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مشروع دمر 
<للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج 16 البناء 
واجهة على امل�رشوع م�شاحة 140م2 

على الهيكل ح�شوة �رشق غرب بريئة 

 : ـــــ  ه 90مليون  الـــ�ـــشـــعـــر  ــــة  ــــذم ال

 0961162162
بناء  ال�رشقية  دمــر  منزل يف  <للبيع 
100م2  م�شاحة  ط3  حــديــث  حجر 

�شوكة جــنــوب غــرب اكــ�ــشــاء 80 % 

اطاللة – كراج – م�شعد 2 – ال�شعر 

75 مليون هـ : 0961162162 
<للبيع �شقة بدمر البلد 5 غرف و منافع 
بوادي ال�شيل م�شم�س مهوي موقع مميز 

هـ : 3136126 – 0931805301 

مزة 
<للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية بناء 
جمل�س الوزراء ط11 م�شاحة 100م2 

مولدة –  اك�شاء جيد + م�شعد 2 – 

 110 ال�شعر  فــوري  ت�شليم   – طابو 

مليون هـ : 0961162162 

<للبيع باملزة فيالت �رشقية بناء كامل 
1200م2 + �شويت 50م2 دون و�شيط 

هـ : 0933499991 

<للبيع منزل باملزة فيالت غربية طابق فيال 
غرب  �ــرشق  جنوب  200م2  م�شاحة  ط3 

اك�شاء جيد مع العف�س طابو ت�شليم فوري 

ب 350 مليون هـ : 0961162162 

<للبيع منزل باملزة فيالت غربية على 
ديلوك�س  ك�شوة  ط1  الــعــام  ال�شارع 

250م2 + ترا�س 50م2 بدون و�شيط 
هـ : 0933499991 

<للبيع منزل باملزة اتو�شرتاد حديقة 
الوحدة م�شاحة 110م2 /ط4/ �شمال 

العف�س  مع  جيد  اك�شاء  غــرب  �ــرشق 

طابو ت�شليم فوري ال�شعر 115مليون 

هـ : 0961162162 

فــيــالت غربية  بــاملــزة  مــنــزل   <للبيع 
115م2 ط4 اطاللة على حديقة معال 
ك�شوة  و  م�شعد  و  للمنزل  مولدة   +

ـــــط هــــــــ :  ــــــــــــدون و�ـــــشـــــي ــــــدميــــــة ب ق

 0951507455
<للبيع منزل باملزة طريق اجلبل ط4 
110م2 �شوكة جنوب �رشق  م�شاحة 

غرب اطاللة مفتوحة اك�شاء جيد مع 

 100 ب  فــوري  ت�شليم  طابو  العف�س 

مليون هـ : 0961162162 

�رشقية  فــيــالت  بــاملــزة  مــنــزل  <للبيع 
125م2 ك�شوة قدمية ت�شليم فوري + 
و م�شعدين  مولدة   + �شيارات  كراج 

�شوكة اطاللة خالبة بدون و�شيط هـ : 

 0951507455
<للبيع باملزة فيالت �رشقية بناء كامل 
5 طوابق امل�شاحة الطابقية 1100م2 
م�شاحة العقار 600م2 ي�شاف عليه 

كراج جتاري 68م2 طابو ت�شليم فوري 

هـ : 0961162162 

شقق متفرقة 
< للبيع منزل باملهاجرين الشاع العام ط 
4  مع مصعد 105م2 غرفتني وصوفا 
+ ت���اس إط��ال��ة رائ��ع��ة ك��س��وة مم��ت��ازة + 
ش���وف���اج وت��ك��ي��ي��ف ط��اب��و أخ��ض��ر قبلي 

شرقي 95مليون  0936664440
< للبيع  شقة في بقني املعمورة 
500م2 ط 4 إطاللة رائعة على 
السهل بدون وسيط السعر بعد 

املعاينة هـ 0933331573
< للبيع أو االجار اليومي - االسبوعي 
مفروشة  ف��ي��ا    - السنوي  الشهري   -
السويسري من  البيت  ديلوكس خلف 
م��وق��ع  ال��ط��ل��ب  ح��س��ب  دومن   7  - دومن 
اس����ت����رات����ي����ج����ي وإط������ال������ة رائ�����ع�����ة ه��� 

0966965777
< للبيع شقة في عقربا مساحة 150م2 
كسوة جيدة ط 1  قبلي غربي شمالي 

على وجيبة  0938200040 
<للبيع �شقة جتاه جريدة ت�رشين موقع 
عنزات   3 حديقة  على  اطــاللــة  مميز 

200م2 /4 غرف و �شوفا ك�شوة جيدة 
خدمات ممتازة كراج �شيارات اإطاللة 

رائعة �شعر 280 مليون قابل للم�شاومة 
 : هــــــ  ــــن   ــــجــــادي ــــل ل و�ــــشــــيــــط  دون 

 0988266149
<للبيع �شقة يف منطقة ابو رمانة ط1 
م�شاحة 130م2 ك�شوة قدمية ال�شعر 

 : هــــــــ  ر  ا ز بــــــــــــــا و  165مليون 
 0966184190

<للبيع او املبادلة �شقة يف املالكي قرب 
املول 200م2 �شمن + 150م2 حدائق 

ك�شوة جيدة / الو�شيك ممنوع / هـ : 

 0944095880
كفر�شو�شة  تنظيم  يف  للبيع  <�شقة 
كفر�شو�شة  على حديقة  رائعة  اإطاللة 

م�شاحة 170م2 ط9 خدمات ممتازة 

ك�شوة عادية / لأنــه كان موؤجر / و 

ميكن الجار ملدة طويلة للجادين دون 

و�شيط هـ : 0988266149 

<للبيع عقار �شكني طابو ي�شلح مهنة 
فكرية بك�شوة ممتازة و م�شاحة 65م2 

يف منطقة ال�شعالن ال�شعار بني 60-

70 مليون هـ : 0965006547 
<للبيع منزل يف املهاجرين مرابط ج1 
درجـــات /3   5 ار�ــشــي طلوع  طابق 

غرف و �شوفا و بلكون و منتفعات / 

لفرتة  و  لقطة  ب�شعر  طــابــو  115م2 
 : هـــــــ  ــــون  ــــي ــــل م  100 حمــــــــــــدودة 

 0965006547

�شكني �شاحية  ادخــار  دفرت  <للبيع 
ب  /فئة  البجاع   / ال�شكنية  الفيحاء 

 : هــــــ   171 افـــ�ـــشـــلـــيـــة  ــشــل  ــ� ــ�ــشــل ت

 0942308402 2238143-

<للبيع �شقة يف منطقة املزرعة جانب 
الرتبية قبلية على ال�شارع العام بالطة 

واحدة ك�شوة جيدة �شوبر ديلوك�س 4 

كبري جدا  و �شالون  و حمامني  نــوم 

مطبخ و ترا�س ال�شعر 125 مليون / 

 : هــــــــ  ــــــوع /  الــــــو�ــــــشــــــيــــــط  ممــــــن

 0944095880
بــغــداد ط2  �ــشــارع  �شقة يف  <للبيع 
م�شاحة 90م2 /3 غرف و �شالون مع 

ترا�س على ال�شطح او املقاي�شة على 

بيت اكرب يف �شارع بغداد او نواحيه 

هـ : 0932249538 

<للبيع �شقة �شكنية يف عني الكر�س 
ممتازة  ك�شوة  ط3  100م2  م�شاحة 

لل  جامع  خلف  املعاينة  بعد  ال�شعر 

 –  0932916320  : هــــ  بــا�ــشــا 

 2317505
<للبيع فيال على طريق املطار اجل�رش 
اخلام�س 1200م�شاحة و م�شبح كبري 

طابقني بحاجة لك�شوة بدون و�شيط هـ 

 0933499991 :

<شقة للبيع في صحنايا على الهيكل 
اكساء خارجي دج رخام مساحة 120م2 

/ط5/ هـ : 0938071538 
<للبيع �شقة يف طريق بريوت القدمي 
مفرق جبل الورد �شوكه على ال�شارع 

ب�شعر  عيادة  ي�شلح  80م2  م�شاحة 

7،5 مليون هـ : 0999558961
 3 < للبيع منزل في معضمية الشام 
غرف وصالون  حكم محكمة  طابق ثاني 
فني   مكسي جاهز  0933294081 

0949980936/
قد�شيا  �شاحية  يف  مــنــزل  <للبيع 
ك�شوة  100م2  م�شاحة   f4 جــزيــرة 

 : هـــ  لــعــر�ــشــان  ي�شلح   �شبع جنـــوم 

 2238143 – 0942308402
الثورة  �شارع  بقد�شيا  منزل  <للبيع 
م�شاحة 140م2 ك�شوة �شوبر ديلوك�س 

 0933615677  : هـ  ثاين  من�شوب 

 4427714 –
<للبيع ب�شاحية قد�شيا �شكن �شبابي 
ج 5 طابق اول فني �شوكة �رشقي غربي 

75م2 مطلة على �شارع البجاع ك�شوة 
عادية و�شع ال�شكان �شعر منهي 30 

مليون للجادين هـ : 0938157714 
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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 

<للبيع حمل باملزرعة قريب من مطعم 
ال�شالل و دوار املزرعة  30م2 ك�شوة 

على  �شوبر  منافع  و  ــكــورات   دي مــع 

ال�شارع الرئي�شي ب�شعر 45 مليون و 

بازار هـ : 0988266149  

<للبيع حمل فروج برو�شتد و �شاورما 
التجهيزات  كامل  50م2 مع  م�شاحة 

يف املزه ال�شعر مغر/ بعد املعاينة /

للجادين فقط هـ : 0933568282 

<للبيع حمل جتاري يف �شاحة املي�شات 
ــجــاري طــابــقــني /  ــت ــ�ــشــوق ال �ــشــمــن ال

22+20 م2 / اك�شاء و�شط طابو ت�شليم 
فوري هـ : 0961162162 

يصلح  جتاري  فروغ  قبو  للبيع  >
ورشة  او  عرض  صالة  او  مستودع 
 + ارضي   2 100م مساحة  خياطة 
جدا  مغري  السعر   2 80م سقيفة 
 : هـ  يد  لتبر ا حة  سا مصلى  بل  با

0933242093
<حمل جتاري يف مركز ممتاز على 
 / فـــروغ   / للت�شليم  الــعــام  الــطــريــق 

مقابل  �شعيد  بــور  �ــشــارع  �شاحلية 

ــنــاء حــديــث 30م2 هـــ :  املــحــافــظــة ب

 0932659328
بــرزة جانب جامع  <للبيع حمل يف 
ال�شالم م�شاحة 40م2 جاهز ملطعم هـ 

 0991342361 :

جتـــاري  محـــل  لالســـتثمار    >
م2    20 املقـــدم  ابـــن  بالعفيـــف 
تقريبا + 10م2  سقيفة وحمام 
بســـعر 100 الف شهريًا والدفع 

سنوي هـ 0955766215 

<للبيع ب�شاحية قد�شيا �شكن �شبابي 
ج4 �شقة ار�شية �شوكة �رشقي قبلي 

الداير  على  حديقة   + 75م2  غربي 

ب�شعر منهي 40 مليون للجادين هـ : 

 0938157714
<للبيع فيال م�شتقلة يف قرى ال�شد 
ج3 ال�شارع العام م�شاحة 1000م2 

اكــــ�ــــشــــاء قــــــدمي مـــــع مـــ�ـــشـــبـــح هــــــ : 

 0961162162
<للبيع �شقة بجديدة عرطوز البلد غرفة 
قبو �شاوي  و �شالون و منتفعات – 

ب�شعر مغري هـ : 0933456292 

طابق  جــر�ــس  ــو  اب مــنــزل يف  <للبيع 
 55 ال�شعر  150م2  م�شاحة  ار�شي 

مليون و بازار هـ : 0987929164 

م�شاكن  �شحنايا  با�رشفية  �شقة  <للبيع 
التو�شع موقف القرية ط3 فني �شوكة �شمايل 

غربي م�شاحة 100م2 / 3 غرف و �شالون 

/ ك�شوة جيدة ب�شعر 24 مليون و على البازار 

للجادين هـ : 0938157714 

م�شاكن  �شحنايا  با�رشفية  <للبيع 
60م2  م�شاحة  ار�شية  �شقة  تو�شع 

غرفة و �شالون غربي قبلي على وجائب 

�شاوية ب�شعر 13 مليون للجادين هـ : 

 0938157714
<للبيع �شقة دوار ال�شبع بحرات باجتاه 
�شارع العابد م�شاحة 140م2 طابق اول 

ال�شقف  ــفــاع  ارت م�شتقل  مــدخــل  فــنــي 

4،75م2 / 4 غرف و �شالون / ي�شلح 
�شكني او جتاري او جممع عيادات هـ : 

 3318691 – 0951418823
االمويني  مجمع  خلف  منزل  <للبيع 
طابو   2 110م مساحة  بالبرامكة 
اخضر بريئ الذمة ط3 كسوة جيدة هـ 

 0993529349 :
<للبيع فيال تواأمية يف قرى ال�شد ج2 
650م2  م�شاحة  العام  ال�شارع  على 

فوري  ت�شليم  اك�شاء جيد مع م�شبح 

 : هــــــــ  ـــــون  ـــــي مـــــل  300 بــــ�ــــشــــعــــر 

 0961162162
<للبيع حم�رش بقرى ال�شد 1500م2 
حمفور جاهز للبناء �شكني او جتاري 

�ـــشـــارعـــني دون و�ــشــيــط هــــ :  عــلــى 

 0933499991
<للبيع منزل يف جرمانا مقابل حديقة 
 3/ 150م2  كاملة  بالطة  الأو�شكار 

غرف نوم و �شالون و بلكون و حمامني 

و مطبخ ط5 مع م�شعد ب 40 مليون 

و بازار هـ : 0992537672 

جميلة  اطــاللــة  باملي�شات  مــنــزل  <للبيع 
ديلوك�س مع ال�شطح ز بنف�س البناية ار�شي 

له مدخلني ي�شلح مركز طبي او �رشكة دون 

و�شيط هـ : 0969616570 

ال�شارع  على  برزة  مب�شاكن  <حمل 
�شف  على  اخلليل  جامع  بعد  العام 

الدفع  و�شيط  دون  لــلــحــوالت  الــهــرم 

 –  5116388  : هـــــــ  �ــــشــــنــــوي 

 0933824562
<لــالجــار حمــل جتـــاري يف اجل�رش 
ــعــام هـــ :  ــ�ــشــارع ال البــيــ�ــس عــلــى ال

 0933825694
م�شاحة  بــرزة  يف  قبو  <لال�شتثمار 
او  مـــفـــرو�ـــشـــات  يــ�ــشــلــح  1000م2 

م�شتودع هـ : 0933688342 

بــاملــزة خلف �شارع  <لــالجــار حمــل 
اجلــالء اول �ــشــارع املــدار�ــس ي�شلح 

�شالون حالقة ن�شائية مع كامل العدة 

م�شاحة 15م2 ار�شي + 55م2 قبو 

ال�شعر 3،5 مليون و بازار �شنوي هـ 

 0966184190 :

<للبيـــع او االجـــار مكتـــب بـــني 
الصاحلية و احلمرا 47م2 ط1 
فنـــي يصلح جتاري – مشـــغل – 
عيادة – صاغة املراجعة ســـبت 
– اثنـــني – اربعاء من الســـاعة 
11-2 ظهرا هـ : 0933400606 

<ارض مساحة 650م2 معمر عليهل 
دكان و بيت على الشارع الرئيس خربة 

الشياب هـ : 0992466704 
<مطلوب حما�رش – ارا�شي – فلل 
لل�رشاء او الجار بيعفور / قرى ال�شد 

/ طــريــق درعـــا / دون و�ــشــيــط هـــ : 

 6619742 – 6619196

<للبيع �شقة يف برزة م�شاحة 130م2 
مع ترا�س 30م2 طابق اول ديلوك�س 

ـــــــام هــــــــ :  ـــــــع ـــــى الــــــطــــــريــــــق ال عـــــل

 0933688342
<للبيع �شقة با�رشفية �شحنايا جانب 
م�شفى الرائد طابق اول فني 120م2 

و  3 غرف  غربية �رشقية على وجيبة 

على  و  مــلــيــون   25 ب�شعر  �ــشــالــون 

ــــــجــــــاديــــــن هــــــــــ :  ــــــل الـــــــــــبـــــــــــازار ل

 0938157714
حم�س  حمــافــظــة  يف  مــنــزل  <للبيع 
ان�شاءات ط1 م�شاحة 285م2 ك�شوة 

 : هـــ  واحـــدة  بــالطــة  ديلوك�س  �شوبر 

 0933812868
م�شاحة  بطنا  كفر  يف  منزل  <للبيع 
64م2 مك�شي طابق ثاين �رشقي غربي 
الــ�ــشــعــر الــنــهــائــي 4،3 مــلــيــون هـــ : 

 0956672937
جمعية  يف  خم�ش�س  رقـــم  <للبيع 
�شدى ال�شعب او الفيحاء مب�شاحات 

 : هـــــ   /  2 180م -160 -110 /

 3318691 – 0951418823
<للبيع �شقة با�رشفية �شحنايا م�شاكن 
و  غــرفــتــني  85م2  فــنــي  تــو�ــشــع ط2 

وجيبة  على  ممــتــازة  ك�شوة  �شالون 

الــبــازار  عــلــى  و  مــلــيــون   21 ب�شعر 

للجادين هـ : 0938157714 

<�شقة مب�شاكن برزة على ال�شارع العام 
طريق ال�رشفي�س مواجه الكني�شة 3 غرف 

و برندتان ط ار�شي جنوبي مفرو�س دون 

و�ــشــيــط الــدفــع �ــشــنــوي مــع هــاتــف هـــ : 

 0933824562 – 5116388
�شكنية  �شقة  �شمن  غــرفــة  يــوجــد   >
فارغة من غري عف�س منافع م�شرتكة 

الــثــورة �شوق  �ــشــارع   اآو بنتني  لبنت 

هاتف  غنم  حارة  مناخلية  النحا�شني 

2326854 / 0944574456
<لالجار منزل مفرو�س �شوبر ديلوك�س 
يف املهاجرين ال�شارع العام 150م2 

غرفتني نوم + حمامني جاكوزي + طاقة 

�شم�شية + �شالون و جلو�س و �شيوف 

هـ : 0965006547 

<لالجار منزل غرفتني و �شالون ط5 
فني يف الزاهرة اجلديدة حي الزهور 

هـ : 0951208092 

<ارض للبيع بســـعر مغري للجادين 
/ دوما الريحان / املنطقة الصناعية 
تل كردي / ما بني معمل وتار و معمل 
25دومن  منظمـــة  شـــموط مســـاحة 
 11 مـــن  لالســـتعالم  اخضـــر  طابـــو 

صباحا – 3 عصرا هـ : 2248367 
<للبيع او املقاي�شة مزرعة يف زبدين 
م�شورة + بئر ماء + م�شبح + غرف 

 : هـــــ  مــ�ــشــجــرة  130م2  مــ�ــشــاحــة 

 0944487525
< <مطلوب قطعة ار�س على طريق 
او  الثالث  او  الــثــاين  املــطــار اجلــ�ــرش 

طريق يعفو راو البجاعة / قرى ال�شد 

/ م�شاحة حوايل 10 دومن ) م�شاركة 

مبــــ�ــــرشوع جتــــــاري نـــاجـــح ( هـــــ : 

0933303036

موظفون
مكتب  يف  للعمل  مــوظــفــة  <مــطــلــوب 
 : هـ  غري �رشورية  اخلــربة  باحلريقة 

 0962170792
<يلزمنا موظفة ري�شيب�شن يف نادي 
3 ظهرا  ال�شاعة  الــدوام من  ريا�شي 

حتى 11 ليال هـ : 0944202027 

 0962663816 –

�شكن  عــن  تبحث  جــامــعــيــة  <طــالــبــة 
مــ�ــشــرتك مــع طــالــبــات او نــ�ــشــاء هـــ : 

 0940673957
<لالجار منزل باملزة فيالت �رشقية 3 
و  و حمامني  �شالونني  و  نــوم  غــرف 

كراج �شيارات و ك�شوة �شوبر ديلوك�س 

و مولدة كهربا للمنزل و امل�شعد هـ : 

 0951507455
بدون  عقار  املهاجرين  يف  <لالجار 
فكرية  مهنة  او  �شكني  ي�شلح  فر�س 

مركز – عيادة – جمعية �شهريا 150 

األف �شنة مقدما + عمولة مكتب هـ : 

 0965006547
<لالجار غرفة مفرو�شة مع �شاحبة 
املنزل ب�شارع بغداد طابق اأول لالإناث 

 –  2315759  : هـــــــــ  ـــــط  ـــــق ف

 0959866439
<لالجار �شقة مفرو�شة غرفة و �شالة 
ط3  النافورة  مقابل  التل  منطقة  يف 

يوجد م�شعد الجار ال�شهري 40 األف 

و لعائلة موؤلفة من 3 او 4 اأ�شخا�س 

بدون اأطفال هـ : 0999818213 

<لالجار �شقة مفرو�شة �شوبر ديلوك�س 
غرفتني نوم و �شالونني + ترا�س اجار 

�شنوي لعائلة �شغرية هـ : 2720304 

0955793151 –
ـــالجـــار مــنــزل غــرفــتــني و مـــوزع  <ل
مفرو�س ط2 فني يف منطقة املجتهد هـ 

0951208092 :

<لالجار �شقة يف الرو�شة ط3 غرفتني 
نوم و �شالونني مفرو�شة اجار �شنوي 

هـ : 0951418823 – 3318691 

فيالت  باملزة  طوابق   4 كامل  بناء  <لالجار 
غربية م�شاح بناء اجمايل 1200 مقطع مكاتب 

ك�شوة �شوبر ديلوك�س و مولدة كهربائية للمنزل 

بدون  العام  ال�شارع  على  �شيارات  كــراج  و 

و�شيط هـ : 0951507455  

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

– ال�شكرتارية – خدمة الزبائن / العمر دون 
35 �شنة و ال�شهادة ثانوية كحد اأدنى الراتب 
20الف اأ�شبوعيا الت�شال من 11-6 هـ : 

  2274340 – 0933606019
<�رشكة �شناعية كربى بريف دم�شق 
معايرة  و  �شيانة  فنيني  اىل  بحاجة 

موازين الكرتونية موؤهل علمي منا�شب 

ملم بربامج الكمبيوتر و يتقن مهارات 

ــتــزم بــــالــــدوام هــــ :  ــوا�ــشــل و مــل ــت ال

0943898868 من 9-4  ع�رشا 
<جمموعة ريا�شية بحاجة ملوظفة يف 
ق�شم املحا�شبة بدوام �شباحي و راتب 

ـــة و  70 الــــف اخلـــــربة غـــري �ـــرشوري
 30 دون  العمر  و  موؤمنة  املوا�شالت 

�شنة هـ : 2157956 

<محـــل إنارة و أدوات كهربائية 
بحاجـــة  ســـنتر  الشـــام  خلـــف 
إلى شـــاب صغيـــر للعمل باحملل 
يفضل من سكان املنطقة الدوام 
من 10-8 مســـاء هـ : 2144762 

 0936819508 –
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة اإىل 
موظفات للعمل لديها مبجال الت�شويق 

املبا�رش برواتب مغرية العمر دون 30 

�شنة ال�شهادة و اخلربة غري �رشورية 

هـ : 0966030877 – 2225099 

<لالجار منزل يف جرمانا حي الن�شيم 
ــون و حــديــقــة هــــ :  غــرفــتــني و �ــشــال

 0981622075
الزاهرة  مفرو�شة يف  �شقة  <لالجار 
اجلديدة م�شبقة ال�شنع برج 70 طابق 

و  غــرف   3 117م2 /  ثالث م�شاحة 

�شالون / هـ : 0932302718 

شقق للشراء
<مطلوب لل�رشاء منزل �شغري بدفعة �شغرية 
و الباقي بالأق�شاط ل�شيدة فقرية يف دم�شق و 

ما حولها هـ : 0934966911 

<مطلوب اأرقام اكتتاب  و �شقق خم�ش�شة 
و م�شتلمة بال�شكن ال�شبابي ب�شاحية قد�شيا  

العالقة  اأ�شحاب  من  و�شيط  دون  للجادين 

فقط للجادين فقط هـ : 0988266149 

باملزة  الــ�ــرشاء  راو  لالجا  <مطلوب 
فيالت غربية او �رشقية او مت�شلة او 

ــة حمـــرتمـــة هــــ :  ــل ــعــائ اتـــو�ـــشـــرتاد ل

 6619196 – 6619742
<للبيع او ال�رشاء دفاتر �شكن �شبابي 
الفيحاء  و  ال�شعب  �شدى  جمعية  و 

 : هـــ  خم�ش�شة  خمتلفة  مب�شاحات 

 4472374 – 0951418823

بر�شم الت�شليم حمل جادة فروغ �شارع 

ال�شادات  جامع  مقابل  في�شل  امللك 

مقابل خليفة م�شاحة 11م2 + �شقيفة 

11م2 هـ : 0944611185  
�شناعي  جتــاري  بالربامكة  حم�رش  <للبيع 
و  مــعــار�ــس   / طــابــقــني   / 600م2  �ــشــكــنــي 

م�شتودعات و مكاتب ادارية و مواقف �شيارات 

/ للبيع او ال�شتثمار ي�شلح جلميع العمال 

جاهز العمل فوري هـ : 0966965777 
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<مركز �شحي بال�شبع بحرات بحاجة 
اىل ان�شة للعمل لديها هـ : 2321056 

 0940127987 –
<�ــرشكــة جتــاريــة مــقــرهــا الــربامــكــة 
لديها  للعمل  تطلب  احلـــرة  املــنــطــقــة 

موظفني و موظفات لديهم خربة مبجال 

ال�شحن الداخلي و اخلارجي / بن�شب 

عالية / هـ : 2167111 

جـــة  بحا تعليمـــي  معهـــد  >
 : هــــ   / ة / م  مســـتخد لـــى  ا

 0933635136
حمل  يف  للعمل  مــوظــفــة  <مــطــلــوب 
بالزبلطاين خلف جممع 8 اذار هـ : 

 0935302675
التجميل يف  مــواد  ل�شناعة  <�رشكة 
عدرا تطلب فني انتاج كيميائي �شهادة 

جامعية او معهد متو�شط خربة ل تقل 

 –  4437555  : هـــ  �شنوات   3 عــن 

 0969666900
<مطلوب موظف /ة/ �شالة / امني 
مــ�ــشــتــودع لــلــعــمــل بــ�ــشــوبــر مــاركــت 

بكفر�شو�شة بدوام �شباحي من 4-7 

هـ : 0950002131 

ل حتمل  و  عمل  لديها  لي�س  ملــن   >
تعمل يف  �رشكة  اأو اخلربة  ال�شهادة 

جمال ال�شترياد تعلن عن حاجتها اإىل 

للعمل يف عدة اخت�شا�شات  اآن�شات 

بــدوام كامل و راتــب 75 األــف العمر 

 0966226640 : دون 35 �شنة هـ 

2274341 –
موظفة  اإىل  بحاجة  جتارية  <�رشكة 
 / مق�شم  الــتــالــيــة  بــالخــتــ�ــشــا�ــشــات 

براتب �شهري  ا�شتقبال / �شكرتاريا 

و  موؤمنة  املوا�شالت  ل.�ــس   60000
اخلـــــــــــربة غـــــــري �ــــــــرشوريــــــــة هــــــــ :   

 2253712 0996677444-

مبيعات  مندوبة  تطلب  طبية  <�رشكة 
 + بــراتــب  �شنة   30-20 بــني  العمر 

 –  4430203  : هـــــ  مـــوا�ـــشـــالت 

 0998000123

سكرتاريا
<مطلوب �شكرترية ملكتب جتاري برج 
الرو�س جتيد العمل على الكمبيوتر و 

القيام بالعمال املكتبية متفرغة للعمل 

العمر دون 32 �شنة ذات مظهر لئق 

هـ : 5427524 – 0954235375 

<مطلوب للعمل لدى �رشكة ل�شناعة 
م�شتودع  امني  بعدرا  التجميل  مــواد 

يحمل �شهادة جامعية او معهد متو�شط 

خـــربة ل تــقــل عـــن 5 �ــشــنــوات هــــ : 

 0969666900 – 4437555
<�رشكة جتارية تفتح فرعها اجلديد 
للقيام  موظفة  اإىل  بحاجة  بالربامكة 

باأعمال اإدارية بدوام �شباحي و راتب 

50 األف مبدئيا ال�شهادة و اخلربة غري 
املنطقة  �شكان  مــن  يف�شل  �ــرشوريــة 

 6-11 الت�شال من   35 العمر دون 

 –  2274340  : هـــــــ  ء  ــــا ــــش ــــ� م

2274342
منطقة  في  غذائية  مواد  <مستودع 
للعمل  سائقني  الى  بحاجة  ببيال 
براتب  مساء   6  – صباحا   7 من 
 : هـ  ساب  وات  للتواصل  الف   90

 0932724776
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة اإىل 
موظفات للعمل لديها من اجل ا�شتكمال 

طاقمها الإداري براتب 75 األف �شهريا 

العمر دون 30 �شنة اخلربة و ال�شهادة 

 –  2225099  : هـــ  �ــرشوريــة  غــري 

 0993882780

<م�شتودع طبي يف الربامكة بحاجة اإىل 
موظفات بالخت�شا�شات التالية / مق�شم 

– �شكرتاريا – ا�شتقبال / براتب �شهري 
ــة هــــ :  ــــف و املـــوا�ـــشـــالت مــوؤمــن 70 األ

 0996677444 – 2253712
<م�شتوردين من ال�شني بحاجة اإىل 
/ حما�شبة – �شكرترية – ا�شتقبال / 

بــرزة  مب�شاكن  �شالتها  لــدى  للعمل 

األــف   60 راتــب  8 �شاعات و  بـــدوام 

ال�شهادة بكالوريا كحد اأدنى و العمر 

حــتــى 30 املــوا�ــشــالت مــوؤمــنــة هـــ : 

2274342 –  0994488637
< مطلوب �شكرترية للعمل يف منزل 
مغري  بــراتــب  مقيمة  غــري  او  مقيمة 

 : هـــــ  �ـــشـــنـــة   32-20 مــــن  الـــعـــمـــر 

 2216866 – 0937779048
ترغب  ت�شدير  و  ا�شترياد  <�ــرشكــة 
ب�شارع  تنفيذية  �ــشــكــرتــرية  بتعيني 

الفردو�س براتب  70 الف العمر دون 

30 املوا�شالت موؤمنة و اخلربة غري 
�رشورية هـ : 2157956 

ال�شام  فندق  امتداد  طريان  <�رشكة 
بحاجة اىل �شكرترية ذات مظهر لئق 

هـ : 0944095880 – 3340580 

�شالتها  تفتتح  العاملية  املاركات  لأ�شهر  <وكالة 

لتوزيع  �شيارته  مع  مــوزع  <مطلوب 
مع  دم�شق  مدينة  �شمن  احلــلــويــات 

خربة يف ا�شواق دم�شق براتب ثابت 

 : هـــ  املقابلة  بعد  يــحــددان  ن�شبة   +

 0954025801
< موؤ�ش�شة لل�شياحة و ال�شفر بحاجة 
اىل موظفني للعمل بدوام كامل يجيد 

العمل على الكمبيوتر هـ : 6031 

يف  للعمل  حمجبة  موظفة  <مطلوب 
يف  ب�شائع  تــرتــيــب  و  تنظيم  جمـــال 

م�شتودع جتاري خلف املجتهد العمر 

فــوق 30 �شنة بـــدوام مــن 9-6 هـــ : 

 2249512 – 0933249512
جـــة  بحا تعليمـــي  معهـــد  >
 : هــــ  علـــوم  /ة/  مـــدرس  إلـــى 

 0933635136
�رشكة  لـــدى  ـــورا  ف للعمل  <مــطــلــوب 
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  : هــــ  ــاء  ــش مــ�

2274341

اجلديدة باحلمرا بحاجة اإىل موظفة / ري�شب�شن 

– خدمة زبائن – �شكرتارية / بــدوام 8 �شاعات 
العمر حتى 35 �شنة اخلربة غري �رشورية ال�شهادة 

من  الت�شال  األــف   75 براتب  جامعية  اأو  ثانوية 

11-6 هـ : 0955553922 – 2274342 
<�رشكة طبية بحاجة اإىل �شكرترية و موظفة 
 65000 براتب �شهري  لديها  للعمل  اإدارية 

ل.�ــس اخلــربة غــري �ــرشوريــة و املوا�شالت 

موؤمنة هـ : 2253712 – 0996677444  

بحاجة  احلريقة  <مكتب جتاري يف 
الكمبيوتر  على  للعمل  �شكرترية  اىل 

اخلربة غري �رشورية الدوام من 3-10 

الراتب 40 الف هـ : 2229040 

عمال
<مطلوب عمال جلي و تنظيف للعمل 
بــكــافــيــرتيــا مبنطقة ابـــو رمــانــة هـــ : 

 0933339507
ور�شة  �شمن  عاملة  او  عامل  <مطلوب 
منطقة  18-40 يف  عــمــر  مــن  حــلــويــات 

م�شاكن برزة م�شبق ال�شنع و راتب ثابت 

يحدد بعد املقابلة هـ : 0954025801 

حتميـــل  ل  عمـــا ب  مطلـــو >
للعمـــل في ورشـــة بكفرسوســـة 

هـ : 0958832320 

تخت�س يف  بــاملــزة  طبية  <جمــمــوعــة 
موظفة  اإىل  بحاجة  التنحيف  األب�شة 

األــف املوا�شالت   70 اإ�ــرشاف براتب 

موؤمنة و اخلربة غري �رشورية و العمر 

دون 30 �شنة هـ : 2157956 

<بحاجة اىل موظف /ة/ للعمل لدى �رشكة 
بعدة اخت�شا�شات بدوام و راتب جيد هـ 

 0930147448 – 5643460 :

<يلزمنا موظف /ة/ خربة يف جمال 
كامل  دوام  الن�شائية  احلقائب  بيع 

ال�شاحلية   – فحامة  املناطق  باإحدى 

– جرمانا هـ : 0932869351 
<مطلوب للعمل متقاعد ملكتب جتاري 
ب�رشط ال�شكن / عفيف – املهاجرين 

– رامكة – جانب كلية الهند�شة / هـ 
 0965645886 :

سوبر  ضمن  لة  صا مشرف  مطلوب  >
سنوات   3 عن  تقل  ال  خبرة  ماركت 
بدوام 9 ساعات العمر فوق 30 سنة هـ : 

 0935942197
�رشكة  لــدى  للعمل  �شائق  <مطلوب 
ل�شناعة مواد التجميل يف عدرا هـ : 

 0969666900 – 4437555

<يلزمنا عمال بكافة الخت�شا�شات للعمل 
يف كويف �شوب باملالكي بدوام كامل يبداأ 

من ال�شاعة 12 ظهرا الت�شال ح�رشا وات 

�شاب هـ : 0944222507 

معمل  يف  للعمل  عــامــالت  <مطلوب 
مواد غذائية يف جرمانا اجلناين العمر 

دون 35 �شنة الــدوام من 8 �شباحا 

 : 5 م�شاء الجــار ا�شبوعي هـ  حتى 

 0945235374
<حمل وور�شة يف احلريقة بحاجة اىل 

عامل متفرغ هـ : 2229040 

مهن
 – قطايف   / معجنات  معلم  <مطلوب 
كنافة – عوامة / ذو خربة ممتازة للعمل 

يف دم�شق هـ : 0933296116 

<معمل مفرو�شات بدم�شق بحاجة اىل 
معلم جنار هـ : 0933744445 

< مطلوب معلم �شحية / كهرباء / جلي 
بالط الرجاء ار�شال املعلومات عن اماكن 

على  اخلــربة  �شهادات  ة  ال�شابق  العمل 

الوات �شاب هـ : 0944372277 

< مطلوب �شائق  ملتزم لعائلة حمرتمة 
باملزة دوام كامل او ن�شف دوام يف�شل 

 : هـــ  املهاجرين  او  املـــزة  �شكان  مــن 

 0966965777
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<�شابة طالبة جامعية تطلب عمال لدى 
و  لرعايتها  مقعدة  غري  م�شنة  امــراأة 

الهتمام ب�شوؤونها )او بيبي �شيرت ( هـ 

 0940673957 :

متديد  عمال  يطلب  كهربائي  <فــنــي 
ــة هـــــ :  ــــازل و �ـــشـــيـــانـــة �ــشــحــي مــــن

 0968847570

�شاب لديه رخ�شة قيادة و �شيارة يتكلم 

العربية و النكليزية و الأملانية يبحث 

عن عمل منا�شب العمر 34 �شنة خربة 

 : هــــــ  ـــعـــات  ـــي ـــب امل و  ــــجــــارة  ــــت ال يف 

 0951399870

مستعد  نسية  فر لغة  س  ر مد >
العطاء دروس جلميع املراحل اجللسة 
للثانوية  و  1500 ل.س  االعدادية 
2000 ل.س مدة اجللسة ساعة و ربع  
ضمن املزة و دمر و ضاحية قدسيا هـ : 
  3232060 –  0992235506
لإعطاء  م�شتعدة  خربة  ذات  <اآن�شة 
ــــس لــغــة عــربــيــة لــطــالب املــرحــلــة  درو�

البــتــدائــيــة بــا�ــشــعــار مــنــا�ــشــبــة هــــ : 

 0937875913
ـــس  درو� لعـــطـــاء  م�شتعد  <مـــدر�ـــس 
ريا�شيات فيزياء كيمياء عربي لطالب 

ال�شهادة العدادية و التعليم ال�شا�شي 

هـ : 5133871 – 0933258622 

مهن
اىل  بحاجة  �رشيعة  وجبات  <مطعم 
عامل   / �شباحي  دوام  ب�شطة  معلم 

جملى م�شائي هـ : 0944606799 

<�رشكة ل�شناعة مواد التجميل بحاجة 
و  ميكانيك  مكنات  �شيانة  فني  اىل 

كهربا يحمل �شهادة جامعية او معهد 

 : هـ  �شنوات   5 عن  تقل  ل  بخربة  و 

 0969666900 – 4437555
<مطلوب معلم بالط ذو خربة جيدة 
باجرة  عامل   / يومية  باجرة  للعمل 

يومية /هـ : 0933296116 

<مطلوب جنار موبيليا للعمل 
 : هــــ  فـــي منطقـــة كفرسوســـة 

 0958832320
<معمل مفرو�شات بدم�شق بحاجة اىل 

معلم تنجيد هـ : 0933744445 

رعاية وتنظيف
<مطلوب موظفة للعمل عند رجل كبري 
 2216866  : هـ  برتب مغري  مقيمة 

 0941472535 -

خبرة  كيمياء  و  فيزياء  <مدرس 
 : هـ  فقط  لوريا  للبكا لتدريس  با

0988944094
عا�رش  طــالــب  لتدري�س  ان�شة  <مــطــلــوب 
ريا�شيات – فرن�شي – فيزياء – كيمياء 

– انكليزي هـ : 0999745871 
درو�ــس يف  م�شتعد لعطاء  <مدر�س 
الريا�شيات و الفيزياء و الكيمياء لكافة 

املراحل هـ : 0956884963 

<يلزمنا مدرس رياضيات للمرحلة 
اإلعداديـــة  الشـــهادة  و  الثانويـــة 

فقط هـ : 0933635136 

كلية  بكالوريو�س  �شهادة  <لــالجــار 
الفنون اجلميلة / مدر�شة او معهد / 

هـ : 0933812868 

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

 2165666 – 0992722275
<مطلوب مدبرات منزل لالعمال املنزلية و رعاية 
امل�شنني و الطفال مقيمات و غري مقيمات هـ : 

 0962256234 – 4455572
مقيمة  منزلية  خدمة  عاملة  <مطلوب 
لـــرعـــايـــة الأطــــفــــال و املــ�ــشــنــني هــــ : 

 0992722275 – 2165666
م�شنة  لدى  للعمل  مقيمة  �شيدة  <مطلوب 
مقعدة الراتب 100 األف و باإجازة اأ�شبوعية 

هـ : 0994442324 – 8843845 

<مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى عائلة العمر من 
20-30 براتب مغري هـ : 0994442324 

حالقة وجتميل
كوافرية  اإىل  بحاجة  <مركز جتميل 
�رشيبة �ش�شوار و اأخ�شائية بديكور و 

 –  0955402154  : هــــ  مــنــيــكــور 

 3739211 – 3739212

أزياء
 – <يلزمنا انسة خلياطة الالجنوري حبكة 
درزة – زكزاك – امبالج مبنطقة احلريقة هـ 

 0933245625 – 2215561 :

خدمات 
اأدراج  ل�شطف  مــ�ــشــتــعــدة  <�ــشــيــدة 
ما  و  دم�شق  مدينة  �شمن  البنايات 

ـــاأ�ـــشـــعـــار مــنــا�ــشــبــة هـــــ :  حـــولـــهـــا ب

 0934966911

صيدالنية  او  صيدالني  <مطلوب 
دمشق  بريف  صيدلية  في  للعمل 
براتب ممتاز هـ : 0934651494 
مبنطقة  �شيدلية  يف  للعمل  <مــطــلــوب 
عرنو�س �شيدلنية ) مع �شهادة او بدون 

 – 3 ظهرا  بــدوام م�شائي من   ) �شهادة 

10،30 م�شاء هـ : 0982079864 

يف  امــبــالج  خياطة  عــمــال  <مطلوب 
 : هـــ  الرتيكو  كتل  الزبلطاين  منطقة 

 0933752128
<معمل الجنوري بحاجة الى 
عاملـــة درزة – رشـــة – امبـــالج 
براتب ممتـــاز و بدل مواصالت 

هـ : 0949292981 
<ورشة قطنيات في باب اجلابية بحاجة 
الى عاملة درزة – حبكة – امبالج هـ : 

 0933173742 –  2244139
<مــطــلــوب عــمــال خــيــاطــة يف منطقة 
الزبلطاين كتل الرتيكو حبكة – درزة 

– امبالج هـ : 0962483416 
<مطلوب للعمل في ورشة خياطة كًوى 
بخبرة جيدة للعمل مقابل احلريقة باجر 

جيد جدا هـ : 0944496265 

<رجـــل لــديــه رخــ�ــشــة قــيــادة عــمــومــي يف 
اخلم�شني يبحث عن عمل منا�شب خربة يف 

القيادة ثالثني عام هـ : 0943920121 

بالعمل  يرغب  خبرة  ذو  <صيدالني 
 –  8822187  : هـ  صيدلية  في 

 0947363480
مبنطقة  بصيدلية  للعمل  <مطلوب 
شهادة  مع   ( صيدالنية  عرنوس 
صباحي  بدوام   ) شهادة  بدون  او 
 : هـ  ا  ظهر  3  – حا  صبا  8 من 

 0982079864
مبنطقة  ب�شيدلية  للعمل  <مــطــلــوب 
عرنو�س م�شاعدة �شيدلنية مع خربة 

على القل 3 �شنوات بدوام �شباحي 

 : هـــــــ   10 ،30  –  3 ،30 مــــــن 

 0982079864




