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

فوري  ت�سليم  مغري  ب�سعر  فيال 

 : هـــ  و�سيط  دون  فقط  للجادين 

 6127552 – 0944757061
<للبيع �سقة اأر�سية باملزة فيالت 
غرب  �رشق  جنوب  �سوكة  غربية 

350م2   + داخــــلــــي  240م2 
و�سط  اك�ساء  م�سبح   + خارجي 

مدخل م�ستقل طابو ت�سليم فوري 

هـ : 0961162162 

<للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد ط8 
�سوكة �سمال غرب 120م2 / 2 

اإطــاللــة على  نــوم / اك�ساء جيد 

االتو�سرتاد طابو ت�سليم فوري هـ 

 0961162162 :

<للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية م�ساحة 
186م2 /ط7/ ك�سوة ممتازة اطاللة جيدة 
ت�سليم فوري  بناء خمدم كراج + مولدة 

ب�سعر مغر للجادين فقط دون و�سيط هـ : 

 6127552 – 0944757061
اأر�سية  �سقة  غربية  فيالت  باملزة  <للبيع 
جنوب غرب 135م2 داخلي / هيكل بدون 

م�سبح  مــع  300م2  حديقة   +  / اكــ�ــســاء 

مك�سية جاهزة مع �سالل + كراج للبناء طابو 

ت�سليم فوري هـ : 0961162162 

<للبيع منزل يف املزة جبل قرب �ساحة 
م�ساحة    / راقــيــة  منطقة   / الــهــدى 

130م2 ط ار�سي 10 درجات / 3 غرف 
نوم + �سالون 50م / مع حديقة 90م2 

 : هـــ  مليون   33 ب�سعر  جــيــدة   ك�سوة 

 0944590463

ــو�ــســرتاد ط8  ــاملــزة ات <لــلــبــيــع مــنــزل ب
اطاللة  118م2 ك�سوة ممتازة  م�ساحة 

خالبة بناء خمدم كراج + مولدة ت�سليم 

فوري ب�سعر مغري للجادين دون و�سيط 

هـ : 0988060643 – 6127552 

<للبيع بدون وسيط في املزة فيالت 
ط7  الطالئع  حديقة  مقابل  غربية 
مساحة  غربي  شرقي  األخير  ليس  و 
جيدة  كسوة   / غرف   4  / 140م2 
مراب   + عدد2  مصعد   + مخدم  بناء 

سيارات هـ : 0967467437 
<للبيع منزل باملزة طريق اجلبل ط4 
م�ساحة 110م2 �سوكة جنوب �رشق 

غرب اإطاللة مفتوحة اك�ساء جيد مع 

ب�سعر  فــوري  ت�سليم  طابو  العف�ش 

100 مليون هـ : 0961162162 

مزة 
<للبيع �سقة يف املزة  اتو�سرتاد 
م�ساحة 170م2 /3 غرف نوم + 

�سالونني / اطاللة رائعة / يوجد 

للبناء  مـــراب   + مــولــدة   + م�سعد 

الــتــ�ــســلــيــم فــــوري لــلــجــاديــن هــــ : 

 0945801619
<للبيع �سقة يف املزة خلف م�سفى 
االأطفال بناء حجر م�ساحة 140م2 

ك�سوة جيدة مع الفر�ش غرفتني نوم 

اإطاللة  �سوفاج  يوجد  �سالون   +

رائعة طابو اخ�رش الت�سليم فوري 

 : هـ  للجادين  مليون   130 ب�سعر 

 0945801619

<للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة 
�سالونني  و  غــرف   3 اتــو�ــســرتاد 

بناء  خالبة  اطــاللــة  و�سط  ك�سوة 

خمدم كراج + مولدة ب�سعر مغري 

دون  فقط  للجادين  فــوري  ت�سليم 

 –  0944757061  : هـ  و�سيط 

 6133267
<للبيع منزل باملزة ال�سيخ ال�سعد 
نزلة الفرن االيل م�ساحة 100م2 

ك�سوة �سوبر ديلوك�ش �سوكة قبلي 

فــوري  ت�سليم  اخــر  ط3  �ــرشقــي 

دون  فــقــط  لــلــجــاديــن  مــغــر  ب�سعر 

و�سيط هـ : 0944757061 

مشروع دمر 
دمــر  مــ�ــرشوع  يف  �سقة  <للبيع 
حجر  بناء  الكني�سة  دوار  جانب 

م�ساحة 130م2 ك�سوة جيدة مع 

الفر�ش اإطاللة رائعة يوجد م�سعد 

+ مراب للبناء الت�سليم فوري ب�سعر 

 : هـــــ  ـــلـــجـــاديـــن  ل ـــيـــون  مـــل  130
 0945801619

ـــ�ـــرشوع دمــر  لــلــبــيــع �ــســقــة يف م

مـــغـــرتبـــني بـــنـــاء حـــجـــر مــ�ــســاحــة 

150م2 /3 غرف نوم + �سالون 
فــوري  الت�سليم  رائــعــة  اإطــاللــة   /

ب�سعر 105  مليون للجادين هـ : 

 0945801619

<للبيع او االجار مركز جتميل يف 
70م2  مــ�ــســاحــة  مـــ�ـــرشوع دمــــر 

الت�سليم  ديلوك�ش  طابقني  ك�سوة 

ــــــن هــــــــــ :  ــــــجــــــادي ــــــل فــــــــــــــوري ل

 0945801619
<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 3 
/ بناء حجر/ جانب جامع خالد 

بن الوليد م�ساحة 140م2 اإطاللة 

رائعة يوجد م�سعد + مراب للبناء 

 : هـــ  للجادين  مليون   85 ب�سعر 

 0945801619
<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 16 بناء 
على  اأول  ن�سق  الفيالت  �ــســارع  حجر 

م�رشوع دمر ار�سي مع حديقة و م�سبح 

حديقة   + 160م2  ــيــة  داخــل مــ�ــســاحــة 

150م2 ك�سوة �سوبر ديلوك�ش 3 غرف 
الت�سليم  �سالون   + حمامات   3  + نوم 

فوري للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج8 /ط2/ 
م�ساحة 160م2 ح�سوة جنوب �سمال 

اك�ساء قدمي طابو ت�سليم فوري ب 125 

مليون هـ : 0961162162 

ج3  دمــر  منزل مب�رشوع  <للبيع 
جانب م�سجد خالد بن الوليد بناء 

نــوم   2  / 110م2   / ط3  حــجــر 

تنازل  فــوري  ت�سليم  جيد  اك�ساء 

جمعية م�سعد 2 / مولدة / اإطاللة 

داخلية / هـ : 0961162162 

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

 –  3136126  : هـــ  مميز  موقع 

 0931805301

<للبيع منزل يف قد�سيا م�ساحة 
ديلوك�ش  �سوبر  ك�سوة  140م2 
�سارع الثورة مقابل الناحية ب�سعر 

30 مليون هـ : 0933615677 
 4427714 –

<للبيع �سقة �سكنية يف قد�سيا بعد 
�ساحة االمل م�ساحة 55م2 /ط1/ 

�رشقي جنوبي ك�سوة جيدة طابو 

اخ�رش غرفتني و منافع بناء حجر 

هـ: 0930655180 

شقق متفرقة 
<للبيع �سقة يف املالكي �سارع عبد 
ك�سوة  250م2  ريـــا�ـــش  املــنــعــم 

ديلوك�ش 3 غرف نوم + 3 حمامات 

+ �ــســاونــني اطــاللــة رائــعــة يوجد 

م�سعد طابو اخ�رش ت�سليم فوري 

للجادين هـ : 0945801619 

ط  حجر  بناء  بلودان  �سقة يف  <للبيع 
ار�ــســي مــع حــديــقــة مــ�ــســاحــة داخــلــيــة 

150م+2 حديقة و ترا�ش 250م2 يوجد 
طابو  لل�سقة  �سوفاج خا�ش   + ماء  بئر 

اخ�رش مدخل م�ستقل ب�سعر 50 مليون  

للجادين هـ : 0945801619 

<للبيع منزل يف ببيال خلف البلدية 
مــــوزع مع  و  غــرفــتــني  فــنــي  ط2 

ال�سطح طابو اخ�رش 65م2 هـ : 

 0941776660
<منزل للبيع يف �سارع بغداد 3 
غرف و �سوفا م�ساحة 90م2 /

 75 ب�سعر  �سمايل  �رشقي  ط2/ 

 –   0964364010  : هـ  مليون 

 0933686201

<للبيع منزل يف �ساحة ال�سهبندر 
م�ساحة  الكويتي  اجلــامــع  جانب 

160م2 مع ترا�ش 60م2 ار�سي 
4 درجات طابو ك�سوة عادية �رشقي 
قبلي غربي هـ : 0944535850 

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

فروغ مع ملكية ك�سوة و�سط ال�سعر 

بعد املعاينة هـ : 0988471240 

 0996013444 –
املزرعة  مبنطقة  شقة  <للبيع 
داكونة  مع  صالون  و  غرف   3 قبو 
مستقل  خارجي  بباب  حديقة   +
تصلح  162م2  اجمالي  مساحة 
جتاري هـ : 0933084848 – 

 3319709
<للبيع �سقة يف منطقة ال�سعالن 
ار�سية 2000 �سهم بناء عربي هـ 

 0949877158 :

اجل�رش  منطقة  يف  منزل  <للبيع 
طابو  120م2  م�ساحة  االبي�ش 

اخ�رش قبو فاي�ش نزول 6 درجات 

ا�ستخدامات  لعدة  ي�سلح جتاري 

او عيادات طبية  له واجهة �سبابيك 

 100 ال�سارع مطلوب  على  مطلة 

مــلــيــون مــع بــــازار لــلــجــاديــن هـــ : 

 0994332321
<للبيع منزل يف امليدان نهر عي�سة 
م�ساحة 90م2 تقريبا ط3 ك�سوة 

قابل  مــلــيــون   23 ب�سعر  عــاديــة 

للتفاو�ش هـ : 0988056481 

<للبيع �سقة �سكنية يف الربامكة 
م�ساحة  الــهــنــد�ــســة  كلية  مــواجــه 

90م2 �رشقي قبلي /ط2/ ك�سوة 
جــيــدة طــابــو اخــ�ــرش 3 غـــرف و 

�سالون هـ: 0930655180 

<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
ال�رشيبي�سات  يف  �سقة  <للبيع 
االطــفــائــيــة طــابــق اول 3 غــرف و 

�سالون كبر 130م2 قبلي �رشقي 

بعد  ال�سعر  جــيــدة  ك�سوة  غــربــي 

 : هــــــ  و�ـــســـيـــط  دون  املـــعـــايـــنـــة 

 –  0 9 6 9 9 4 3 3 8 7
 0981224950

للبيع اأو اال�ستثمار
 بناء خمزن جتاري اأو �سناعي  بالفحامة  �سوق املوا�سم  

لكافة  ي�سلح  1550م2  اإجمالية  م�ساحة  طوابق   3
االأعمال التجارية وال�سناعية     ال�سعر بعد املعاينة

هاتف 0945883580 / 2247399  االت�سال من 11 - 5 م�ساًء 



دم�شــــــــــــــق 9336
2019 العــــدد 761  -  33   أب      

�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 

<لالجار �سقة يف الرو�سة جادة 
الزهرات غرفة و �سالون و منافع 

طــابــق ثـــاين اجــــار �ــســنــوي هـــ : 

 4472374 – 0951418823
األســـبوعي   اليومي  <لالجـــار 
ف  غـــر مشـــق  بد ي  لشـــهر ا
مفروشة )   1000 ل.س للسرير 
احلمام املشترك ( 2000 ل.س 
للسرير احلمام اخلاص(  براد 
+ مكيفة ضمن ) البيت الشامي 
( شـــارع  بغـــداد خلـــف جامـــع 
اجلـــوزة هــــ :   0112320771 – 

 0936855455
<غرفة فندقية مفرو�سة مع حمام 
و�سط مدينة دم�سق لالجار اليومي 

و االأ�سبوعي ب�سعر 5000 ل.�ش 

ــــــــــواحــــــــــدة هـــــــــــ  :  ــــة ال ــــل ــــي ــــل ل

 0955560319

بجديدة  �سكني  قــبــو  ــالجــار  <ل
عرطوز البلد بدون فر�ش و بدون 

و�سيط هـ : 0958745789 

<لالجار شـــقة في قدسيا 
4 غرف و صوفا ط2 بدون 
فرش على الشارع العام هـ : 

 0944887569
/الرو�سة  يف  �سقة  اليومي  <لالجار 
– عرنو�ش – ال�سعالن – املزرعة – ركن 
الدين / غرفة و �سالون ديلوك�ش هـ : 

 4454355 – 0951418823
<طالب يدر�ش مهنة طبيب بحاجة 
 : هـــــ  دمـــ�ـــســـق  غــــــرف يف  اىل 

 0992271080
عيبارة  غرفة  املهاجرين  <لالجار يف 
عن ا�ستديو مفرو�سة مع منافع م�ستقلة  

مهاجرين جادة عاطف ثانية طابق ثالث 

ت�سلح  �سهريا  الـــف   75 اجـــار  بـــدل 

ل�سخ�ش واحد هـ: 0944324195 

م�ساحة  باملليحة  مــنــزل  <للبيع 
85م2 قريب من االفران غرفتني و 
ـــفـــعـــات هــــــ :  ـــت مـــن ــــون و  ــــال �ــــس

 0944487525
جمعية  يف  اكــتــتــاب  ــم  رق <للبيع 
ــ�ــســعــب مبــ�ــســاحــات /  �ـــســـدى ال

180م2 / خم�س�ش   – 120م2 
الــــــــفــــــــراغ مـــــــن املـــــــالـــــــك هــــــــ : 

 4454355 – 0951418823
 3 بالق�سور  املقاي�سة منزل  او  <للبيع 
غرف و �سوفا طابو اخ�رش ت�سليم فوري 

100 مليون هـ : 0951553163 

<لالجار ال�سنوي �سقة يف م�رشوع 
دمــر ج4 دون فــر�ــش ار�ــســي مع 

حديقة م�ساحة داخلية 150م2 + 

نــوم +  حديقة 250م2 /3 غــرف 

�سالون / ب�سعر 200 الف �سهريا 

للجادين هـ : 0945801619 

دم�سق  مدينة  و�سط  فندقي  <جناح 
غرفتني مع �سالون و منافع للعائالت 

و الطالب لالجار اليومي و االأ�سبوعي 

ب�سعر 7000 ل.�ش لليلة الواحدة هـ 

 0955560319 :

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

لبنت اآو بنتني �سارع  الثورة �سوق 

النحا�سني مناخلية حارة غنم هاتف 

2326854 / 0944574456

قبلي  ببيال  يف  ط1  �سقة  <للبيع 
دوار  عند  الثانوية  خلف  �سمايل 

ببيال طابو نظامي 100م2 للتوا�سل 

 : هــــــــــ   4 ــــــ�ــــــســــــاعــــــة  ال بــــــعــــــد 

0992627220
مساحة  منافع  و  غرفة  <للبيع 
9م2 في الشاغور قزاز جانب جامع 
و  ماء  و  كهربا  ساعة  مع  العمري 
هاتف و نت فراغ طابو 47 سهم هـ 

 0946204545 :
 3 ال�سام  مع�سمية  منزل يف  <للبيع 
غرف و �سالون ك�سوة و�سط م�ساحة 

100م2 حكم حمكمة ط3 على ال�سارع 
 : هـــ  مليون   11 نهائي  ب�سعر  الــعــام 

 094998036 – 0933294081
<للبيع منزل يف دف ال�سوك دخلة 
معجنات االأ�سدقاء ط3 فني م�ساحة 

ك�سوة  �سالون  و  غرفتني  70م2 
 : هـــ  عــدل  كــاتــب  ديلوك�ش  �سوبر 

 0933722605
<للبيع يف قرى االأ�سد ج3 ال�سارع 
1000م2  م�ستقلة  فــيــال  الـــعـــام 

ــــدمي مـــع مــ�ــســبــح هــــ :  اكـــ�ـــســـاء ق

 0961162162
<للبيع يف جرمانا القريات منزل 
 : هــــ  85م2  مــ�ــســاحــة  فــنــي  ط3 

 0955588431
ب�سارع  منزل  املقاي�سة  او  <للبيع 
بغداد االزبكية ط1 اطاللة جميلة على 

جامع االميان و جبل قا�سيون غرفتني 

نوم و �سالون بلكون ديلوك�ش ت�سليم 

فوري طابوا خر للجادين 80 مليون 

�سعر نهائي هـ : 0933709044 



9336 2019 العــــدد 761  -  3   أب       4



2019 العــــدد 761  - 9336 35   أب      



9336 2019 العــــدد 761  -  3   أب       6

<للبيع ار�ش يف منطقة الزبداين 
/ اأجمل موقع و اأف�سل اإطاللة / 

هـ : 0968312815 

م�ساحة  للبناء  منظمة  ار�ــش  <للبيع 
1015م2 طريق بروت القدمي بعد مفرق 
اخلــابــوري عــبــارة  / منزل موؤلف من 

 : هـــ  حــ�ــرشا  و�سيط  بـــدون   / طابقني 

 0945585697 – 4454970
<مزرعة م�سجرة  بزبدين م�ساحة 
850م2 م�سونة مع م�سبح عمار 
 : هــــــــ  مــــــــــاء  ــــــر  ــــــئ +ب 130م 

 0944487525

�سكودا فابيا �سيدان للبيع 2004 

عداد 120 كم من �ساحب ال�سيارة 

و  الداخل  من  خالية  وكالة  �سحب 

  cc  1400 اخلــارج بحالة ممتازة 

هـ : 0933476777 

<حمل لالجار يف ال�ساحلية �سهداء 
طابق اأول فوق املحالت م�ساحة 9م2 

هـ : 0933989277 

اأيــار   29 ب�سارع  جتـــاري  <مكتب 
�ــســوبــر  كــ�ــســوة  200م2  مــ�ــســاحــة 

ديلوك�ش للبيع  ب�سعر مغري الت�سليم 

فوري  هـ : 0933303036 

بالق�ساع  قــبــو  مــكــتــب  <لــلــبــيــع 
او  كعيادة  ي�سلح  ــورد  ال جناين 

مكتب هند�سي او حمامي امل�ساحة 

26،5م2 القيمة 40 مليون ل.�ش 
هـ : 0933230599 

<للبيع عقار يف الربامكة مكتب جتاري 
 ( 250م2 خارجي   + داخلي  250م2 
الوجيبة ( 4 مداخل على �سارعني موقف 

ــارات يــتــ�ــســع ل 40 �ــســيــارة هــــ :  ــي ــس �

 0966959695 – 0944507212

<للبيع محل في دف الشوك شارع 
ساعة  مع  6م2  مساحة  احملامص 
ملبس  مدخنة  و  كهرباء  و  ماء 
سيراميك يصلح لكافة املهن هـ : 

 0936882771
<للبيع حمل جتاري يف عني الكر�ش 
يطل  طابقني  تقريبا  22م2  م�ساحة 

على ال�سارع العام ي�سلح لكافة املهن 

 –  2314394  : هـ  فــروغ  و  ملكية 

 0944335764
شارع  البرامكة  في  للبيع  <محل 
  LG اجلمارك الرئيسي جانب شركة
مساحة 30م2 + 20م2 سقيفة + 
15 م2 وجيبه هـ : 2210452 
<للبيع او املقاي�سة على منزل حمل 
جتاري بابو رمانة موقع مميز �ساحة 

ق�رش ال�سيافة جانب بنك االردن 30م 

يوجد بوفيه و منتفعات ت�سليم فوري 

ب 125 مليون هـ : 0951553163 

<لالجار غرفة قبو مع منتفعات مفرو�سة 
�سوبر ديلوك�ش اتو�سرتاد الفيحاء مقابل 

 0940902349  : هـ  الب�ستان  مقهى 

االت�سال من 5-11 

<للبيع او املقاي�سة او االجار دون 
فر�ش قبو بالق�سور غرفة و �سالون 

ي�سلح عيادة او �سكن ب 150 الف 

هـ : 0951553163 

شقق للشراء
اأرقــام اكتتاب  و �سقق  <مطلوب 
ل�سكن  با م�ستلمة  و  خم�س�سة 

ال�سبابي ب�ساحية قد�سيا  للجادين 

العالقة  اأ�سحاب  من  و�سيط  دون 

ــــط هـــــــ :  ــــق ــــن ف ــــجــــادي ــــل ــــط ل ــــق ف

 0988266149
�سكن  دفــاتــر  الــ�ــرشاء  او  <للبيع 
�سبابي جميع الفئات خم�س�ش او 

غر خم�ش هـ : 0951418823 

 4472374 –

سيارات لآلجار
<لالجار �سيارة هونداي هاين ماين 
موديل 2007 بحاجة اىل �سيانة و 

ت�سليح ملن يرغب االت�سال ب�ساحب 

العالقة هـ : 0988056481

للضمان  عمومي  سيارة  <مطلوب 
هـ : 0948881516 

موظفون
<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذات مظهر الئق بدوام 8 �ساعات 

و  الثانوية  ال�سهادة  حملة  مــن  يف�سل 

�ــســنــة مبــجــال  يــتــجــاوز 35  ــعــمــر ال  ال

اال�ستقبال االت�سال من -11 6 م�ساء هـ 

2274341 – 0993886597 :

<مــطــلــوب �ــســاب لــديــه خـــربة يف 
للعمل يف  الطباعة  الفوتو�سوب و 

ــــــــــزرعــــــــــة هــــــــــ :  دمــــــ�ــــــســــــق امل

 0944446601

دمشـــق  فـــي  نشـــر   <دار 
بحاجة الى شاب /ة/ يجيد 
العمل على احلاسب ) برامج 
مـــن  يفضـــل  و   ) االوفيـــس 
يجيـــد اللغـــة االنكليزيـــة و 
العمل على برامج احملاسبة هـ  

 2326985 – 2314511 :
<ملن لي�ش لديها عمل و ال حتمل 
تعمل  �رشكة  اخلــربة  اأو  ال�سهادة 

عن  تعلن  اال�ــســتــراد  يف جمـــال 

حاجتها اإىل اآن�سات للعمل يف عدة 

اخت�سا�سات بدوام كامل و راتب 

75 األف العمر دون 35 �سنة هـ : 
2274341 – 0966226640

<مــطــلــوب �ــرشيــك ملــ�ــرشوع بناء 
م�سمون للجادين فقط دم�سق هـ : 

 0948881516
<�رشكة تعمل مبجال املنظفات و 
لديها  لــلــعــمــل  تــطــلــب  الــ�ــســابــون 

موزعني مع �سيارة او بدون �سيارة 

بــفــ�ــســل مـــن ذوي اخلـــــربة هــــ : 

 0933929215

بحاجة  ال�سني  من  <م�ستوردين 
 – �سكرترة   – حما�سبة   / اإىل 

�سالتها  لــدى  للعمل   / ا�ستقبال 

مب�ساكن برزة بدوام 8 �ساعات و 

راتب 60 األف ال�سهادة بكالوريا 

ــــى و الــعــمــر حــتــى 30  كــحــد اأدن

املــــــوا�ــــــســــــالت مـــــوؤمـــــنـــــة هـــــــ : 

2274342 –  0994488637
سوبر  ضمن  صالة  مشرف  <مطلوب 
ماركت  في دوار كفرسوسة   خبرة ال تقل 
العمر  ساعات   9 بدوام  سنوات   3 عن 
فوق 30 سنة هـ : 0935942197 

االتصال من 5-2 
<مطلوب مندوب مبيعات  يحمل 
�رشكة  لــدى  للعمل  قيادة  رخ�سة 

لل�سناعات الغذائية يف دف ال�سوك 

هـ : 0943400203 – 9409 

بكالوريا  مبيعات  موظف  <مطلوب 
 3 ادنـــى و خــربة ال تقل عــن  كحد 

�سنوات بنف�ش املجال مع القدرة على 

ال�سفر و منهي اخلدمة االلزامية او 

معفى عنها هـ : 0991110322 

<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة 
الئق  مظهر  ذات  موظفة  دعــائــيــة 

بدوام 8 �ساعات يف�سل من حملة 

الــ�ــســهــادة الــثــانــويــة و الــعــمــر ال 

يتجاوز 35 �سنة مبجال اال�ستقبال 

 : 6 م�ساء هـ  االت�سال من -11 

2274341 – 0993886597
تكسي  ئق  سا ب  مطلو >
 : هـ  دمشق  سكان  من  عمومي 

 0948881516
من�ساة  لــــدى  لــلــعــمــل  ــوب  <مــطــل
جتــــاريــــة كـــــربى يف دمـــ�ـــســـق / 

حما�سبة  خريجة جتارة و اقت�ساد 

/ �سائق / موزع / عامل /ة / هـ 

 –  5 6 4 3 4 6 0  :

 0930147448
 – صالة  /ة/  موظف  <مطلوب 
– مستودع للعمل بسوبر  صندوق 
هـ  كفرسوسة   او  برامكة  ماركت 
االتصال   0950002131  :

من 5-2 
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يطلب عماًل
<�ساب العمر 32 �سنة يرغب بالعمل 
لدى �رشكة او عائلة حمرتمة ك�سائق 

يحمل اجــــازة �ــســوق خــا�ــســة هـــ : 

 0956614586
و  محـــل  لديـــك  كان  <اذا 
احببت ان تفتحه اجبان و 
البان شـــراكة اتصل بي هـ : 

 0955326999

<مدرس لغة انكليزية لكافة 
املراحل حتى اجلامعية على 
مدار العـــام مع ضمان التميز 

هـ : 0969725688 

<ت�سايف �سيفي �ستوي ت�سكيلة 
الب�سة رجايل ن�سائي والدي للبيع 

 : هــــــ  ل.�ـــــــش   650 بـــاجلـــمـــلـــة 

 0945245292 – 2230767

منزلية مقيمة  <مطلوب عاملة خدمة 
لــرعــايــة االأطــــفــــال و املــ�ــســنــني هــــ : 

 0992722275 – 2165666
<مطلوب مساعدة ألعمال املنزل 
دوام 8 ساعات يوميا غير مدخنة 
للعمل في مشـــروع دمر او ضاحية 
قدسيا او املالكي او كفرسوسة هـ : 

 0932480005 –  5653309
لالأعمال  منزل  مدبرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�سنني و االأطفال 

ــمــات هــــ :  ــي ــمــات و غـــر مــق ــي مــق

 0933439985 – 4455572
مدبـــرة  للعمـــل  <مســـتعدة 
منـــزل او خدمـــة مســـنة هــــ : 

 0991165451
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال املنزلية و رعاية 
امل�سنني و االأطفال مقيمات و غر مقيمات العمر 

 –  0993152120  : هـــ  �سنة   45-18 بــني 

 8113020 – 8113025
لعائلـــة  مقيمـــة  <مطلـــوب 
 45-18 مـــن  العمـــر  صغيـــرة 
 –  0932480005  : ســـنة هــــ 

 5653309

حالقة وجتميل
<مـــركـــز جتــمــيــل بــحــاجــة اىل 
 : هـــ  �سي�سوار  �رشيبة  كــوافــره 

 0955402154
<�سالون حالقة ن�سائية بالعفيف بحاجة 
اىل معلمة ذات خربة �رشيبة �سي�سوار 

و رفع هـ : 0944554778 

بــهــارات خربة  طحن  الــة  فني  <مطلوب 
مبجال العمل ذاته ال تقل عن �سنة للعمل 

لدى �رشكة لل�سناعات الغذائية هـ : 9409 

 0943400203 –
<مطلوب ناطور لل�سقاية و ال�سيانة / 
دون عائلة / يف مزرعة قرب دم�سق 

الــعــطــلــة يــــوم واحــــد ا�ــســبــوعــيــا هــــ : 

0944372277 وات�ش اب 
<مطلوب للعمل فورا / رجل – امراة  �ساب 
الت�سوير  مبجال  للعمل  ة/   / طفل  /ة/ 

ادوار ثانوية /  التلفزيوين ) كومبار�ش – 

كليب  فيديو   / ازيــاء  اعــالنــات / عرو�ش 

العمر من 17-25 �سنة هـ : 0936028483 

 0935492998 –

رعاية وتنظيف
جزئي  دوام  او  مقيمة  <مــطــلــوب 
متفرغة للعناية املنزلية يف املهاجرين 

هـ : 3741175 

<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى عائلة 
 : هـــ  دوام  او  مقيمة  للعمل  حمــرتمــة 

 2165666 – 0992722275
ل  منـــز ة  بـــر مد ب  <مطلـــو
مقيمة لرعاية مسنة مقعدة 
و املساعدة في أعمال املنزل هـ 
 5643866 – 0932480005 :
<لدينا ور�سات تعزيل للمنازل و املكاتب 
مــنــزل لالأعمال  الــ�ــرشكــات / مــدبــرات  و 

املنزلية و رعاية امل�سنني و االأطفال مقيمات 

 –  0993152120  : و غر مقيمات هـ 

8113020 – 8113025

اىل  بحاجة  بدم�سق  جتارية  <�رشكة 
�سائق العمر بني / 25-40 / متفرغ 

ممتاز  براتب  وحيد  او  معفى  يف�سل 

للتوا�سل هـ : 0993335055 

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

باأعمال اإدارية بدوام �سباحي و راتب 

50 األف مبدئيا ال�سهادة و اخلربة غر 
املنطقة  �سكان  مــن  يف�سل  �ــرشوريــة 

 6-11 35 االت�سال من  العمر دون 

 –  2274340  : هـــــــ  ء  ــــا ــــس مــــ�

2274342

سكرتاريا
اآن�سة  بتعيني  ترغب  جتارية  <جمموعة 
للعمل فورا بدوام 8 �ساعات يف جمال 

خدمة   – ال�سكرتارية   – املحا�سبة   /

الزبائن / العمر دون 35 �سنة و ال�سهادة 

ثانوية كحد اأدنى الراتب 2 األف اأ�سبوعيا 

االت�سال من 11-6 هـ : 0933606019 

  2274340 –
<مطلوب سكرتيرة لشركة جتارية 
في جرمانا لديها خبرة في العالقات 
شخصية  ذات  التسويق  و  العامة 
قيادية و تتحمل ضغط العمل هـ 

 0933730005 :
يف  ليلي  ـــدوام  ب للعمل  �سكرترة  مطلوب 

ال�رشق ممن  م�سفى  اخلارجية يف  العيادة 

جتد بنف�سها املقدرة احل�سور          لق�سم 

اال�ستقبال يف امل�سفى لتقدمي طلب توظيف 

مع اح�سار ال�سورة ال�سخ�سية 

<وكالة الأ�سهر املاركات العاملية تفتتح �سالتها 
اجلديدة باحلمرا بحاجة اإىل موظفة / ري�سب�سن 

– خدمة زبائن – �سكرتارية / بدوام 8 �ساعات 
�رشورية  غــر  اخلــربة  �سنة   35 حتى  العمر 

األف   75 براتب  جامعية  اأو  ثانوية  ال�سهادة 

االت�سال من 11-6 هـ : 0955553922 – 

 2274342

مهن
باب  في  بورشة  فورا  <للعمل 
غير  اخلبرة  إلكترون  فني  مصلى 
الدوام   30 دون  العمر  ضرورية 
مساء   5 حتى  صباحا   8،30 من 
 : هـ  مبدئي   60000 براتب 

 0937756448

م�ستعدة  ور�ــســة  �سمن  <�ــســاب 
و  التنظيف  اأعــمــال  بكافة  للقيام 

خــا�ــســة الأ�ــســحــاب الــتــعــهــدات و 

ال�رشكات هـ : 0947341109 

<�ساب م�ستعد لالك�ساء و الديكور 
الــبــنــاء و تركيب  اعــمــال  كــافــة  و 

و  ال�سراميك  و  داخــلــي  احلــجــر 

الرخام و البالط و املجايل كرانيت 

و رخام هـ : 0934350707 

و  تركيب  و  لفك  م�ستعد  <�ساب 
تغليف املفرو�سات املنزلية و املكتبية 

و �رشاء املفرو�سات و االنقا�ش و 

اخلردة و النحا�سيات و االنتيكا و 

الــعــدد الــ�ــســنــاعــيــة الــتــالــفــة هـــ : 

 0930074126 – 8839141

مفقودات
<وجدنا مفاتيح �سيارة مع حتكم 
و �سكلة بركن الدين �سالح الدين 

هـ : 0944894414 




