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<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر جانب 
م�شاحة  حجر  ب��ن��اء  الكني�شة  دوار 

الفر�ش  م��ع  ج��ي��دة  ك�شوة  130م2 
اإطاللة رائعة يوجد م�شعد + مراب 

 130 ب�شعر  ف��وري  الت�شليم  للبناء 

م�������ل�������ي�������ون ل�������ل�������ج�������ادي�������ن ه����������� : 

 0945801619
للبيع �شقة يف م�رشوع دمر مغرتبني 

بناء حجر م�شاحة 150م2 /3 غرف 

نوم + �شالون / اإطاللة رائعة الت�شليم 

فوري ب�شعر 100 مليون للجادين ه� 

 0945801619 :

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 3 / 
بن  خالد  جامع  جانب  حجر/  بناء 

الوليد م�شاحة 140م2 اإطاللة رائعة 

ب�شعر  للبناء  يوجد م�شعد + مراب 

 : ه�������  ل����ل����ج����ادي����ن  م����ل����ي����ون   85
 0945801619

دمر ج3  م�رشوع  منزل يف  <للبيع 
جانب جامع خالد بن الوليد بناء حجر 

/ط3/ 110م2 /2 نوم / اك�شاء جيد 

ت�شليم فوري تنازل جمعية + م�شعد 

ال�شعر  داخلية  اإط��الل��ة  م��ول��دة   +  2
100 مليون ه� : 0961162162 

<للبيع منزل مب�رشوع دمر املغرتبني 
الن�شق الأول /ط1/ واجهة ) اإطاللة 

حمدودة ( �شوكه جنوب غرب 120م2 

/ 2 نوم / اك�شاء جيد ت�شليم فوري 

 : ه�������  م����ل����ي����ون   160 ال���������ش����ع����ر 

 0961162162

<للبيع منزل باملزة اتو�شرتاد 3 غرف 
فوري  ت�شليم  مغر  ب�شعر  و �شالون 

ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���ش��ي��ط ه���� : 

 0944757061
<للبيع �شقة باملزة فيالت غربية ار�شية 
�شوكة جنوب �رشق غرب 240م2 داخلي 

اك�شاء  م�شبح   + خارجي  350م2   +

و�شط مدخل م�شتقل طابو ت�شليم فوري 

ه� : 0961162162 

<للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية م�شاحة 
186م2 ط7 ك�شوة ممتازة اطاللة جيدة 
بناء خمدم كراج + مولدة ت�شليم فوري 

ب�شعر مغر للجادين فقط دون و�شيط ه� : 

 6127552 – 0944757061
<للبيع بدون و�شيط يف املزة فيالت 
و  ط7  الطالئع  حديقة  مقابل  غربية 

م�شاحة  غربي  �رشقي  الخ��ر  لي�ش 

4 غرف / ك�شوة جيدة  140م2 / 
بناء خمدم + م�شعد عدد2 + مراب 

�شيارات ه� : 0967467437 

<للبيع �شقة يف املزة طريق اجلبل /
ط4/ م�شاحة 110م2 �شوكة جنوب 

�رشق غرب اإطاللة مفتوحة اك�شاء جيد 

مع العف�ش طابو ت�شليم فوري ب�شعر 

100 مليون ه� : 0961162162 

مشروع دمر 
<بيت بدمر مقابل املختار طابق اأول 
 : ه���������  وات�����������������ش  60م2  ف�����ن�����ي 

 005511977034794

ات��و���ش��رتاد ط8  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
م�شاحة 115م2 ك�شوة ممتازة اطاللة 

خالبة بناء خمدم كراج + مولدة ت�شليم 

فقط دون  للجادين  ب�شعر مغر  ف��وري 

 –  0988060643  : ه����  و���ش��ي��ط 

 6127552
<للبيع منزل باملزة ال�شيخ �شعد نزلة 
ك�شوة  100م2  م�شاحة  اليل  الفرن 

�شوبر ديلوك�ش �شوكة قبلي �رشقي ط3 

مغر  ب�شعر  ف����وري  ت�شليم  اخ���ر  و 

ف���ق���ط دون و����ش���ي���ط ه����� :  ل���ل���ج���ادي���ن 

 0944757061
املنتفعات  م��ع  مك�شية  غرفة  <للبيع 
باملزة 86 جانب معهد اللغات م�شاحة 

 : ه�����  م���ل���ي���ون    6 ب�����ش��ع��ر  45م2 
 0991830839

<للبيع �شقة ار�شية باملزة فيالت غربية 
135م2  م�شاحة  غ��رب  جنوب  اجت��اه 

داخلي / هيكل دون اك�شاء /+ حديقة 

300م2 مع م�شبح / مك�شية جاهزة 
 – طابو   – للبناء  ك��راج   – مع �شالل 

ت�شليم فوري ه� : 0961162162

<�شقة للبيع يف املزة نزلة جامع الكرم 
و  قبلي �شمايل مع كراج  ار�شي  طابق 

 –  4463876  : ه����  ك��ه��رب��اء  م���ول���دة 

 0940230448 – 0940230365

مزة 
<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف امل����زة ات��و���ش��رتاد 
 + ن���وم  غ���رف  170م2 /3  م�����ش��اح��ة 

���ش��ال��ون��ني / اط��الل��ة رائ��ع��ة / يوجد 

م�شعد + مولدة + مراب للبناء الت�شليم 

فوري للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �شقة يف املزة فيالت غربية ار�شي 
مع حديقة و م�شبح م�شاحة داخلية 250م2 

+ حديقة 300م2 / ك�شوة جيدة / يوجد 

مدخل م�شتقل طابو اخ�رش ت�شلح �شكني 

او جتاري للجادين ه� : 0945801619 

<ل��ل��ب��ي��ع  ب��امل��زة ف��ي��الت غ��رب��ي��ة �شقة 
ار�شية بالطة كاملة م�شاحة 220م2 

داخلي + 250م2 خارجي مع م�شبح 

اك�شاء و�شط مدخل م�شتقل طابو ت�شليم 

فوري ه� : 0961162162 

باملزة  م��ن��زل  ال�شفر  ب��داع��ي  <للبيع 
م�شاحة  �رشقية  �شوكة  غربية  فيالت 

140م2 ك�شوة قدمية ط7 يوجد مولدة 
ت�شليم فوري ب�شعر مغر للجادين فقط 

 –  0944757061  : ه�  دون و�شيط 

 6127552

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

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

 0931805301
<للبيع بداعي ال�شفر منزل مب�رشوع 
دم���ر ج 26 م��ق��اب��ل م��در���ش��ة اإي���الف 

�شمايل  غربي  قبلي  �شوكه  228م2 
اإط��الل��ة �شاحرة ك��راج حت��ت الأر���ش 

البناء جاهز على العظم و باقي اك�شاء 

مغر  ب�شعر   2020 ت�شليم  خ��ارج��ي 

ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���ش��ي��ط ه���� : 

 0944757061
<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج8 /ط2/ 
م�شاحة 160م2 ح�شوة جنوب �شمال 

اك�شاء قدمي طابو ت�شليم فوري ب 125 

مليون ه� : 0961162162 

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج8 على 
ال�شارع العام ط3 مع م�شعد ح�شوة 

جنوب �شمال اك�شاء �شوبر جديد طابو 

 : ه���  م��ل��ي��ون   175 ب  ف���وري  ت�شليم 

 0961162162
<للبيع �شقة يف دمر احلارة اجلديدة 
م�شاحة  م�شعد  م��ع  ط4  حجر  ب��ن��اء 

ديلوك�ش  ك�شوة  غربي  قبلي  70م2 
 : ه�  مليون   25 ال�شعر  طابو اخ�رش 

 0933263012

مالكي 
<للبيع �شقة يف املالكي بناء حجر نزلة 
350م2  م�شاحة  ال�����ش��ام��ي  م�شفى 

ك�شوة ديلوك�ش 4 غرف نوم و �شالونني 

اطالة رائعة على حديقة ت�رشين يوجد 

م�شعد + كراج + مولدة للبناء الت�شليم 

فوري للجادين ه� : 0945801619 

<للبيـــع منـــزل في ابـــو رمانة 
موقـــع رائـــع مســـاحة 200م2 
بسعر ممتاز للجادين فقط هـ 
 0932892677 – 3333608 :

<للبيع �شقة يف املالكي ال�شارع العام 
رائ��ع��ة +  اإط���الل���ة  300م2  م�����ش��اح��ة 

 : ه�  ك��راج  بناء +  م�شعد + حار�ش 

 0932146330
ال�شارع  على  باملالكي  �شقة  <للبيع 
العام �شالونني  + �شفرة جلو�ش /5 

غرف نوم + 5 حمامات / + م�شعد 

+ كراج �شيارات + حار�ش بناء اطاللة 

رائعة ه� : 0932146330 

لنجمة  ا حة  سا في  ل  منز للبيع  >
 2 165م مساحة  فني   2 طابق 
مليون   200 بسعر  قدمية  كسوة 
 0995677152  : هـ  االتصال 

-  009613856721 لبنان 
<للبيع �شقة مبنطقة املالكي �شارع عبد 
ب��اب  75م2  م�شاحة  ري��ا���ش  امل��ن��ع��م 

م�شتقل على ال�شارع 5 درجات ب�شعر 

 : ه�������  ب������������ازار  و  م����ل����ي����ون   122
 0966184190

<للبيع �شقة يف منطقة املالكي قرب 
ح��دائ��ق  150م2   + 200م2  امل����ول 

اأر�شية او املقاي�شة مع اإعطاءنا  الفرق 

ع��ل��ى ب���الط / اب���و رم��ان��ة رو���ش��ة / 

ال�������و��������ش�������ي�������ط مم���������ن���������وع ه������������ : 

 0944095880

شقق متفرقة 
<للبيع �شقة يف بلودان بناء حجر ط 
داخلية  م�شاحة  حديقة  م��ع  ار���ش��ي 

250م2  ت��را���ش  و  حديقة  150م2+ 
يوجد بئر ماء + �شوفاج خا�ش لل�شقة 

طابو اخ�رش مدخل م�شتقل ب�شعر 50 

م�������ل�������ي�������ون  ل������ل������ج������ادي������ن ه���������� : 

 0945801619
<ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة غ��رف��ة و ���ش��ال��ون و 
منتفعات يف منطقة الربامكة / بختيار 

/ ط1 / طابو اخ�رش م�شاحة 50م2 

ال�شعر 35 مليون قابل للتفاو�ش ه� : 

 0967587212

طابق  امل��ه��اج��ري��ن  يف  �شقة  <للبيع 
ار���ش��ي غ��رف��ت��ان و م��ن��ت��ف��ع��ات طابو 

اخ�������رش ن��ظ��ام��ي دون و���ش��ي��ط ه���� : 

 0946797617 – 3739157
<للبيع �شقة �شكنية م�شاحة 155م2 
�شاحلية   جت���اري  او  �شكني  ت�شلح 

���ش��ارع ال��ف��ردو���ش ط4 م��ع م�شعد و 

�شوفاج على الطريق العام ك�شوة جيدة 

ه� : 0932659328 

<للبيـــع منـــزل فـــي أشـــرفية 
صحنايا شارع الركابي ط2 / 
4 غرف و صالون و 3 حمامات 
ة  كســـو  2 1م 8 5 حة  مســـا
ديلوكـــس قبلي بنـــاء حديث 
فندقـــي هـ : 0935861870 – 

 6760202
<للبيع �شقة يف الدويلعة جتاه كني�شة 
مار اليا�ش بناء جديد ك�شوة ديلوك�ش 

120م2 /ط3/ درج رخام مع م�شعد 
واجهة حجر و اطاللة على ال�شارع ه� 

 0933308934 :

ب�شارع  منزل  املقاي�شة  او  <للبيع 
بغداد الزبكية ط1 اطاللة جميلة على 

جامع الميان و جبل قا�شيون غرفتني 

نوم و �شالون بلكون ديلوك�ش ت�شليم 

فوري طابو اخ�رش للجادين 80 مليون 

�شعر نهائي ه� : 0933709044 

<منـــزل للبيـــع فـــي القابـــون 
وزارة  جمعيـــة  أبـــراج  جتمـــع 
األوقـــاف / أبـــراج نظاميـــة / 
مســـاحة   8 ط ثالثـــة  كتلـــة 
112م2 زاوية جنوبية غربية 
على العظم / تسليم جمعية 

/ هـ : 0937390530 
<للبيع منزل بقد�شيا طلعة الثورة على 
ال�شارع العام مقابل البلدية و ناحية 

قد�شيا م�شاحة 140م2 تقريبا ك�شوة 

 : ه�  ف��وري  الت�شليم  ديلوك�ش  �شوبر 

 4427714 – 0933615677
<للبيع او املقاي�شة منزل بالق�شور 3 
ت�شليم  اخ�رش  طابو  �شوفا  و  غ��رف 

 : ه�������  م����ل����ي����ون   100 ب  ف���������وري 

 0951553163

<للبيع منزل في باب اجلابية قصر 
حجـــاج مســـاحة 100م2 / 3 غرف و 
صالون / ط ارضي + حمامني / كسوة 

جيدة هـ : 2245689 
اب��و جر�ش  ال��ق��اب��ون  م��ن��زل يف  للبيع 

م�شاحة 150م2 طابق ار�شي ب�شعر 

مغر ه� : 0996678575 

<للبيع �شقة يف جديدة عرطوز البلد 
غرفة و �شالون و منتفعات  قبو �شاوي 

ه� : 0933456292 

جمعية  يف  اكتتاب  رق��م  <للبيع 
����ش���دى ال�����ش��ع��ب مب�����ش��اح��ات / 

120م2 – 180م2 / خم�ش�ش 
ال��������ف��������راغ م�������ن امل�������ال�������ك ه�������� : 

 4454355 – 0951418823
<للبيع منزل يف ببيال خلف البلدية 
ط2 م�شاحة 65م2 غرفتني و موزع 

م��ع ث���الث ارب����اع ال�����ش��ط��ح طابو 

اخ�رش ه� : 0941776660

ال��ع�����ش��م م�شاحة  ���ش��ك��ن��ي ع��ل��ى  <ق��ب��و 
جرمانا  ال��ف   80 امل��رت  �شعر  122م2 
كورني�ش القريات ه� : 0955261418 

ل��ل��ب��ي��ع ب��ي��ت م��ن��زيل يف ج��رم��ان��ا 

القريات ط3 فن�شي م�شاحة 85م2 

ه� : 0955588341 

<�شقة لالجار مب�رشوع دمر ج 23 جتاه 
مدر�شة رواد املجد متاما ط1 من�شوب عايل 

ك�شوة �شوبر دون فر�ش فا�شي غرفتني و 

�شالون كبر و حمامني و مطبخ اأمريكي 

البناء  الجار  �شيارة خا�ش حتت  ك��راج 

200 الف �شهريا و الدفع �شنوي ح�رشا 
ه� : 0988266149 

<جناح فندقي و�شط مدينة دم�شق 
غرفتني مع �شالون و منافع للعائالت 

و الطالب لالجار اليومي و الأ�شبوعي 

ب�شعر 7000 ل.�ش لليلة الواحدة ه� 

 0955560319 :

<ل���الج���ار م��ن��زل يف اب���و رم��ان��ة 
�������ش������اح������ة ال������ن������ج������م������ة ه���������� : 

 0944337147
<لالجار منزل مفروش سوبر ديلوكس 
ارضي في املزة فيالت غربية  طابق 
2 نوم + صالون عدد 2 + 2 حمام + 
حديقة و تراس + مولدة خاصة للمنزل 
 0937423738  : دون وسيط هـ 

 6121742  -
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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 

في  محل  ر  االستثما و  را لالجا  >
عرنوس مقابل املالية 70م2 يصلح 
 : هـ  لالستعمال  جاهز  املهن  جلميع 

 0943185005
<لال�شتثمار حمل حالقة ن�شائية 
ب�شاحة عرنو�ش موقع مميز ديكور 

+ عدة كاملة بحال ممتازة م�شاحة 

60م2 ه� : 0966888049 
اجل�رش  يف  حم��ل  <لال�شتثمار 
الأب���ي�������ش ي��ب��ع��د ع���ن ال�����ش��ارع 

الرئي�شي 12 م ي�شلح لكافة املهن 

35م2  م�شاحة  ديلوك�ش  ك�شوة 

ا�شتثمار �شنوي ) مع منافع ( ه� 

 0933858451 :

<لالجار حمل جتاري يف مركز 
ممتاز على الطريق العام للت�شليم 

ف��روغ / �شاحلية �شارع بور   /

�شعيد مقابل املحافظة بناء حديث 

30م2 ه� : 0932659328 
جتـــاري  محـــل  <لالجـــار 
باملالكـــي ابـــو رمانـــة قـــرب 
30م2  اجلاحـــظ  حديقـــة 
/جاهـــز للتســـليم الفـــوري 
اجار ســـنوي بدون وســـيط 
هــــ : 0994360980 / ميكن 

على الواتس / 

<حم���ل م��ي��دان اب���و ح��ب��ل خلف 
جامع الدقاق 16م2 رقم الوات�ش 

ه� : 005511977034794 

<للبيع او اليجار ال�شنوي �شالة 
بالربامكة مقابل احتاد الفالحني 

�شوبر  ك�شوة  220م2  م�شاحة 

ت�شليم فوري ب�شعر مغر للجادين 

 : ه��������  و������ش�����ي�����ط  دون  ف�����ق�����ط 

 0944757061
ال�رشيجة  باب  <للبيع حمل يف 
مقاي�شة  22م2  التروزي  جادة 

على �شقة بالربامكة مع دفع الفرق 

ان وجد ال�شطح و القبو م�شرتك 

من  الت�����ش��ال   2254207  : ه��� 

11-2 ظهرا 
و  برو�شتد  ف��روج  <للبيع حم��ل 
�شاورما م�شاحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزه ال�شعر مغر/ 

 : املعاينة /للجادين فقط ه�  بعد 

 0933568282
منزل  على  املقاي�شة  او  <للبيع 
حم��ل جت��اري بابو رم��ان��ة موقع 

مميز �شاحة ق�رش ال�شيافة جانب 

و  بوفيه  يوجد  30م  الأردن  بنك 

 125 ف����وري  ت�شليم  م��ن��ت��ف��ع��ات 

مليون ه� : 0951553163 

<ل���الج���ار ال��ي��وم��ي ���ش��ق��ة يف / 
عرنو�ش – ال�شعالن – املزرعة – 

و �شالون  ال��دي��ن / غرفتني  رك��ن 

 –  4472374  : ه����  دي��ل��وك�����ش 

 0951418823

<مطلوب لل�رشاء منزل �شغر يف 
دم�شق و ما حولها بالتق�شيط دفعة 

على  التفا�شيل  و  ال��ف   50 اوىل 

الهاتف لعائلة �شغرة / على قد 

احلال / ه� : 0934966911 

�شقق  و  اكتتاب   اأرق���ام  <مطلوب 
بال�شكن  م�����ش��ت��ل��م��ة  و  خم�����ش�����ش��ة 

ال�شبابي ب�شاحية قد�شيا  للجادين 

دون و�شيط من اأ�شحاب العالقة فقط 

للجادين فقط ه� : 0988266149 

�شكن  دف��ات��ر  ال�����رشاء  او  <للبيع 
�شبابي جميع الفئات خم�ش�ش او 

غر خم�ش ه� : 0951418823 

 4472374 –

<للبيع محل جتاري على العظم مساحة 
صالة  جانب  مقداد  سيدي   2 21م
 –  0945557164  : هـ  السالم 

 0957282610

< يوجد غرفة �شمن �شقة �شكنية فارغة 
من غر عف�ش منافع م�شرتكة لبنت اآو 

بنتني �شارع  الثورة �شوق النحا�شني 

م����ن����اخ����ل����ي����ة ح�����������ارة غ�����ن�����م ه����ات����ف 

2326854 / 0944574456
<غرفة فندقية مفرو�شة مع حمام 
و�شط مدينة دم�شق لالجار اليومي 

ل.�ش   5000 ب�شعر  الأ�شبوعي  و 

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

 0955560319
بناء  سعد  شيخ  باملزة  شقة  <لالجار 
مساحة   4 ط لكازية  ا خلف  حديث 
و  نوم  غرفتني  مفروشة   2 100م
جيدة  كسوة  حمامني  و  كبير  صالون 

جدا هـ : 0935445297
<لالجار �شقة يف الرو�شة جادة 
الزهرات غرفة و �شالون و منافع 

ط��اب��ق ث����اين اج����ار ���ش��ن��وي ه���� : 

 4472374 – 0951418823
قبو  منتفعاتها  و  غرفة  <لالجار 
مفرو�ش �شوبر ديلوك�ش / للعائالت 

ات��و���ش��رتاد   / اولد  ب����دون  ف��ق��ط 

الب�شتان  مقهى  م��ق��اب��ل  ال��ف��ي��ح��اء 

 : ه������   5-11 م�����ن  الت�����������ش�����ال 

 0940902349
اليومـــي األســـبوعي   <لالجـــار 
الشهري بدمشق غرف مفروشة 
)   1000 ل.س للســـرير احلمام 
املشترك ( 2000 ل.س للسرير 
 + بـــراد  اخلـــاص(   احلمـــام 
مكيفـــة ضمن ) البيت الشـــامي 
جامـــع  خلـــف  بغـــداد  شـــارع    )
اجلـــوزة هــــ :   0112320771 – 

 0936855455

<ل��ال���ش��ت��ث��م��ار ف��ن��دق يف و���ش��ط 
غرفة   45  / جن���وم   3/ دم�����ش��ق 

جمهز بالكامل + �شالة للمنا�شبات 

 5 مل��دة  م�شتقل  امل��دخ��ل  مطعم   +

�شنوات للجادين دون و�شيط ه� : 

 –  0 9 4 4 3 3 7 1 4 7
 0966241472

ساحة  في  جتاري  مكتب  ر  لالجا >
البرامكة جانب صيدلية البني مساحة 
30م2 /ط1/ مكسي جاهز مببلغ 2 

مليون هـ : 0944423701 
< للبيع يف الربامكة عقار ممتاز 
/ مكتب جتاري م�شاحة 250م2 

 4  + وج��ي��ب��ة  250م2   + داخ��ل��ي 

���ش��ارع��ني + موقف  على  م��داخ��ل 

 : ه����  ����ش���ي���ارة   40 ����ش���ي���ارات ل 

 –  0 9 4 4 5 0 7 2 1 2
 0966959695

دمشق  في  جتاري  مكتب  للبيع  >
القدمية اخر سوق مدحت باشا مساحة 
العام  الشارع  على  اطاللة   2 50م
 : هـ  لفرش  ا مع  ديلوكس  كسوة 

 0951958061
<للبيع مكتب يف الق�شاع جناين 
مكتب  او  ك��ع��ي��ادة  ي�شلح  ال���ورد 

هند�شي او حمامي امل�شاحة 26،5 

 : ه�  ل.���ش  مليون   40 ب�شعر  م2 

 0933230599

<للبيع ار�ش على طريق ال�شيدة 
زينب طابو 49 ق�شبة للجادين فقط 

ه� : 0932845018 

<ارض للبيـــع بســـعر مغري 
للجاديـــن / دومـــا الريحـــان 
تـــل  الصناعيـــة  املنطقـــة   /
كـــردي / مـــا بني معمـــل وتار 
مســـاحة  شـــموط  معمـــل  و 
طابـــو  منظمـــة  25دومن  
اخضـــر لالســـتعالم مـــن 11 
 : هــــ  عصـــرا   3  – صباحـــا 

 2248367

موظفون
<مطلوب م�شممة max 3ds  للعمل 
بخ�شو�ش ت�شاميم للموبيليا و العمل 

ب�����ش��ك��ل ح����ر ل���ل���ج���ادي���ن ف���ق���ط ه����� : 

 0933303036
�رشكة  ل���دى  ف���ورا  للعمل  <م��ط��ل��وب 
دعائية موظفة ذات مظهر لئق بدوام 

8 �شاعات يف�شل من حملة ال�شهادة 
الثانوية و العمر ل يتجاوز 35 �شنة 

مبجال ال�شتقبال الت�شال من 11- 6 

 –  0993886597  : ه����  م�����ش��اء 

2274341

تطلـــب  يـــة  ر جتا كة  شـــر >
موظـــف  لفـــوري  ا للتعيـــني 
/ة/ بقســـم املـــوارد البشـــرية 
لالستعالم من 10 – 4 ظهرا هـ 
 0940459534 – 6667792 :
<م��ط��ل��وب ���رشي��ك مل�������رشوع جت���اري 
م�������ش���م���ون ل���ل���ج���ادي���ن ف���ق���ط ه������ : 

 098881516
<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذات مظهر لئق بدوام 8 �شاعات 

و  الثانوية  ال�شهادة  حملة  من  يف�شل 

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

ال�شتقبال الت�شال من 11- 6 م�شاء 

ه� : 0993886597 – 2274341

<بحاجة اىل موظف /ة/ للعمل لدى 
و  بدوام  بكافة الخت�شا�شات  �رشكة 

 –  5643460  : ه����  ج��ي��د  رات�����ب 

 0930147448
مبيعـــات  منـــدوب  <مطلـــوب 
لشـــركة غذائيـــة خبـــرة فـــي 
املبيعات 2 سنة على االقل في 
اســـواق دمشـــق و ريفها جملة 
و مفرق شـــهادة ســـواقة راتب 
ثابـــت و عمولـــة و حوافـــز هـ : 

 3164048 – 0988877169
<مطلوب موظفة للعمل يف حمل لبيع 
املكياج و العطورات و يف�شل من لديها 

 –  0944434783  : ه�����  خ�����ربة 

 4440330
<مطلـــوب موظفة اســـتقبال 
للعمـــل فـــي مركـــز طبـــي مـــن 
 : هــــ  مســـاء   7 – صباحـــا   11

 0933817650

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

خدمة   – ال�شكرتارية   – املحا�شبة   /

و  �شنة   35 دون  ال��ع��م��ر   / ال��زب��ائ��ن 

ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى الراتب 2 

األف اأ�شبوعيا الت�شال من 11-6 ه� 

  2274340 – 0933606019 :

<مطلوب موظف او موظفة يتقن اللغة 
الكمبيوتر  على  العمل  و  االنكليزية 
 : هـ  متاما  متفرغ  و  ممتاز  بشكل 
 0933441110 – 6130417
بحاجة  بدم�شق  جتارية  <�رشكة 
خا�شة  ���ش��ي��ارة  على  �شائق  اىل 

لل�رشكة العمر 25 -40 معفى او 

و حيد ه� : 0993335055 

<����رشك���ة جت���اري���ة ت��ف��ت��ح ف��رع��ه��ا 
اجل��دي��د ب��ال��ربام��ك��ة ب��ح��اج��ة اإىل 

موظفة للقيام باأعمال اإدارية بدوام 

�شباحي و راتب 50 األف مبدئيا 

و اخلربة غر �رشورية  ال�شهادة 

العمر  املنطقة  �شكان  من  يف�شل 

دون 35 الت�شال من 11-6 م�شاء 

ه� : 2274340 – 2274342
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<مطلوب مســـاعدة ألعمال 
املنـــزل دوام 8 ســـاعات يوميا 
فـــي  للعمـــل  مدخنـــة  غيـــر 
مشروع دمر او ضاحية قدسيا 
او املالكـــي او كفرسوســـة هــــ : 
 0932480005 – 5653309
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�شنني و الأطفال 

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

 0933439985 – 4455572
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�شنني و الأطفال 

مقيمات و غر مقيمات العمر بني 

18-45 �شنة ه� : 0993152120 
 8113020 – 8113025 –

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

 5653309

حالقة وجتميل
<يلزمنا اآن�شة للعمل �شمن مركز 
جت�����م�����ي�����ل ب�����دم�����������ش�����ق ه���������� : 

0930880782
<يلزمنا ان�شة للعمل يف �شالون 
حالقة براتب ممتاز اخلربة غر 

�رشورية ه� : 0992121110 

<م���رك���ز جت��م��ي��ل ب��ح��اج��ة اىل 
خ��ب��رة  و  خ���ربة  ذات  ك���واف���رة 

 : ه���  لالت�شال  حم��رتف��ة  مكياج 

 0955402154
يف  للعمل  حالق  معلم  <يلزمنا 
�شالون يف املرجة براتب ممتاز 

 –  2 2 3 0 8 3 4  : ه����������� 

 0992121110

مهن
<مطلوب موظف /ة/ بارمان / 
كوميك / كابنت �شمن كافيه بباب 

م�����ش��ل��ى ب��خ��ربة او ب����دون ه���� : 

 0940551111
<مطلوب ناطور للعمل يف مزرعة 
قرب دم�شق / لل�شقاية و ال�شيانة 

ا�شبوعيا  واح���د  ي��وم  العطلة   /

ار����ش���ال ال�����ش��رة ال��ذات��ي��ة على 

الوات�ش ه� : 0944372277 – 

 0966959695
رعاية وتنظيف

<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرتمة  عائلة 

 –  0992722275  : ه���  دوام 

 2165666
منـــزل  مدبـــرة  <مطلـــوب 
مســـنة  يـــة  عا لر مقيمـــة 
مقعدة و املساعدة في أعمال 
املنـــزل هــــ : 0932480005 – 

 5643866
<لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و 
مدبرات   / ال�رشكات  و  املكاتب 

رعاية  و  املنزلية  لالأعمال  منزل 

امل�شنني و الأطفال مقيمات و غر 

مقيمات ه� : 0993152120 – 

8113020 – 8113025
منزلية  خ��دم��ة  عاملة  <م��ط��ل��وب 
مقيمة لرعاية الأطفال و امل�شنني 

 –  2 1 6 5 6 6 6  : ه����������� 

 0992722275

بكالوريا  ال�شهادة  األف   60 راتب 

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

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

2274342 –  0994488637
<مطلوب ان�شة للعمل �شكرترة يف 
مكتب جت��اري يف اب��و رمانة ه� : 

 0932892677 – 3333608
<مطلوب �شكرترة حمجبة ملكتب 
على  للعمل  احلريقة  يف  جت���اري 

ب��رن��ام��ج امل��ح��ا���ش��ب��ة اخل����ربة غر 

�رشورية الدوام من 10-2 الراتب 

35 الف ل.�ش ه� : 2229040 
للتعيني  تطلب  جتارية  <شركة 
ية  تنفيذ ة  تير سكر ي  ر لفو ا
 4 -1 0 من  م  ستعال لال
 –  6 6 6 7 7 9 2  : هـ  ا  ظهر

 0940459534
<ملن لي�ش لديها عمل و ل حتمل 
ال�شهادة اأو اخلربة �رشكة تعمل يف 

جمال ال�شتراد تعلن عن حاجتها 

ع���دة  يف  ل��ل��ع��م��ل  اآن�������ش���ات  اإىل 

اخت�شا�شات بدوام كامل و راتب 

75 األف العمر دون 35 �شنة ه� : 
2274341 – 0966226640

عمال
طلبات  توصيل  عامل  <مطلوب 
بدوام  املزة  في  ماركت  لسوبر 
 : هـ  مسائي  بدوام  و  صباحي 

 0988354572

موظفون
للعمل يف حمل  موظفة  <مطلوب 
ب��رج  منطقة  يف  ن�����ش��واين  الب�شة 

الرو�ش ه� : 0932892677 

سكرتاريا
العاملية  املاركات  لأ�شهر  <وكالة 
باحلمرا  اجلديدة  �شالتها  تفتتح 

بحاجة اإىل موظفة / ري�شب�شن – 

خدمة زبائن – �شكرتارية / بدوام 

�شنة   35 حتى  العمر  �شاعات   8
ال�شهادة  ���رشوري��ة  غ��ر  اخل���ربة 

ثانوية اأو جامعية براتب 75 األف 

 : ه������   6-11 م�����ن  الت�����������ش�����ال 

 2274342 – 0955553922
<�رشكة �شناعية يف ريف دم�شق 
اللغة  �شكرترة جتيد  اىل  بحاجة 

و  الر�شفة  عمليات  و  النكليزية 

الت�شنيف على احلا�شب و يف�شل 

 6913103  : ه�  لديها خربة  من 

 6913104 –
و  ا ة  تير ســـكر ب  مطلـــو >
بـــة  ر متد ن  ســـنا ا طبيبـــة 
طبيـــب  ة  عد كمســـا للعمـــل 
اســـنان اخلبرة غيـــر ضرورية 
فـــي تنظيـــم كفرسوســـة هــــ : 

 0969019227
بحاجة  ال�شني  من  <م�شتوردين 
 – �شكرترة   – حما�شبة   / اإىل 

�شالتها  ل��دى  للعمل   / ا�شتقبال 

مب�شاكن برزة بدوام 8 �شاعات و 

أزياء
<معمـــل الجنـــوري بحاجـــة 
الـــى عامـــالت امبـــالج براتـــب 
ممتـــاز و بـــدل مواصـــالت هـ : 

 0949292981
مندوب  يلزمه  رجايل  بنطال  <معمل 

مبيعات ه� : 0993493301 

<يلزمنا عمال درزة / حبكة / امبالج 
جيدة  بخبرة  الالجنوري  مجال  في 
براتب ممتاز للعمل في احلريقة هـ : 
 2243776 – 0944496265

<�شاب ميلك �شهادة icdl  يرغب 
 : ه�������  م���ن���ا����ش���ب���ة  يف وظ����ي����ف����ة 

 0932727669
قيادة  شهادة  على  حاصل  <شاب 
خاصة فئة /ب/ يطلب عمال كسائق 
شركة  أو  منزل  او  أعمال  رجل  لدى 

..... هـ : 0982562114 
ت�شميم 3D  مع خربة لبحث عن 

ثالثي  الت�شميم  جم��ال  يف  عمل 

البعاد ه� : 2713950 

و  محـــل  لديـــك  كان  <اذا 
أحببـــت ان تفتحـــه اجبـــان 
و البـــان شـــراكة اتصل بي هـ   

 0955326999

ان�����ش��ة ل��ت��دري�����ش ط���الب امل��رح��ل��ة 

لكافة  مناف�شة  با�شعار  البتدائية 

امل�����������واد ل���ال����ش���ت���ف�������ش���ار ه������� : 

 0997089103
درو�ش  لعطاء  م�شتعد  <مدر�ش 
يف اللغة النكليزية لكافة امل�شتويات  

 –  6 8 0 6 6 8 4  : ه������������ 

 0994768750

< مطلوب �شهادة �شيدلة / خدمة 
ريف / و يف حال رغبة �شاحب 

بنف�ش  ال��ع��م��ل  ال�����ش��ه��ادة مي��ك��ن��ه 

 0938529124  : ه�  ال�شيدلية 

 0938476186 –

<ت�شايف �شيفي �شتوي ت�شكيلة 
الب�شة رجايل ن�شائي ولدي للبيع 

 : ه������  ل.���������ش   650 ب���اجل���م���ل���ة 

 0945245292 – 2230767

< مت��دي��ات ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ن��زل��ي��ة و 
للتمديدات  ب��ال���ش��اف��ة  �شناعية 

ت�شليح  و  ت��رك��ي��ب  و  ال�����ش��ح��ي��ة 

املكيفات ه� : 0934040456 – 

 –  0 9 6 5 4 6 1 2 7 5
 0988431294

<�شاب م�شتعد للقيام بكافة اأعمال 
الك�شاء و الهدم و الرتحيل – ق�رش 

 / ال��ب��الط  تك�شر  و  ال�شراميك 

�رشعة يف العمل و دقة بالأداء ه� : 

 0991387884
<م�شتعدون للقيام  باعمال نقل و 
حتميل املفرو�شات و الثاث و كافة 

انواع الب�شائع / خدمة ممتازة و 

 : ه�������  م���ن���ا����ش���ب���ة /  ا������ش�����ع�����ار 

 0988943149

<�شكودا فابيا للبيع 2004 عداد 
ال�����ش��ي��ارة  ���ش��اح��ب  م��ن  120كم 

�شحب وكالة خالية من الداخل و 

  cc 1400 اخلارج بحالة ممتازة

�شيدان ه� : 0933476777 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ي��ك��رو ب��ا���ش م�����ازدا ط���راز 
93يعمل على خط زاهرة قدمية كراجات 
متت �شيانته موؤخرا و هو بحالة جيدة 

جدا للتوا�شل ه� : 0944794792 

ر  جا لال مي  عمو ة  ر سيا ب  مطلو >
 : هـ  دمشق  سكان  من  فقط  للجادين 

 0948881516
<ل��الج��ار ���ش��ي��ارة ه��ون��دا اك��ورد 
موديل 2011 لون ا�شود اليجار 

م�������رك�������وب �����ش����خ���������ش����ي ه�������� : 

 6662196 – 0944246054

مطلوب م�صممة 
 3D MAX

 للعمل بخ�صو�ص ت�صاميم 

للموبيليا والعمل ب�صكل حر

 للجادين فقط 

0933303036




