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<للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية 
120م2  �سوكة  ال�سفر  ب��داع��ي 

بحاجة لك�سوة باركينغ �سيارات 

ب������������������دون و���������س��������ي��������ط ه������������ : 

 0951507455
باملزة  منزل  ال�سفر  بداعي  <للبيع 
اتو�سرتاد 3 غرف و �سالونني ك�سوة 

و�سط اطاللة خالبة بناء خمدم كراج 

+ مولدة ب�سعر مغري ت�سليم فوري 

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

 6133267 – 0944757061
<للبيع ملحق باملزة جبل على الشارع 
مساحة  منتفعات  و  غرفتني  العام 
50م2 كسوة جيدة دون وسيط بسعر 
 0944246054 25 مليون هـ : 

 6662196 –
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��زة ف��ي��الت غربية 
م�ساحة 110م2 طابق 3 بحاجة لك�سوة 

ب�سعر مغري اطاللة على احلديقة بدون 

و�سيط ه� : 0951507455 

شيخ  ة  ملز با شقة  ر  جا <لال
الكازية  خلف  حديث  بناء  سعد 
مفروشة  100م2  مساحة  ط4 
و  كبير  صالون  و  نوم  غرفتني 
 : هـ  جدا  جيدة  كسوة  حمامني 

0935445297
<للبيع بداعي ال�سفر منزل 
�سوكة  غربية  فيالت  باملزة 

140م2  م�����س��اح��ة  ���رشق��ي��ة 

يوجد   / ط7  قدمية  ك�سوة 

مولدة / ت�سليم فوري ب�سعر 

م��غ��ر ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون 

و�سيط ه� : 0944757061 

 6127552 –
نزلة  امل���زة  يف  للبيع  <�سقة 
جامع االكرم طابق اول  قبلي 

���س��م��ايل م��ع ك���راج و م��ول��دة 

 –  4463876  : ه���  كهرباء 

 –  0 9 4 0 2 3 0 3 6 5
 0940230448

نزلة  �سعد  بال�سيخ  منزل  <للبيع 
الفرن االيل م�ساحة 100م2 ك�سوة 

�سوبر ديلوك�س �سوكة قبلي �رشقي 

ف��وري  ت�سليم  اخ���ر  و   3 ط��اب��ق 

دون  ف��ق��ط  ل��ل��ج��ادي��ن  م��غ��ر  ب�سعر 

و�سيط ه� : 0944757061 

<للبيع او االجار بناء كامل 
م�ساحة  غربية  فيالت  باملزة 

ي�سلح   2 1200م اجمالية 

بدون  �سفارة  او  �رشكة  مقر 

و�سيط ه� : 0933499991 

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
ط7  186م2  م�ساحة  �رشقية 

ك�سوة ممتازة اطاللة جيدة بناء 

ت�سليم  ك��راج + مولدة  خم��دم 

فوري ب�سعر مغر للجادين فقط 

دون و�سيط ه� : 0944757061 

 6127552-

مزة 
املزة  في  وسيط  بدون  <للبيع 
يقة  حد بل  مقا بية  غر ت  فيال
الطالئع ط7 و ليس االخير شرقي 
 4  /  2 140م مساحة  غربي 
بناء مخدم +  غرف / كسوة جيدة 
مصعد عدد2 + مراب سيارات هـ : 

 0967467437
<للبيع منزل باملزة �سيخ �سعد 
بناء 14 م�ساحة 100م2 / 3 

 / منتفعات  و  �سالة  و  غ��رف 

ط3 ك�سوة قدمية طابو و ت�سليم 

 : ه����  م��ل��ي��ون   80 ف�����وري ب 

 0965006547

<م��ن��زل يف امل���زة جبل ب��ن��اء 14 ط7 
او  للبيع  م��ف��رو���س  100م2  م�ساحة 

االجار ك�سوة جيدة بيع مع الفر�س 85 

مليون و اجار 225 الف �سهريا / يوجد 

 : ه���  للمنزل /  ان����ارة  خ��ط   – م��ول��دة 

 0944246054 – 6662196
<للبيع منزل بداعي ال�سفر باملزة 
طابق  و�سط  ك�سوة  غربية  فيالت 

فوري  ت�سليم  مغري  ب�سعر  فيال 

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

 6127552 – 0944757061:

ا�سهم  ال�����س��ف��ر  ب���داع���ي  <ل��ل��ب��ي��ع 
تنظيمية منطقة خلف الرازي مرحلة 

اوىل ب�سعر مغر دون و�سيط ه� : 

 6133267 – 0944757061

مالكي 
<للبيع �سقة يف املالكي ال�سارع 
اط��الل��ة  300م2  م�ساحة  ال��ع��ام 

 – بناء  ح��ار���س   – رائ��ع��ة م�سعد 

كراج ه� : 0932146330 

<للبيع �سقة مبنطقة املالكي �سارع عبد 
املنعم ريا�س م�ساحة 75م2 باب م�ستقل 

 122 ب�سعر  درج���ات   5 ال�����س��ارع  على 

مليون و بازار ه� : 0966184190 

<للبيع �سقة يف ابو رمانة جانب �سوبر 
ماركت نورا طاابق اول ك�سوة قدمية 

م�ساحة 130م2 ال�سعر 155 مليون 

و بازار ه� : 0966184190 

<للبيع �سقة باملالكي على ال�سارع 
العام �سالونني و �سفرة و جلو�س 

5 غرف نوم و 5 حمامات + م�سعد 
بناء  حار�س   – �سيارات  ك��راج  و 

اط�����������الل�����������ة رائ�����������ع�����������ة ه������������ : 

 0932146330

مشروع دمر 
دمـــر  فـــي  منـــزل  <للبيـــع 
الغربية قبو ثاني 3 غرف و 
صالون مع وجيبة بناء حجر 
مدخـــل  رخـــام  درج  ابيـــض 
عريـــض بســـعر 15 مليـــون و 

بازار هـ : 0933277565 
<للبيع �سقة بدمر البلد 5 غرف و 
منافع بوادي ال�سيل م�سم�س مهوي 

 –  3136126  : ه���  مميز  موقع 

 0931805301

شقق متفرقة 
و  الصفا  جمعية  في  شقة  <للبيع 
املروة للسكن و االصطياف املشهرة 
قيد   2006 عام   1924 برقم 
100م2  قرميدي  ط4   اإلنشاء 
هـ  وسيط  دون  دروشا  مبنطقة 
 –  0 9 8 8 6 3 9 1 1 8  :

 2745562

اإط��الل��ة  باملي�سات  م��ن��زل  <للبيع 
جميلة مع م�سعد و يوجد ملحق 

دون  من  قبو  و  �سوفا  و  غرفتان 

و��������س�������ي�������ط ع����������ق����������اري ه����������� : 

0969616570
<للبيع قبو 10 درجات يف منطقة 
ال�ساحلية طابو م�ساحة 100م2 

فروغ مع ملكية ك�سوة و�سط ال�سعر 

بعد املعاينة ه� : 0988471240 

 0996013444 –
<منـــزل للبيع فـــي القابون 
جتمع أبـــراج جمعيـــة وزارة 
نظاميـــة  أبـــراج   / األوقـــاف 
/ كتلـــة ثالثة ط8 مســـاحة 
جنوبيـــة  زاويـــة   2 112م
 / لعظـــم  ا علـــى  بيـــة  غر
 : هــــ   / جمعيـــة  تســـليم 

 0937390530
<للبيع �سقة م�ساكن برزة مقابل 
ن�����ادي ق��ا���س��ي��ون ط���اب���ق ار���س��ي 

م�ساحة 120م2 غرفتان و �سالون 

ك�سوة جيدة ه� : 0933376575- 

 0944510052
 3 البلد  زملكا  يف  للبيع  <منزل 
غرف و �سوفا �سمايل غربي ه� : 

0957567970
<للبيع شـــقة مبساكن برزة 
مقابل مدارس الشرطة شارع 
مكاتـــب الســـيارات مســـاحة 
ارضية 127م2 فوق االرضي 
طابقني هــــ : 0933803248 

 5323969 –
<للبيع منزل يف مع�سمية ال�سام 
100م2  م�ساحة  العام  ال�سارع 

و  غ��رف   3 و���س��ط ط3 /  مك�سي 

���س��ال��ون / ح��ك��م حم��ك��م��ة ه���� : 

 –  0 9 4 9 9 8 0 9 3 6
 0933294081

م�ساحة  جرمانا  يف  للبيع  <قبو 
 – القريات  جرمانا  يف  128م2 
الكورني�س ه� : 0955261408 

شـــارع  فـــي  للبيـــع  <منـــزل 
صوفـــا  و  غـــرف   3 بغـــداد 
 /2 ط /  2 9م 0 حة  مســـا
 75 بســـعر  شـــمالي  شـــرقي 
مليـــون هــــ : 096043010 – 

 0933686201

<للبيع شقة في ببيال بعد جامع 
مساحة  املنتزهات  مقابل  البراء 
بي  جنو جيبة  و مع   2 1م 7 5
غرف   3 ديلوكس  كسوة  شرقي 
 : هـ  120م2  داخلي  صالون  و 

 0969033710
<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة يف اجل��رج��ان��ي��ة 
ترا�سات   4 مع  100م2  م�ساحة 

 : ه���  500م2  االر�����س  م�����س��اح��ة 

 0999208546
<للبيع منزل 65م2 على الهيكل 
غرفتني و �سالون و منافع و برندا 

طابو جمهز مب�سعد ط1 فني غربي 

املكتبة �سابقا  �ساحة زملكا دخلة 

ه� : 0932253017 

<للبيـــع منزل فـــي جديدة 
الوادي طلعة جامع التوحيد 
طابـــق 4 / غرفتني و صالون 
و برندة / مطل على بستان 
بســـعر 15 مليـــون و بازار هـ : 

 0933277565
<للبيع منزل على الهيكل با�رشفية 
طابو  164م2  م�ساحة  ال����وادي 

ال��ك�����س��وة  ����س���وك���ة ط2  اخ�������رش 

اخلارجية منتهية ب�سعر مغر جدا 

ه� : 0935375063 

<للبيع او املقاي�سة منزل بالق�سور 
اخ�رش  ط��اب��و  �سوفا  و  غ��رف   3
 : ه���  مليون   100 ف���وري  ت�سليم 

0951553163
<للبيع منزل يف درو�سا م�ساحة 
االأر�س 300م2 بناء 125م2 /3 

كبر  مطبخ  و  ���س��ال��ون  و  غ���رف 

ك�سوة %80 يوجد ماء و كهرباء 

م�سور و موقع جيد للتوا�سل ه� : 

 0932599870
<للبيع منزل يف دف ال�سوك دخلة 
فني  ط3  االأ����س���دق���اء  م��ع��ج��ن��ات 

م�ساحة 70م2 غرفتني و �سالون 

ك�سوة �سوبر ديلوك�س كاتب عدل 

ه� : 0933722605 

<للبيع او املقاي�سة منزل ب�سارع بغداد 
على  جميلة  اط��الل��ة  اول  طابق  ازبكية 

قا�سيون غرفتني  جامع االميان و جبل 

ت�سليم  دلوك�س  بلكون  �سالون  و  ن��وم 

فوري طابو اخ�رش للجادين 80 مليون 

�سعر نهائي ه� : 0933709044

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

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

 4454355 – 0951418823
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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 

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

 0955560319
�سارع  باملالكي  منزل  <لالجار 
البزم 3 غرف نوم + جلو�س + 4 

+غرفة  حمامات   3  + �سالونات 

خادمة اطاللة جدا رائعة ك�سوة  

و ففر�س  �سوبر ديلوك�س مطلوب 

 : ه�������  �����س����ن����وي����ا  م����ل����ي����ون   17
 0949599996

<ل���الج���ار ال��ي��وم��ي ���س��ق��ة يف /
ال�سعالن  عرنو�س –  الرو�سة – 

– املزرعة – ركن الدين / غرفة 
و �����س����ال����ون دي���ل���وك�������س ه������ : 

 4454355 – 0951418823
<لالجار منزل باملاكي �سارع 
البزم جاانب �سيدلية ع�سمة  

غرفتني نوم + �سالونني و غرفة 

جلو�س مفرو�س ك�سوة و فر�س 

جيد جدا ط3  مطلوب 8 مليون 

�سنويا ه� : 0949599996 

الرو�سة  يف  �سقة  <ل��الج��ار 
جادة الزهرات غرفة و �سالون 

و منافع طابق ثاين اجار �سنوي 

 –  0951418823  : ه����� 

 4472374
<لالجار منزل باملزة فيالت 
�سوكة  اول  ط��اب��ق  غ��رب��ي��ة 

���س��وب��ر دي��ل��وك�����س م��ف��رو���س 

ب��ارك��ي��ن��غ ل��ل�����س��ي��ارات ه��� : 

 6619196
<ل�����الج�����ار م���ن���زل ب���امل���زة 
�سوبر  مفرو�س  ات��و���س��رتاد 

ديلوك�س بناء خمدم باركينغ 

 : ه�  و�سيط  ب��دون  �سيارات 

 6619742

<لالجار طابق فيال  باملزة فيالت 
غربية جانب جامع الكوثر 3 غرف 

نوم + 3 �سالونات و 3 حمامات 

+ حديقة و م�سبح مفرو�س فر�س 

�سوير �سوبر ديلوك�س مطلوب 15 

مليون �سنويا ي�سلح ل�سفارة ه� : 

 0949599996
األســـبوعي   اليومـــي  <لالجـــار 
الشـــهري بدمشـــق غرف مفروشـــة 
احلمـــام  للســـرير  ل.س   1000    (
للســـرير  ل.س   2000  ) املشـــترك 
احلمـــام اخلـــاص(  بـــراد + مكيفـــة 
شـــارع    ) الشـــامي  البيـــت   ( ضمـــن 
بغـــداد خلـــف جامـــع اجلـــوزة هــــ :   

 0936855455 – 0112320771
ال�سبينة  ط��ري��ق  ق��ب��و  <ل���الج���ار 
الكربى مك�سي م�ساحة 120م2 

ي�سلح مل�سغل خياطة اأو م�ستودع 

ه� : 0968274286

امل��زة  ات��و���س��رتاد  <ل��الج��ار منزل على 
منتفعات   + ���س��ال��ون  و  ن���وم  غ��رف��ت��ني 

�سوبر  ف��ر���س  و  ك�����س��وة  م��ف��رو���س ط1 

 : ه�  �سنويا  مليون   6 مطلوب  ديلوك�س 

0949599996
<ل���الج���ار م��ن��زل ب���امل���زة ف��ي��الت 
االكرم جانب  نزلة جامع  �رشقية 

االلوت�س غرفتني نوم + �سالونني 

و ج��ل��و���س و ح��م��ام��ني م��ف��رو���س 

ك�سوة و فر�س ممتاز ب�سعر 5،5 

مليون �سنويا  ط9 يوجد مولدة و 

م�سعد ه� : 0949599996 

<ج���ن���اح ف��ن��دق��ي و���س��ط م��دي��ن��ة 
دم�����س��ق غ��رف��ت��ني م��ع ���س��ال��ون و 

منافع للعائالت و الطالب لالجار 

اليومي و االأ�سبوعي ب�سعر 7000 

<لالجار منزل على اتو�سرتاد 
املزة مقابل الرازي 220م2 

بدون فر�س ط6  اطاللة جميلة 

 3 خلفية  و  التو�سرتاد  على 

غرف نوم و �سالونني و غرفة 

جلو�س + حمامني ب�سعر 3،5 

م�����ل�����ي�����ون �����س����ن����وي����ا ه�������� : 

 0949599996
�سكنية  �سقة  يوجد غرفة �سمن   >
فارغة من غر عف�س منافع م�سرتكة 

لبنت اآو بنتني �سارع  الثورة �سوق 

النحا�سني مناخلية حارة غنم هاتف 

2326854 / 0944574456
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية 
طلعة م�سفى اال�سدي غرفتني نوم 

و �سالون  اطاللة رائعة مفرو�س 

ديلوك�س  �سوير  ف��ر���س  و  ك�سوة 

مطلوب 4،2 مليون �سنويا ي�سلح 

لعر�سان ه� : 0949599996 

<غ���رف���ة م��ف��رو���س��ة ب��ب��اب ت��وم��ا 
لالجار للطالب و الطالبات ب�سعر 

 0932576803  : ه�  الف   50
 5496373 –

مفرو�سة يف  لالجار  <�سقة 
���س��ارع  ال��دي��ن  رك���ن  منطقة 

�سالح الدين ك�سوة جيدة 3 

غرف و مطبخ و حمام ه� : 

 –  2 7 1 2 6 0 4
 0988567125

لالجار  منزل باملزة طلعة الكني�سة 

ب��دون  ب��زوري��ة احل��ف��ار ط1  خلف 

فر�س غرفتني نوم و �سالون اطاللة 

على ال�سارع العام ك�سوة ممتازة 

 : ه���  �سهريا  ال���ف   225 م��ط��ل��وب 

 0949599996

طابوا  حرستا  في  منزل  <للبيع 
االجتماعية  التامينات  جانب  وقاف 
100م2 /ط2/ السعر 9 مليون 

هـ : 0941431665 
طابو  70م2  م��ن��زل  <للبيع 
ترا�س  غرفتني و منافع  مع 

���س��م��ايل  اجت������اه  ف���ن���ي  ط1 

جامع  دخ��ل��ة  البلد  ح��م��وري��ة 

ال������ب������ل������د ال��������ق��������دمي ه��������� : 

 0932253017
ال��ورور  بع�س  منزل  <للبيع 
م�ساحة  امل�ستو�سف  جانب 

�ساعة كهربا  يوجد  100م2 
ام���الك دول��ة  م��اء و فيجة  و 

 : ه�������  م����ل����ي����ون   9 مب���ب���ل���غ 

 0999818213
اخ�رش  طابو  للبيع  <منزل 
اإفرجني  عربي  طوابق  ارب��ع 

منطقة ال�سيخ حمي الدين ابو 

جر�س ه� : 0933691652 

<للبيع �سقة �سكنية جتارية يف 
ط  التربيد  �ساحة  م�سلى  ب��اب 

لكل  ي�سلح  غربي  �رشقي  اول 

املهن دكتور – حمامي او مكتب 

م�ساحة 85م2 ه� : 8816963 

امل�ساهدة   0933813996  –
ع�رشا 

<لالجار منزل باملزة فيالت 
غربية دوبلك�س �سوبر ديلوك�س 

م�ساحة اجمالية 500م2 مع 

ت��الت�����س ب����دون و���س��ي��ط ه���� : 

0951725752

<لالجار منزل باملزة خط اجلبل 
مفرو�س  ���س��ال��ون  و  ن��وم  غرفتني 

فر�س جيد جدا مطلوب  و  ك�سوة 

 : ه�������������  ي�������ا  ��������س�������ن�������و  4 ،2
 0949599996

<غرفة فندقية مفرو�سة مع حمام 
و�سط مدينة دم�سق لالجار اليومي 

و االأ�سبوعي ب�سعر 5000 ل.�س 

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

 0955560319
<ل����الج����ار غ���رف���ة م��ف��رو���س��ة مع 
�ساحبة املنزل ب�سارع بغداد طابق 

اول لالناث فقط ه� : 2315759 

 0959866439 –

<م��ط��ل��وب م��ن��زل ل��ل�����رشاء او 
او  باملزة فيالت غربية  االج��ار 

�رشقية او اتو�سرتاد او مت�سلة 

 : ه������  امل������دار�������س  ط����ري����ق  او 

 6619742 – 6619196
<مطلوب اأرقام اكتتاب  و �سقق 
بال�سكن  خم�س�سة و م�ستلمة 

قد�سيا   ب�����س��اح��ي��ة  ال�����س��ب��اب��ي 

م��ن  و����س���ي���ط  دون  ل���ل���ج���ادي���ن 

اأ�سحاب العالقة فقط للجادين 

فقط ه� : 0988266149 

<للبيع او ال�رشاء دفاتر �سكن 
�سبابي جميع الفئات خم�س�س 

 : ه����������  خم�������������س  غ���������ر  او 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3
 4472374

ل��ل��ب��ي��ع يف ال���رو����س���ة ع��ق��ار 

ار�سي مدخل م�ستقل /2/ 

�رشكة –  ي�سلح م�رشف – 

ملركز طبي تعليمي 500م2 

ل���������ل���������ج���������ادي���������ن ه�������������� : 

 0965006547
يصلح  جتاري  فروغ  قبو  <للبيع 
ورشة  أو  عرض  صالة  او  مستودع 
ارضي   2 100م مساحة  خياطة 
جدا  مغر  السعر  80م2  سقيفة   +
 : هـ  التبريد  ساحة  مصلى  باب 

 0933242093

<للبيع حمل جتاري 20م2 طابو 
البلد  جامع  دخلة  البلد  حمورية 

ال������ق������دمي اجت���������اه ق���ب���ل���ي ه������� : 

 0932253017
<للبيع محل مساحة 11م2 
الســـادات  مبنطقـــة  فـــروغ 
على الشـــارع العام بسعر 37 
مليـــون هــــ : 096043010 – 

 0933686201
منزل  على  املقاي�سة  او  <للبيع 
حمل جتاري بابو رمانة موقع مميز 

�ساحة ق�رش ال�سيافة جانب بنك 

االأردن 30م يوجد بوفيه و منتفعات 

 : ه���  مليون   125 ف���وري  ت�سليم 

 0951553163
<للبيع حمل فروج برو�ستد و �ساورما 
م�ساحة 50م2 مع كامل التجهيزات يف 

امل���زه ال�����س��ع��ر م��غ��ر/ ب��ع��د امل��ع��اي��ن��ة /

للجادين فقط ه� : 0933568282 

غ  و فر للتسليم  ي  ر جتا <محل 
الفتح  موقف  العام  الشارع  على 
مساحة 23 م2 مع منتفعات كسوة 
 / كامل  الفرش  مع  جدا  جيدة 
عقارية  واسطة   + عقاري  مرخص 
 –  0944246054  : هـ   /

 6662196

<حم����ل ل��ال���س��ت��ث��م��ار ال�����س��ن��وي 
م�ساحة 10م2 باملزة مقابل املدينة 

 –  2142994  : ه���  اجل��ام��ع��ي��ة 

 0932001319
<لالجار عقار جتاري يف �سارع 
احلمرا 90م2 /3 مكاتب و�سالة 

و منتفعات / اإطاللة مبا�رشة على 

ال�سارع العام ط3 و م�سعد ه� : 

 0965006547
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االت�سال من 11- 6 م�ساء 

 –  0993886597  : ه��� 

2274341
<مطعم مبنطقة املزة بحاجة 
ب���دوام  /ة/  ك��ا���س��ي��ر  اىل 

 2142994  : ه�  �سباحي 

 0932001319 –
سكرتاريا

<م���������س����ت����ودع ط����ب����ي يف 
الربامكة بحاجة اإىل موظفات 

 / التالية  باالخت�سا�سات 

���س��ك��رت��اري��ا –  م��ق�����س��م – 

�سهري  براتب   / ا�ستقبال 

70 األف و املوا�سالت موؤمنة 
 –  2253712  : ه������� 

 0996677444
ترغب  جت��اري��ة  <جمموعة 
ف��ورا  للعمل  اآن�سة  بتعيني 

بدوام 8 �ساعات يف جمال 

ال�سكرتارية  / املحا�سبة – 

العمر   / الزبائن  خدمة   –
ال�سهادة  و  �سنة   35 دون 

ثانوية كحد اأدنى الراتب 2 

األف اأ�سبوعيا االت�سال من 

6-11 ه� : 0933606019 
  2274340 –

مبنزل  �سكرترة  <مطلوب 
ذات  �سنة   18-30 العمر 

م������ظ������ه������ر الئ�������������ق ه����������� : 

 0988414385
<�رشكة جتارية بحاجة اإىل 
م��وظ��ف��ة ب��االخ��ت�����س��ا���س��ات 

التالية مق�سم / ا�ستقبال / 

�سهري  ب��رات��ب  �سكرتاريا 

املوا�سالت  ل.�س   60000
موؤمنة و اخلربة غر �رشورية 

 -0996677444    : ه��� 

 2253712
ملكتب  �سكرترة  <مطلوب 
برج  الق�ساع  يف  جت���اري 

على  العمل  جتيد  ال��رو���س 

الكمبيوتر و القيام باالعمال 

املكتبية العمر دون 30 �سنة 

 : ه������  الئ������ق  م���ظ���ه���ر  ذات 

 –  5 4 2 7 5 2 4
 0945235375

<وك��ال��ة الأ���س��ه��ر امل��ارك��ات 
ال��ع��امل��ي��ة ت��ف��ت��ت��ح ���س��ال��ت��ه��ا 

اجلديدة باحلمرا بحاجة اإىل 

2274341 – 0993886597
<�رشكة رائ��دة بحاجة اىل امني 
م�ستودع / م�ساعد امني م�ستودع 

حا�سل على �سهادة ثانوية كحد 

ادنى و خربة ال تقل 3 �سنوات ه� 

 0994851319 – 3741558 :

 0959999792 –
طوبوغرافيا  مساح  <مطلوب 
ل  ملجا ا نفس  في  ة  خبر
هـ  سنوات   10 عن  تقل  ال 
 –  0988788738  :

 0933821490
للعمل  حمجبة  موظفة  <مطلوب 
ب��رتت��ي��ب و ت��ن��ظ��ي��م ب�����س��ائ��ع يف 

م�ستودع جتاري الدوام من 9-5 

م�����س��اء ب���رات���ب ج��ي��د ال��ع��م��ل يف 

 –  2249512  : ه����  امل��ج��ت��ه��د 

 0933249512
<�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد 
بالربامكة بحاجة اإىل موظفة للقيام 

و  �سباحي  ب��دوام  اإداري���ة  باأعمال 

و  ال�سهادة  مبدئيا  األف   50 راتب 

اخل��ربة غ��ر ���رشوري��ة يف�سل من 

ال��ع��م��ر دون 35  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��ك��ان 

 : ه���  6-11 م�ساء  م��ن  االت�����س��ال 

2274342 – 2274340
 / ة / ظف  مو ب  مطلو >
– مستودع  – صنمدوق  صالة 
 : هـ  كت  ر ما بر  بسو للعمل 

 0950002131
�سابة  او  ���س��اب  <م��ط��ل��وب 
ل���������ل���������ع���������م���������ل ه������������������� : 

 0968882275
ال�سني  م��ن  <م�ستوردين 
 – / حما�سبة  اإىل  بحاجة 

���س��ك��رت��رة – ا���س��ت��ق��ب��ال / 

للعمل لدى �سالتها مب�ساكن 

ب���رزة ب����دوام 8 ���س��اع��ات و 

ال�سهادة  األ���ف   60 رات���ب 

بكالوريا كحد اأدنى و العمر 

حتى 30 املوا�سالت موؤمنة 

 –   0994488637  : ه��� 

2274342
<مطلوب موظفة استقبال 
للعمـــل في مركـــز طبي من 
– 7 مســـاء هــــ :  1 صباحـــا 

 0933817650
لدى  فورا  للعمل  <مطلوب 
ذات  موظفة  دعائية  �رشكة 

مظهر الئق بدوام 8 �ساعات 

ال�سهادة  حملة  من  يف�سل 

الثانوية و العمر ال يتجاوز 

35 �سنة مبجال اال�ستقبال 

و  فيـــال   + مزرعـــة  <للبيـــع 
مسبح طابو اخضر مساحة 
 + مـــاء  بئـــر   3 فيهـــا  5 دومن 
كهرباء نظامية في العادلية 
بسعر 90 مليون على البازار 
للجادين فقط دون وســـيط 

هـ : 0992109382 

موظفون
ال  و  لديها عمل  لي�س  <مل��ن 
اخل��ربة  اأو  ال�سهادة  حتمل 

ت���ع���م���ل يف جم���ال  �����رشك����ة 

اال�ستراد تعلن عن حاجتها 

عدة  يف  للعمل  اآن�سات  اإىل 

اخت�سا�سات بدوام كامل و 

راتب 75 األف العمر دون 35 

 0966226640  : ه�  �سنة 

2274341 –
<مطلوب حما�سب ذو خربة 
و يجيد ا�ستخدام الكمبيوتر 

االأف�سلية  و  براجمه  بجميع 

االنكليزية  ال��ل��غ��ة  يجيد  مل��ن 

ل��ل��ع��م��ل ب�����دوام ج��زئ��ي ه���� : 

 –  5 4 2 0 0 3 0
 0996635570

<�رشكة للمواد الغذائية بحاجة اىل 
موظفة ادخال بيانات حا�سلة على 

�سهادة ثانوية كحد ادنى و خربة 

و  باحلا�سوب  املتعلقة  ب��ال��ربام��ج 

القدرة على حتمل �سغط العمل ه� 

 3741558 – 0994851319 :

 0959999792 –
بوتيك  يف  للعمل  اآن�سة  <مطلوب 
لبيع ف�ساتني �سهرة راقي مبنطقة 

ابو رمانة �رشط اللباقة و االناقة ه� 

 –  0 9 3 2 8 9 2 6 7 7  :

 3333608
<مطلوب �رشيك مل�رشوع �سناعي 
و جتاري للمهتمني االت�سال ه� : 

 0952332899
ترغب  باحلريقة  جتارية  <�رشكة 
بتعيني موظفة ادخال بيانات ي�سرتط 

�رشعة الطباعة و اجادة ا�ستخدام 

االك�سل الدوام من 10- 5 جمعة 

 : ه������������  ع������ط������ل������ة  �������س������ب������ت  و 

 0933775194
لدى �رشكة  فورا  للعمل  <مطلوب 
الئق  مظهر  ذات  موظفة  دع��ائ��ي��ة 

بدوام 8 �ساعات يف�سل من حملة 

ال�سهادة الثانوية و العمر ال يتجاوز 

اال���س��ت��ق��ب��ال  مب���ج���ال  ���س��ن��ة   35
 : ه�  م�ساء   6  -11 من  االت�سال 

باملالكـــي  لالجـــار  <محـــل 
حديقـــة  قـــرب  رمانـــة  ابـــو 
هـــز  جا  2 3م 0 حـــظ  جلا ا
للتسليم الفوري اجار سنوي 
بدون وســـيط للمراجعة هـ : 
0994360980 و ميكـــن على 

الوات ساب 
و  <مطعم فالفل و م�سبحة 
ال�سنوي  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ف���ول 

باملزة مقابل املدينة اجلامعية 

 –  0932001319  : ه���� 

 2142994
<لالجار عيادة مبنطقة ركن 
غرفة   / متميز  موقع  الدين 

 : ه�������  م�����رك�����ز /  �����س����م����ن 

 0988363094
ال�سنوي مق�سف  <لال�ستثمار 
ج���اه���ز م���ع م���ع���دات���ه م�����س��اح��ة 

 400 و  ط���اول���ة   80 800م2 
كر�سي ه� : 0932001319 

<ل���الج���ار حم���ل م��ك�����س��ي يف 
ي�سلح  املوازيني  حي  املجتهد 

جل������م������ي������ع امل���������ه���������ن ه������������ : 

 0933470225

عقار  الربامكة  يف  للبيع   >
مم����ت����از / م���ك���ت���ب جت����اري 

 + داخلي  250م2  م�ساحة 

250م2 وجيبة + 4 مداخل 
ع���ل���ى ����س���ارع���ني + م��وق��ف 

 : ه�  �سيارة   40 ل  �سيارات 

 –  0 9 4 4 5 0 7 2 1 2
 0966959695

مغـــري  بســـعر  للبيـــع  <ارض 
 / الريحـــان  دومـــا   / للجاديـــن 
املنطقـــة الصناعية تـــل كردي / 
ما بني معمل وتار و معمل شموط 
مســـاحة 25دومن  منظمـــة طابو 
اخضر لالستعالم من 11 صباحا 

– 3 عصرا هـ : 2248367 
منطقة  يف  ار�����س  <ل��ل��ب��ي��ع 
ال��زب��داين / اأج��م��ل موقع و 

اأف�������س���ل اإط�����الل�����ة / ه����� : 

 0968312815
<للبيع ار�س طابو مفرزة يف 
قلعة جندل بالقر ب من قطنا 

مطلة على اتو�سرتاد ال�سالم 

االت�سال من 10-9 م�ساء ه� 

 –  6 8 2 3 4 4 8  :

 0933594898

موظفة / ري�سب�سن – خدمة 

زبائن – �سكرتارية / بدوام 

 35 حتى  العمر  �ساعات   8
�رشورية  غ��ر  اخل��ربة  �سنة 

جامعية  اأو  ثانوية  ال�سهادة 

براتب 75 األف االت�سال من 

6-11 ه� : 0955553922 
 2274342 –

اإىل  بحاجة  طبية  <���رشك��ة 
اإداري���ة  موظفة  و  �سكرترة 

�سهري  براتب  لديها  للعمل 

ل.�س اخلربة غر   65000
�رشورية و املوا�سالت موؤمنة 

 –  2253712  : ه�������� 

  0996677444
عمال

<مطلوب عاملة بوفيه مبنطقة 
 : ه�  جيد  براتب  رمانة  اب��و 

 0950010183
طلبات  توصيل  عامل  <مطلوب 
بدوام  املزة  في  ماركت  لسوبر 
مسائي يفضل من سكان املزة هـ 

 0988354572 :
ملعمل  ع���ام���الت  <م��ط��ل��وب 
مواد غذائية بجرمانا اجلناين 

����س���ارع ال��ب��ل��دي��ة / االج���ار 

ا���س��ب��وع��ي / ال����دوام م��ن 8 

العمر  م�ساء   5  – �سباحا 

 : ه��������  �����س����ن����ة   35 دون 

 0945235374
سائقون 

تكسي  ئق  سا ب  مطلو >
 : هـ  دمشق  سكان  من  عمومي 

 0948881516
<مطلوب �سائق ملعمل اجبان 
بدوام من 4 �سباحا  اىل 1 

ظهرا ه� : 0937250241 

االت�سال من 4 ع�رشا اىل 7 

م�ساء

مهن
يف  للعمل  ن��اط��ور  <م��ط��ل��وب 
مزرعة قرب دم�سق / لل�سقاية 

و ال�سيانة / العطلة يوم واحد 

ا�سبوعيا ار�سال ال�سرة الذاتية 

ع������ل������ى ال��������وات�����������������س ه���������� : 

 –  0 9 4 4 3 7 2 2 7 7
 0966959695

<يلزمنا معلم �سندوي�س غربي 
���رشق��ي ل��دي��ه خ��ربة للعمل يف 

مطعم باملزة ه� : 0932001319 

 214294 –
<م���ط���ل���وب ك��وم��ي��ك / ع��ام��ل  
جم���ل���ى مل���ط���ع���م ب����امل����زة ه����� : 

 –  0 9 3 2 0 0 1 3 1
2142994

ال  خبرة  صالة  مشرف  <مطلوب 
 9 بدوام  سنوات   3 عن  تقل 
ساعات العمر فوق 30 سنة هـ : 

 0935942197
اىل  بحاجة  ب��امل��زة  <مطعم 
يف  للعمل  �ساتبة  او  �ساب 

البوفيه ه� : 093200131 

2142994 –
رعاية وتنظيف

منزل  مدبرة  عاملة  <مطلوب 
لدى عائلة حمرتمة للعمل مقيمة 

او دوام ه� : 0992722275 

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

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

رعاية  و  املنزلية  لالأعمال  منزل 

امل�سنني و االأطفال مقيمات و غر 

 0993152120  : ه�  مقيمات 

8113020 – 8113025 –

<مطلوب عاملة خدمة منزلية 
م��ق��ي��م��ة ل��رع��اي��ة االأط���ف���ال و 

امل�سنني ه� : 2165666 – 

 0992722275
ة  عد مســـا ب  مطلـــو >
 8 دوام  املنـــزل  ألعمـــال 
ســـاعات يوميا غير مدخنة 
للعمـــل فـــي مشـــروع دمـــر او 
ضاحية قدسيا او املالكي او 
كفرسوسة هـ : 5653309 – 

 0932480005
منزل  مدبرات  <مطلوب 
رعاية  و  املنزلية  لالأعمال 

امل�سنني و االأطفال مقيمات 

و غ����ر م���ق���ي���م���ات ه����� : 

 –  4 4 5 5 5 7 2
 0933439985

منزل  مدبرات  <مطلوب 
رعاية  و  املنزلية  لالأعمال 

امل�سنني و االأطفال مقيمات 

و غر مقيمات العمر بني 

 : ه������  ����س���ن���ة   18-45
 –  0 9 9 3 1 5 2 1 2 0
 –  8 1 1 3 0 2 5

 8113020
لعائلـــة  مقيمـــة  <مطلـــوب 
 18-45 صغيـــرة العمـــر مـــن 
ســـنة هــــ : 0932480005 – 

 5653309

حالقة وجتميل
للعمل  اآن�����س��ة  <ي��ل��زم��ن��ا 
����س���م���ن م����رك����ز جت��م��ي��ل 

ب��������دم�����������������س��������ق ه�������������� : 

0930880782
أزياء

<معمل الجنـــوري بحاجة 
الـــى عامالت امبـــالج براتب 
ممتـــاز و بـــدل مواصالت هـ : 

 0949292981

<�سائق يحمل �سهادة �سوق 
عمومي فئة /د/ العمر 45 

����س���ن���ة ل���ل���ت���وا����س���ل ه������ : 

 0932599870
<�ساب يحمل �سهادة �سواقة 
ي��ط��ل��ب ع��م��ال يف ���رشك��ة / 

�سائق و موزع �رشكات / ه� 

 0968706387 :

لتدري�س  ان�سة  <مطلوب 
ريا�سيات  عا�رش/  طالب 

 – ف��ي��زي��اء   – فرن�سي   -

 : ه�����������   / ك������ي������م������ي������اء 

 0999745871
خا�س  مدر�س  <مطلوب 
ال��ت��وك��ي��الت  يف جم�����ال 

و  اال�ستراد  و  التجارية 

ال���ل���وج�������س���ت���ي���ات ه������ : 

 0936002008
مطلوب درو�س خا�سة يف 

جم����ال ال��ت�����س��دي��ر ه���� : 

0936002008
سيارات للشراء

<مطلوب لل�رشاء �سيارة كيا 
�سول او ريو و او �سبورتاج 

 –  0944372277  : ه���� 

 0966959695

مر�سيد�س  �سيارة  <لالجار 
 1963 م���ودي���ل   190 ج���خ 

اجار ا�سبوعي او �سهري ه� 

 0933116071 :

ة  ر سيا ب  مطلو >
 : هـ  للضمان  عمومي 

 0948881516




