955241189 – 5418334 :

او  فني  /ة/  عامل  اىل  <بحاجة 
عادي على خطوط اإنتاج جيد بدوام 

 –  5643460  : ه�  رات��ب جيد  و 

 0930147448

مهن
بق�ش  خبري  جنار  معلم  <مطلوب 
على ال�رضيون و م�ساعد جنار للعمل 

�����رضك����ة م����ف����رو�����س����ات ه������ :  يف 

 4452881
للعمل يف  كهرباء  عامل  <مطلوب 
ور�سة ب�سيدنايا او دم�سق يف�سل 

 : ه���  قد�سيا  �ساحية  ���س��ك��ان  م��ن 

او  اب   وات�����ش   0933370717
االت�سال م�ساء بعد 7 

<مكتب جتاري بحاجة اىل �سائق 
ه� : 0932232233 

منزل  على  املقاي�سة  او  <للبيع 
حم��ل جت���اري ب��اب��و رم��ان��ة موقع 

مميز �ساحة ق�رض ال�سيافة جانب 

بنك االردن 30م2 يوجد بوفيه و 

 125 ف���وري  الت�سليم  منتفعات 

مليون  ه� : 0951553163 

للبيع اأرا�سي / مزارع يف حتيتة 

الرتكمان للراغبني االت�سال على 

الرقم ه� : 0935650244 

مبضايا  زراعية  ارض  <للبيع 
طابو  السكة  جانب  دومن   1 مساحة 
اخضر حتوي على  بئر ماء عربي هـ 

 0994440341 :
<للبيع مزرعة يف منطقة درو�سا 
البوي�سة 4،5 دومن م�سورة مع بئر 

م��اء ع��دد /2/ و م�سبح و منزل 

ل��������ري��������ف��������ي ط����������اب����������و ه������������� : 

 0944646867
ريـــف  فـــي  للبيـــع  <ارض 
دمشـــق الشـــرقي / دوما تل 
كردي / املنطقة الصناعية 
معمـــل  بـــن  لتنظيميـــة  ا
شـــموط ووتار لها مدخلن 
مـــن تل كـــردي و تـــل صوان 
بيـــع   / دومن   40 مســـاحة 
كاملة / هـ : 0937390530 
<<ل��ل��ب��ي��ع ل��ل��راغ��ب��ني ارا���س��ي و 
مزارع يف دير الع�سافري 11 دومن 

و ن�سف طابو اخ�رض + هنغارات 

ال�����رتك�����م�����ان ه������ :  يف ح���ت���ي���ت���ة 

 0935650244

ال  مكتب جتاري  اجار  <مطلوب 
باجار  50م2  ع��ن  م�ساحة  تقل 

 : 100 الف ه�  �سهري اليتجاوز 

 0933051300
ني  لطليا ا في  مكتب  ر  جا <لال
ضي  ر ا بق  طا ئيسي  لر ا ع  ر لشا ا
جلميع  يصلح   2 140م مساحة 
التجارية كسوة ديلوكس هـ  املهن 

 0954331335 :
<لالجار مكاتب يف ريف دم�سق 
و  جت��اري  �سجل  على  للح�سول 

م��������ع��������ال��������ج م��������ال��������ي��������ا ه������������ : 

 0933312807

<لالجار منزل باملزة بنايات 14 
ط3 مك�سي  ك�سوة �سوبر ديلوك�ش 

غرفتني و �سالون يوجد فيه ن�سف 

فر�ش ديلوك�ش مطلوب 2،7 مليون 

�سنويا ه� : 0949599996 

<ل���الج���ار غ��رف��ة م��ع ���س��ال��ون و 
منتفعات م�ساحة 40م2 تقريبا ط3 

يف �سارع الثورة مكيفة حتوي طقم 

كنبايات و براد �سغري و خزانة و 

ت�سلح  م�سعد   + كمبيوتر  طاولة 

مكتب او �سكن لعائلة �سغرية ه� : 

 0933577667
األســـبوعي   اليومـــي  <لالجـــار 
الشـــهري بدمشـــق غرف مفروشة 
للســـرير احلمـــام  1000 ل.س     (
للســـرير  2000 ل.س   ) املشـــترك 
احلمـــام اخلـــاص(  بـــراد + مكيفة 
ضمـــن ) البيـــت الشـــامي ( شـــارع  
بغـــداد خلـــف جامـــع اجلـــوزة هــــ :   
 0936855455 –  0112320771

<<منزل على اتو�سرتاد املزة 2 
نوم و �سالون لالجار بناء مميز و 

خدمات جيدة مفرو�ش او بدون ه� 

 –  6 1 2 1 7 4 2  :

 0944328830
منزل  املزة  اتو�سرتاد  <لالجارعلى 
و  ن��وم  غرفتني  ط5  البعث  دار  بعد 

�سالون و منتفعات مفرو�ش  ك�سوة 

ن�سف  و   4 مطلوب  ممتاز  فر�ش  و 

مليون �سنويا ه� : 0949599996 

<لالجار اليومي �سقة مفرو�سة يف 
 – ال�سعالن   – ع��رن��و���ش  منطقة 

املزرعة – ركن الدين / ديلوك�ش 

 –  0951418823  : ه������� 

 4472374
<لالجار منزل عربي افرجني يف 
ال�سعالن م�ساحة 110م2 مقابل 

 2× 55م2  م�ساحة  ال�رضق  بنك 

طابقني ي�سلح م�ستودع او �رضكة 

ه� : 0938100037 

<ل���الج���ار  ب��امل��زة ف��ي��الت غربية 
�سارع احلر�ش ط1 غرفتني نوم و 

�سالون + ترا�ش و منتفعات اطاللة 

جميلة جدا مفرو�ش ك�سوة و فر�ش 

جيد جدا مطلوب 4و ن�سف مليون 

�سنويا ه� : 0949599996 

<�سقة مفرو�سة لالجار ديلوك�ش 
مب�ساكن برزة قرب الهاتف االيل 

3 غرف و �سالون كبري ط ار�سي 
و  تكييف   – �سالل  و  حديقة  مع 

 : ه���������  �������س������وف������اج  و  ت������ربي������د 

 0955397330

رعاية وتنظيف
<مطلوب مقيمة لدى عائلة براتب 
ل���������س����ه����ر  ب����ا ل����������������ف  اأ  100

 0931606623
<مطلـــوب مقيمـــة لعائلـــة 
صغيـــرة العمـــر مـــن 45-18 
ســـنة هـ : 0932480005 – 

 5653309
منزلية  خدمة  عامالت  <مطلوب 
تنظيف  ع��م��ال  امل�سنني/  ل��رع��اي��ة 

 –  3325978: ه�����  ور�����س����ات 

  0992337260
ل  منـــز ة  بـــر مد ب  <مطلـــو
مقيمة لرعاية مسنة مقعدة 
و املساعدة في أعمال املنزل هـ 
 5643866 – 0932480005 :

منزلية  ع��ام��ل��ة خ��دم��ة  <م��ط��ل��وب 
مقيمة لرعاية االطفال و امل�سنني ه� 

 –  2 1 6 5 6 6 6  :

 0992722275
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او دوام 

 –  0992722275  : ه������� 

 2165666
<مطلـــوب مســـاعدة العمال 
املنـــزل دوام 8 ســـاعات يوميـــا 
فـــي  للعمـــل  مدخنـــة  غيـــر 
مشروع دمر او ضاحية قدسيا 
او املالكـــي او كفرسوســـة هــــ : 

 0932480005 –  5653309
<مطلوب مدبرات منزل لالعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنني و االطفال 

م��ق��ي��م��ات و غ���ري م��ق��ي��م��ات ه���� : 

 0933439985 – 4455572
م�سنة  ل��رع��اي��ة  مقيمة  <م��ط��ل��وب 
بال�سهر  األف   100 مقعدة براتب 

ه� : 0931606623 

حالقة وجتميل
و  الشـــعر  بعـــالج  <خبيـــر 
تسبيله بالكيراتن للنساء 
و الرجال بأســـعار منافســـة 
 : هــــ  دمـــر  مبشـــروع  جـــدا 

 0932351144

<لال�ستثمار فقط مكتب جتاري م�ساحة 
28م2 ط1 فني يف فكتوريا بناء فندق اآ�سيا 
 0954681785  : ه�  مهن  لعدة  ي�سلح 

– 2223901 بعد 12 
<بر�سم الت�سليم / بيع فروغ / مكتب 
و  غرفتني  الن�رض  �سارع  جت��اري يف 

كامل  م��ع  ديلوك�ش  ك�سوة  منتفعات 

الفر�ش + خطني هاتف م�ساحة داخلية 

بعد  ال�سعر  م�سعد  م��ع  ط4  55م2 
املعاينة ه� : 0955169696 

موظفون..
الـــى  بحاجـــة  جتاريـــة  <شـــركة 
موظفات للعمل لديها / األولوية 
حلملة الشهادة اجلامعية / العمر 
اخلبـــرة  يفضـــل  و  ســـنة   30 دون 
باللغـــة االنكليزيـــة و العمـــل على 
 –  2317572  : هــــ  الكمبيوتـــر 

  0933202102 –  2320396
<<م�ستوردين من ال�سني بحاجة 
 – �سكرترية   – حما�سبة   / اإىل 

�سالتها  ل��دى  للعمل   / ا�ستقبال 

مب�ساكن برزة بدوام 8 �ساعات و 

راتب 60 األف ال�سهادة بكالوريا 

ك��ح��د اأدن����ى و ال��ع��م��ر ح��ت��ى 30 

امل������وا�������س������الت م�����وؤم�����ن�����ة ه������� : 

2274342 –  0994488637

اتو�سرتاد  على  منزل  <ل��الج��ار 
املزة 3 غرف و �سالون و �سفرة 

مفرو�ش ك�سوة  و فر�ش جيدة جدا 

مطلوب 5 و ن�سف مليون �سنويا 

ه� : 0949599996 

�سبابي  �سكن  دف��ات��ر  <م��ط��ل��وب 
جميع الفئات / اأ – ب – ج / او 

اخرى خم�س�ش  دفاتر جمعيات 

 –  0951418823  : ه������� 

 4472374
�سبابي  اكتتاب  اأرق��ام  <مطلوب 
�ساحية قد�سيا و دميا�ش للبيع و 

م�ستلمة  و  خم�����س�����س��ة  ���س��ق��ق 

للجادين  الدميا�ش  و  بال�ساحية 

فقط ه� : 0988266149 

<للبيع ح�سة  حمل جتاري 700 
على  ال��ف��ح��ام��ة  منطقة  يف  �سهم 

ال�������س���ارع ال���ع���ام ط���اب���و اخ�����رض 

 : ه����  28م2  ال��ك��ل��ي��ة  امل�����س��اح��ة 

 0967155769
�ساحة  جرمانا  <للبيع حمل يف 
مقابل  22م2  م�ساحة  الرئي�ش 

الت�سليم  عبارة  �سمن  ال�سريتيل 

ف�������وري ف�������روغ + م��ل��ك��ي��ة ه����� : 

 5621230 – 0951418823
الت�سليم / بيع فروغ /  <بر�سم 
الطلياين  نزلة  جت��اري يف  حم��ل 

4م  مع  العام  ال�سارع  يبعد عن 

16م2  م�ساحة  دي��ك��ورات  كامل 

ال�������س���ع���ر ب���ع���د امل���ع���اي���ن���ة ه������ : 

 0955169696

<ع��ق��ار جت���اري ار���س��ي فيالت 
�رضقية م�ساحة 400م2 لال�ستثمار 

 –  6 1 2 1 7 4 2  : ه����������� 

 0944328830
مبوقع  ال�سنوي  ل��الج��ار  <حم��ل 
مميز منطقة �سارع خالد بن الوليد 

جانب الكازية له مدخنتني و ي�سلح 

جلميع املهن جاهز فورا للعمل ه� 

 0940551111 :

<لالجار حمل باملزة اول ال�سيخ 
4م  واجهة  40م2  م�ساحة  �سعد 

ي�����س��ل��ح ل���ك���اف���ة االع����م����ال ه����� : 

 0962321153

<مطلوب �سائق للعمل لدى عائلة 
خ��ربة مبناطق  ذو  ب��امل��زة  حمرتمة 

دم�سق و يف�سل من �سكان املزة ه� 

 0966965777 :

<م���ط���ل���وب م��وظ��ف��ة جت��ي��د ال��ل��غ��ة 
االنكليزية بطالقة قراءة و كتابة و 

حم������ادث������ة ب������رات������ب ج����ي����د ه������� : 

 0991428055
<مطلـــوب للعمل حصـــرا بدوام 
فـــي مكتـــب دعايـــة مصمـــم /ة/ 
خبـــرة  لديهـــم  تتوفـــر  ممـــن 
و  الفوتوشـــوب  ببرامـــج  عاليـــة 
االلستريتر و االنديزاين معا هـ 

 2332611 – 0944355358 :
�رضكة  لدى  فورا  للعمل  <مطلوب 
جتارية مبنطقة قد�سيا موظفة ذات 

مظهر الئق بدوام 8 �ساعات العمر 

دون 30 �سنة اخلربة غري �رضورية 

 –  3 2 2 1 9 3 5  : ه������������ 

 0967187880
م��وظ��ف��ني حت�سري  اىل  <ب��ح��اج��ة 
طبية  ���رضك��ة  ل���دى  للعمل  ط��ل��ب��ات 

بدم�سق �سهادة اإعدادية كحد ادنى 

و ي��ت��ح��م��ل ���س��غ��ط ال���ع���م���ل ه����� : 

 0936229981
<مطلوب للعمل فورا لدى �رضكة دعائية 
موظفة ذات مظهر الئق بدوام 8 �ساعات 

و  الثانوية  ال�سهادة  حملة  من  يف�سل 

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

اال�ستقبال االت�سال من -11 6 م�ساء 

ه� : 0933606081 – 2274341

<مطلـــوب منـــدوب مبيعات 
 : هــــ  ســـوق  شـــهادة  يحمـــل 

 0945557697
اجلديد  فرعها  تفتح  <<�رضكة جتارية 
للقيام  م��وظ��ف��ة  اإىل  ب��ح��اج��ة  ب��ال��ربام��ك��ة 

باأعمال اإدارية بدوام �سباحي و راتب 50 

اخل���ربة غري  و  ال�����س��ه��ادة  مبدئيا  األ���ف 

�رضورية يف�سل من �سكان املنطقة العمر 

دون 35 االت�سال من 11-6 م�ساء ه� : 

2274342 – 2274340
�سهادة  يحمل  م��وظ��ف  <م��ط��ل��وب 
�سواقة للعمل ك�سائق او موزع لدى 

 –  5643460  : ه������  �����رضك����ة 

 0930147448
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ريف  في  لالستثمار  <صيدلية 
دمشق هـ : 0937315883 

<لالجار عيادة غرفتني و �سالون 
انتظار م�سرتك مع طبيب  موجود 

بالعيادة / جراح / �سارع بغداد 

الراجع ار�سي 5 درجات �سعود 

ه� : 0944458972 

خدمة  صيدلة  شهادة  <مطلوب 
مدينة هـ : 0934651494 

<مطلوب فني /ة/ خمربي للعمل 
يف خمرب حتاليل طبية باملزرعة من 

 : ه������  م�������س���اء   8-3 ال�������س���اع���ة 

 4461313
<ممر�ش م�ستعد لرتكيب قثاطر 
كافة  اج���راء  و  ���س��ريوم  تعليق  و 

التحاليل الطبية / �سحب دم منزيل 

/ ه� : 0935361761 

صيدالنية  او  صيدالني  <مطلوب 
للعمل في صيدلية في ريف دمشق 

هـ : 0934651494 

حالقة وجتميل 
<خبيـــرة بالتاتـــو الدائـــم 
ر  ســـعا بأ جـــب  ا حو تـــو  تا
منافسة جدا مبشروع دمر 

هـ : 0969219940 
االظافـــر  بتركيـــب  <خبيـــرة 
الدائمة / جل بولش / مبشروع 
دمر باســـعار منافســـة مبوعد 

مسبق هـ : 0998359046 

أزياء
رشة   – حبكة  عاملة  <مطلوب 
شة  ر و في  للعمل  ة  خبر ت  ا ذ
 : هـ  كفرسوسة  منطقة  في  خياطة 

 2120947
<مركز جتميل بحاجة اىل �رضيبة 
و  �سنيون  اأخ�سائية  و  �س�سوار 

ت�رضيحات ه� : 0955402154 

يطلب عماًل
و  االنكليزية  اللغة  يجيد  ���س��اب 

التجارية  املرا�سالت  و  الرتجمة 

ي��رغ��ب ب��ال��ع��م��ل ل���دى ال�����رضك��ات 

اخل���ا����س���ة و ال�������س���ف���ارات ه����� : 

 6110834 – 0932810283

دروس 
<مدر�ش لغة انكليزية ذو خربة يرغب 
باإعطاء درو�ش لل�سهادتني االإعدادية و 

ال���ث���ان���وي���ة و ك���اف���ة امل����راح����ل ه����� : 

 6110834 – 0932810283
<م����در�����ش م�����س��ت��ع��د الإع����ط����اء درو�����ش 
بالريا�سيات – فيزياء – كيمياء – عربي 

ل��ط��الب ال�����س��ه��ادة االإع���دادي���ة و مرحلة 

التعليم االأ�سا�سي باأ�سعار منا�سبة ه� : 

 0933258622 – 5133871
<مدرس خصوصي ملتابعة 
و حتفيـــظ طـــالب التاســـع 
و  الضعفـــاء  البكالوريـــا  و 
املتأخريـــن إعـــادة املادة من 

مم����ول جت�����اري مل�������رضوع ن��اج��ح 

مقابل  ل.���ش  مليون   15 ب��ح��دود 

 : ه������  �����س����ن����دات  او  ����س���ي���ك���ات 

 0937793257

<للبيع او اال�ستثمار ا�سم جتاري 
م�سهور م�سجل بحماية امللكية و 

ال�سجل التجاري ملهنة احذية ه� : 

 0990061678

ب��ع��ي��ن��ت��ني  دق  ج����م����ادة  <ل��ل��ب��ي��ع 
كمرب�سور املاين قوة 5،5 ح�سان 

بحالة جيدة جدا موجودة مب�ساكن 

برزة ه� : 0949094882 

إلصـــالح  مســـتعد  <فنـــي 
ن  ا فـــر أ و  يـــف  و و يكر ملا ا
عهـــا  ا نو أ بجميـــع  ز  لغـــا ا
الغطـــس  البوتوغـــازات  و 
احلديثة فـــي املنازل خبرة 
أكثـــر مـــن 15 عـــام ســـرعة 
 : هــــ  العمـــل  فـــي  إتقـــان  و 

 0932210265

<بيع و تركيب و اإ�سالح جميع 
اأنواع امل�ساعد / لدينا حمركات 

 : ه�������������   / م�����������س�����ت�����ع�����م�����ل�����ة 

 0944749758

الصفـــر عدة مرات مركزة و 
التدريب على حل النماذج 

الهامة هـ : 0934922700
<مدر�ش ريا�سيات م�ستعد لتقدمي 
درو�ش لطالب ال�سهادتني االإعدادية 

و الثانوية اجلل�سة �ساعة و ن�سف 

1500ل.�ش للثانوية ، 1200 ل.�ش 
لالإعدادية ه� : 0933269408 

م���ادة  خ����ربة يف  ذو  <م����در�����ش 
الريا�سيات لكافة املراحل م�ستعد 

باأ�سلوب  خا�سة  درو����ش  الإع��ط��اء 

قريبا من  ب�سعر منا�سب  و  مميز 

م����ن����ط����ق����ة امل�����ه�����اج�����ري�����ن ه�������� : 

3339041 – 0944845805
<م��در���ش جم��از يف ال��ف��ي��زي��اء و 
م�ستعد  ط��وي��ل��ة  خ���ربة  ال��ك��ي��م��ي��اء 

الإعطاء درو�ش يف �سارع بغداد و 

و  املراحل  لكافة  امل��زة  اتو�سرتاد 

امل�ستويات و خ�سو�سا ال�سهادتني 

ه� : 0992586197 

<مهند�ش له القدرة على تدري�ش 
ك��اف��ة م����واد ال�����س��ف ال��ت��ا���س��ع و 

االإ�������رضاف ع��ل��ى ت��دري�����ش ط��الب 

ال�����س��ه��ادت��ني ال��ع��ل��م��ي و االدب���ي 

 : ه���  ب��ال��رق��م  االت�����س��ال  للجادين 

 0999636157




