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مزة 
اتو�سرتاد  ب��امل��زة  �سقة  <للبيع 
نوم  170م2 /3 غرف  م�ساحة 

+ �سالونني / اطاللة رائعة يوجد 

للبناء  م�سعد + كراج + مولدة 

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

 0945801619
<للبيع منزل باملزة فيالت غربية 
اول  طابق  ال��ع��ام  ال�سارع  على 

ك�سوة ديلوك�س 250م2 + ترا�س 

 : ه������  و����س���ي���ط  ب��������دون  50م2 
 0933499991

ال�رشقية  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
ت�سليم  ق��دمي��ة  ك�����س��وة  125م2 
فوري كراج �سيارات و مولدة و 

خالبة  اطاللة  �سوكة  م�سعدين 

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

 0951507455
<للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية 
ك�سوة  ط7  186م2  م�����س��اح��ة 

ممتازة اطاللة جيدة بناء خمدم 

ف��وري  ت�سليم  م��ول��دة   + ك���راج 

دون  فقط  للجادين  مغر  ب�سعر 

و�سيط ه� : 0944757061 – 

 6127552
<للبيع منزل باملزة فيالت مت�سلة 
90م2  م�ساحة  �سطح  م��ع  ط3 

تقريبا ه� : 0944619967 

<للبيع منزل م�ساحة 45م2 /
معهد  ج��ان��ب   86 ب��امل��زة  ط3/ 

اللغات ال�سارع الرئي�سي ب�سعر 

 : للتفاو�س ه���  ق��اب��ل  م��ل��ي��ون   6
 0991830839

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

بناء  اطاللة خالبة  و�سط  ك�سوة 

خمدم + كراج + مولدة + م�سعد 

ف��وري  الت�سليم  م��غ��ري  ب�سعر 

 : ه�  و�سيط  دون  فقط  للجادين 

 –  0 9 4 4 7 5 7 0 6 1
 6133267

ا�سهم  ال�سفر  ب��داع��ي  <للبيع 
ال��رازي  خلف  مبنطقة  تنظيمية 

دون  مغري  ب�سعر  اوىل  مرحلة 

 0944757061-: ه���  و�سيط 

 6133267
<للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية 
جانب م�سجد ال�سافعي ) طابق 

عدد 2 + �سويت ( الدور الأر�سي 

190م2 مع مدخل م�ستقل + قبو 
 + 300م2  حديقة  مع  190م2 
�سويت 28م طابو ت�سليم فوري 

ي�����������س�����ل�����ح جت���������������اري ه���������� : 

 0961162162
<للبيع منزل باملزة ال�سيخ �سعد 
ط ار�سي م�ساحة 60م2 ك�سوة 

ع��ي��ادة  او  مكتب  ي�سلح  ج��ي��دة 

ت�سليم فوري ب�سعر مغري دون 

و�سيط ه� : 0988060643 

<للبيع منزل باملزة فيالت غربية 
115م2 ط4 اطاللة على حديقة 
معلى و مولدة للمنزل و م�سعد 

و ك�سوة قدمية بدون و�سيط ه� : 

 0951507455
<للبيع منزل يف املزة جبل طلعة 
�سيدلية ال�سهلي 3 غرف نوم و 

منتفعات  م��ع  50م2  ���س��ال��ون 

130م2  امل�ساحة  جيدة  ك�سوة 

 : ه�������  م����ل����ي����ون   33 ب�������س���ع���ر 

 0944590463
فيالت  باملزة  كامل  بناء  <للبيع 
���س��وي��ت   + 1200م2  ���رشق��ي��ة 

 : ه������  و�����س����ي����ط  دون   2 50م
 0933499991

مشروع دمر 
دمر  م�رشوع  يف  منزل  <للبيع 
����س���ارع امل���غ���رتب���ني ب���ن���اء حجر 

م�ساحة 150م23 / 3 غرف نوم 

ديلوك�س  ك�����س��وة   / ���س��ال��ون  و 

اط��الل��ة رائ��ع��ة ي��وج��د م�سعد + 

م���ول���دة ل��ل��ب��ن��اء  ط���اب���و اخ�����رش 

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

 0945801619
دمر  م�����رشوع  يف  �سقة  <للبيع 
���س��ارع امل��غ��رتب��ني ب��ن��اء حجر ط 

ار�سي مع حديقة م�ساحة داخلية 

140م2 + حديقة 150م2 ك�سوة 
ديلوك�س الت�سليم فوري  للجادين 

ه� : 0945801619 

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 
11 م�ساحة 115م2 غرفتني نوم 
و ���س��ال��ون اط��الل��ة رائ��ع��ة طابو 

اخ�رش الت�سليم فوري ب�سعر 90 

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

 0945801619
دمر  م�����رشوع  يف  �سقة  <للبيع 
جمعية التعمري بناء حجر م�ساحة 

150م2 /3 غرف نوم + �سالون 
/ ك�سوة ديلوك�س اطاللة رائعة 

للبناء  م�سعد + كراج + مولدة 

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

 0945801619
<للبيع �سقة مب�رشوع دمر ج16 
�سوكة اإطاللة رائعة 3 نوم + 3 

ح��م��ام + ك���راج ���س��ي��ارة ع��دد 2 

ب��������داع��������ي ال�����������س�����ف�����ر ه��������� : 

 0966965777
<للبيع منزل بدمر ال�رشقية بناء 
حجر حديث ط3 م�ساحة 100م2 

�سوكة جنوب غرب اك�ساء 80 % 

اإطاللة كراج – م�سعد 2 ال�سعر 

75 مليون ه� : 0961162162 
<للبيع يف م�رشوع دمر ج 10 
/ 175م2  منزل  لفيول  جانب 

ط6/ بناء حجر خمدم مولدة – 

م�ساعد – حرا�سة اطاللة ال�سعر 

 : ه�������������  م��������ل��������ي��������ون   190
 0965006547

عند  دم��ر  مب�رشوع  �سقة  <للبيع 
ق��و���س اجل�����رش م��دخ��ل امل�����رشوع 

جانب املوؤ�س�سة بناء حديث مك�سي 

ط3 �رشقي م�ساحة 140م2 طابو 

ال�سعر  م�سعد  م��ع  الهيكل  على 

68مليون اطاللة رائعة على الربوة 
و التعمري ه� : 0932462047 

الطريق  بالهامة  منزل  <للبيع 
العام ط1 م�ساحة 130م2 �سوكة 

3 اجتاهات اك�ساء ممتاز مكيف 
5 – �سوفاج – اأملنيوم دبل بناء 
حجر – م�سعد – طابو اخ�رش 

و  مليون   35 ب  ف���وري  ت�سليم 

بازار ه� : 0961162162 

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج10 
اك�ساء  160م2  م�ساحة  ط1  

قدمي طابو ت�سليم فوري ال�سعر 

 : ه���  و�سيط  ب���دون  مليون   110
 0961162162

الغربية  دم��ر  يف  منزل  <للبيع 
احلارة اجلديدة بناء حجر ط4 مع 

ك�سوة  65م2  م�ساحة  م�سعد 

ديلوك�س طابو اخ�رش ال�سعر 25 

مليون ه� : 0933263012 

شقق متفرقة 
و  غ��رف��ة  ال�����س��ع��الن  <للبيع يف 
30م2  اخ�����رش  ط��اب��و  منتفعات 

ب�سعر 35 مليون للجادين بدون 

و�سيط ه� : 0965006547 

<للبيع يف املالكي منزل 260م2 
/ 5 غرف و �سالون و بلكون و 

�سمايل  غ��رب��ي  قبلي  منتفعات 

ك�سوة قدمية طابو و ت�سليم فوري 

 : ه����������  م������ل������ي������ون   300 ب 

 0965006547
العظم  على  سكنية  شقة  <للبيع 
مقابل املدرسة الفرنسية ط ارضي 
مساحة 100م2 + وجيبة 20م2 
تصلح عيادات او مخابر طبية هـ : 

 0944884855

<للبيع �سقة يف منطقة ابو رمانة 
طابق اول م�ساحة 130م2 ك�سوة 

قدمية ال�سعر 165مليون و بازار 

ه� : 0966184190 

<�سقة للبيع يف تنظيم كفر�سو�سة 
اإط�����الل�����ة رائ����ع����ة ع���ل���ى ح��دي��ق��ة 

كفر�سو�سة م�ساحة 170م2 ط9 

 / عادية  ك�سوة  ممتازة  خدمات 

لأنه كان موؤجر / و ميكن الجار 

ملدة طويلة للجادين دون و�سيط ه� 

 0988266149 :

في  افرجني  عربي  منزل  <للبيع 
منطقة الشاغور جواني جانب مستوصف 
الرجاء مؤلف من طابقني / االرضي 
175م2 / هـ : 0988179418 

0933181905 -

<للبيع فيال بدرو�سا مع م�سبح 
 : ه���  ل��الت�����س��ال  ال�سفر  ب��داع��ي 

 0966965777
ط2  ب��غ��داد  ���س��ارع  يف  �سقة  <للبيع 
م�ساحة 90م2 / 3 غرف و �سالون / 

مع ترا�س على ال�سطح او املقاي�سة على 

منزل اكرب ه� : 0932249538 

البلد  ب��رزة  منطقة  منزل يف  <للبيع 
و  ���س��ال��ون  و  غ����رف   140م2 /4 
حمامني مع �سوفاج اك�ساء جيد طابق 

ث���اين ���س��م��ايل غ��رب��ي م��ق��اب��ل الكلية 

ال�سيا�سية ه� : 0933636142 

<للبيع منزل يف الزاهرة اجلديدة حي 
م�ساحة  النور  �سارع  منت�سف  الزهور 

65م2 كاتب ع��دل غرفتني و منافع ب 
13,500 مليون ه� : 0932223761 
بحرات  ال�سبع  دوار  �سقة  <للبيع 
م�ساحة  ال��ع��اب��د  ����س���ارع  ب���اجت���اه 

م��دخ��ل  ف��ن��ي  اول  ط��اب��ق  140م2 
م�ستقل ارتفاع ال�سقف 4,75م2 / 

4 غرف و �سالون / ي�سلح �سكني 
او جت��اري او جممع عيادات ه� : 

 3318691 – 0951418823
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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 

م�ستقلة  منافع   + غرفة  <للبيع 
ار�سية م�ساحة 10م2 يف منطقة 

و  مليون  ال�سعر  خ��ال��د  ال�سيخ 

�سبعمائة الف الت�سال من 8-2 

م�ساء ه� : 0933236878 

<شـــقة للبيـــع علـــى الهيكل 
بتـــل منـــن بعد املشـــفى تل 
منـــن كورنيش الـــروز بناية 
مكســـية ط3 اطاللـــة علـــى 
غـــرف   3/ 110م2  الشـــارع 
 : هــــ  لوليـــد  ا جمعيـــة   /

 0988258226
املطار  طريق  على  فيال  <للبيع 
اجل�رش اخلام�س 1200 م�ساحة 

و م�سبح كبري طابقني بحاجة اىل 

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

 0933499991
<للبيع بقرى ال�سد على ال�سارع 
العام فيال مفردة 1000م2 عليها 

قدمي  اك�ساء   150  100+ بناء 

– كراج – طابو – ت�سليم فوري 
 : ه�����  م���ل���ي���ون   300 ال�������س���ع���ر 

 0961162162
ال���س��د  ب��ق��رى  <للبيع حم�����رش 
للبناء  جاهز  1500م2 حمفور 
�سكني او جتاري على �سارعني 

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

 0933499991
قدسيا  ضاحية  في  للبيع  <شقة 
سكن شبابي ط3 فني جزيرة 14 
فئة أ كسوة االسكان و مستلم بسعر 
280 الف لالسكان  26 مليون + 

هـ : 0938815836 
<للبيع منزل يف قد�سيا �سارع 
ك�سوة  140م2  م�ساحة  الثورة 

�سوبر ديلوك�س من�سوب ثاين ه� 

 –  0 9 3 3 6 1 5 6 7 7 :

 4427714

البلدية  جرمانا  قبو يف  <للبيع 
 : ه��������   2 150م م���������س����اح����ة 

 0993414284
ال��ي��وم��ي  الج������ار  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
ال�سبوعي ال�سهري ال�سنوي فيال 

البيت  خلف  ديلوك�س  مفرو�سة 

ال�سوي�رشي من دومن – 7 دومن 

ح�سب الطلب موقع ا�سرتاتيجي 

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

 0966965777
<للبيع رقم خم�س�س يف جمعية 
ال��ف��ي��ح��اء  او  ال�����س��ع��ب  ����س���دى 

مب�ساحات 110--160 180م2 

 –  0951418823  : ه������ 

 3318691

ق���ب���و 12 درج������ة يف  <ل����الج����ار 
ال�رشيبي�سات م�ساحة 90م2 مك�سي 

ك��ت��ل��ة واح������دة ب�سعر  م���ع ح���م���ام 

1300000 ه� : 0949762267 
<لالجار بناء كامل 4 طوابق باملزة 
اجمايل  بناء  م�ساحة  غربية  فيالت 

�سوبر  ك�سوة  مكاتب  مقطع   1200
و  للمنزل  كهرباء  مولدة  و  ديلوك�س 

العام  ال�سارع  على  �سيارات  ك��راج 

بدون و�سيط ه� : 0951507455 

<لالجار قبو يف برزة م�ساحة 
1000م2 رومبة + 2 مدخل درج 
لنزول ال�سيارة ي�سلح م�ستودع 

 : ه���������  خ����ف����ي����ف����ة  م������ه������ن  او 

 0933688342

<ل���الج���ار غ��رف��ة م��ف��رو���س��ة مع 
بغداد  ب�سارع  امل��ن��زل  �ساحبة 

ط��اب��ق اول ل���الن���اث ف��ق��ط ه���� : 

 –  2 3 1 5 7 5 9
 0959866439

<لالجار اليومي األسبوعي  
غـــرف  بدمشـــق  الشـــهري 
ل.س   1000    ( مفروشـــة 
للســـرير احلمام املشترك ( 
2000 ل.س للسرير احلمام 
مكيفـــة   + بـــراد  اخلـــاص(  
 ) الشـــامي  البيـــت   ( ضمـــن 
شـــارع  بغـــداد خلـــف جامـــع 
اجلـــوزة هـ :   0112320771 

 0936855455 –
<ل���الج���ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
�رشقية 3 غرف نوم و �سالون و 

حمامني و كراج �سيارات و ك�سوة 

�سوبر ديلوك�س و مولدة كهرباء 

امل�������س���ع���د ه������� :  ل���ل���م���ن���زل و 

 0951507455
<لالجار يف م�رشوع دمر منزل 
ك�سوة  فر�س  ب��دون  او  مفرو�س 

���س��ن��ة �سلف  ال���دف���ع  و  مم���ت���ازة 

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

 0965006547
املزة  اتو�سرتاد  منزل  <لالجار 
جيدة  ك�سوة  100م2  م�ساحة 

بناء  اط��الل��ة خالبة  فر�س  ب��دون 

خمدم كراج + م�سعد + مولدة 

 : ه���  و�سيط  دون  ف��وري  ت�سليم 

 0944757061

منزل  ال�رشاء  راو  لالجا  <مطلوب 
او  �رشقية  او  غربية  فيالت  ب��امل��زة 

مت�سلة او اتو�سرتاد لعائلة حمرتمة 

ه� : 6619742 – 6619196 

<م��ط��ل��وب اأرق����ام اك��ت��ت��اب  و �سقق 
خم�����س�����س��ة و م�����س��ت��ل��م��ة ب��ال�����س��ك��ن 

للجادين  قد�سيا   ب�ساحية  ال�سبابي 

دون و�سيط من اأ�سحاب العالقة فقط 

للجادين فقط ه� : 0988266149 

�سكن  دفاتر  ال�رشاء  او  <للبيع 
–ب  اأ   / الفئات  جميع  �سبابي 

– ج/ ه� : 0951418823 – 
 3318691

جتاري  بالبرامكة  محضر  <للبيع 
 /  2 6م 0 0 سكني  عي  صنا
مستودعات  و  معارض   / طابقني 
و مكاتب إدارية و مواقف سيارات 
/ للبيع او االستثمار يصلح جلميع 
 : هـ  فوري  العمل  جاهز  األعمال 

 0966965777
ب�ساحة  جت���اري  حم��ل  <للبيع 
املي�سات �سمن ال�سوق التجاري 

طابقني +22 20م2 اك�ساء جيد 

ط����اب����و ت�����س��ل��ي��م ف��������وري ه������ : 

 0961162162
مقابل  البحصة  في  محل  <للبيع 
فندق البرج الفضي مساحة 14م2 + 

سقيفة هـ : 0932975090 

<للبيع او امل�ساركة او املقاي�سة 
ن�سف حم�رش جتاري معد للبناء 

���س��م��ن اج���م���ل م���وق���ع جت����اري 

بدم�سق بال�سعالن �سوق اخل�رشة 

يعمر  الرئي�سي  ال�����س��ارع  ع��ل��ى 

م�ساحة 750م2 ب�سعر مغر جدا 

ه� : 0932462047 

يصلح  جتاري  فروغ  قبو  <للبيع 
ورشة  او  عرض  صالة  او  مستودع 
خياطة باب مصلى ساحة التبريد سعر 

مغري هـ : 0933242093 
<للبيع حمل باملزرعة قريب من 
املزرعة   دوار  و  ال�سالل  مطعم 

30م2 ك�سوة م��ع دي���ك���ورات  و 
م��ن��اف��ع ���س��وب��ر ع��ل��ى ال�����س��ارع 

و  مليون   45 ب�سعر  الرئي�سي 

بازار ه� : 0988266149  

<للبيع قبو جتاري يصلح مستودع 
او صالة عرض او ورشة خياطة باب 
مصلى ساحة التبريد بسعر مغري هـ 

 0933242093 :
و  برو�ستد  ف��روج  حمل  <للبيع 
�ساورما م�ساحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزه ال�سعر مغر/ 

بعد املعاينة /للجادين فقط ه� : 

 0933568282
صحنايا  أشرفية  في  محل  <للبيع 
مارينا  مجمع  مقابل   16 احملاضر 
على   /  2 33م مساحة  السكني 
 -  0988179418  : هـ  العظم 

0933181905

<لالجار محل في باب توما 
مساحة 40م2 طابقن ديكور 
جاهز للعمل بشكل راقي هـ : 

 0932892677
خلف  بغداد  ب�سارع  ال�سنوي  لالجار  <حمل 
كازية عو�س م�ساحة 30م2 حيطان �سرياميك 

مع حمام و مطبخ �سغري و هاتف ار�سي ب�سعر 

100000 ل.�س ه� : 0994894816 
قدسيا  في  االجار  او  للبيع  <محل 
20م2  امام القوص على الشارع العام 
 : هـ  االصيل  جامع  امام  اخضر  طابو 
 0997188353 –  2262256
خلف  امل��زة  يف  حم��ل  <لالجارال�سنوي  
�سارع اجلالء اول �سارع املدار�س ي�سلح 

العدة  ك��ام��ل  م��ع  ن�سائية  ح��الق��ة  �سالون 

م�ساحة 15م2 ار�سي و 55م2 قبو ب�سعر 

3,5 مليون و بازار ه� : 0966184190 

<مطلوب حما�رش و اأرا�سي او فلل لل�رشاء او 
الجار يف يعفو راو قرى الأ�سد او طريق درعا 

دون و�سيط ه� : 6619196 – 6619742 

<ارض للبيع بســـعر مغري للجادين 
/ دوما الريحان / املنطقة الصناعية 
تل كردي / ما بن معمل وتار و معمل 
40دومن  منظمـــة  شـــموط مســـاحة 
 11 مـــن  لالســـتعالم  اخضـــر  طابـــو 

صباحا – 3 عصرا هـ : 2248367 
الأ�سبوعي  اليومي  الج��ار  او  <للبيع 
ال�سهري ال�سنوي فيال مفرو�سة ديلوك�س 

خلف البيت ال�سوي�رشي من دومن – 7 

دومن ح�سب الطلب موقع ا�سرتاتيجي و 

اطاللة رائعة ه� : 0966965777 

الزيت مساحة  كفير  ارض في  <للبيع 
13 دومن مشرفة تتبع اداريا للزبداني 
لها رخصة بير و رخصة غطاس كهربائي 

هـ : 0955968076 
<للبيع ار�س يف منطقة الزبداين 
اأجمل موقع و اأف�سل اإطاللة ه� : 

 0982090191
<للبيع فيال بسهل الزبداني 
كروم مضايا مساحة اجمالية 
355م2 مع حديقة و مسبح 
كسوة غير كاملة للجادين هـ 

 0999475098 :
<للبيع ار�س عر�سة معدة للبناء 
الثالثة  اجل��زي��رة  دم���ر  م�����رشوع 

م�ساحة  اق�����راأ  م��در���س��ة  ج��ان��ب 

 : ه���  465م2  ال��ب��الط��ة  514م2 
 0932462047

 هل أنت مهتم بمجال العدد االلكترونية ???? 
 هل تعمل بمجال صيانة االلكترونيات 

أو الموبايالت ?????
ومهتم أن يصلك كل جديد في هذا المجال
إرسل كلمة الكترون عبر الواتس على 

الرقم التالي  0936002008
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ال�سهدا  بال�ساحلية  مكتب  <للبيع 
م�ساحة 70م2 / 3 غرف / ط2 فني 

بابني كل باب من مدخل بدون و�سيط 

مع م�سعد ه� : 0988258226 

<مطلوب لالجار مكتب غرفتني 
و منتفعات من املالك مبا�رشة يف 

ال��ف��ي��الت  امل����زة او  ات���و����س���رتاد 

ال�رشقية ه� : 0965006547 

مكتب  امل��زة  ات��و���س��رتاد  على  <للبيع 
جتاري م�ساحة 100م2 ك�سوة �سوبر 

ديلوك�س ت�سليم فوري ب�سعر مغر دون 

و�سيط ه� : 0944757061 

<ل���الج���ار م��ك��ت��ب جت�����اري يف 
منطقة التجهيز طابق اول ك�سوة 

 3,250,000 مم��ت��از  ف��ر���س  و 

 : ه����������  ب�����������������ازار  و  ل.���������������س 

 0966184190

<مـــدرس لغـــة انكليزية ذو 
خبـــرة بالتدريـــس مســـتعد 
لطـــالب  دروس  إلعطـــاء 
و  اإلعداديـــة  املرحلتـــن 
الثانوية هـ : 0992244504
<م����در�����س م�����س��ت��ع��د لإع����ط����اء درو������س 
بالريا�سيات و الفيزياء و الكيمياء لطالب 

ال�سهادة الإعدادية للتعليم الأ�سا�سي ه� 

 5133871 – 0933258622 :

عا�رش  طالب  لتدري�س  اآن�سة  <مطلوب 
ريا�سيات – فرن�سي – فيزياء – كيمياء 

– انكليزي ه� : 0999745871 
<م���در����س جم���از ي��ح��م��ل ���س��ه��ادة 
 – ريا�سيات  اخت�سا  ماج�ستري 

لإعطاء  م�ستعد  كيمياء   – فيزياء 

خا�سة  و  امل��راح��ل  لكافة  درو����س 

ال�سهادتني ه� : 0991570772 

موظفون
<جمموعة طبية باملزة تخت�س يف 
األب�سة التنحيف بحاجة اىل موظفة 

اإ�رشاف براتب 70 األف املوا�سالت 

موؤمنة اخلربة غري �رشورية العمر 

دون 30 �سنة ه� : 2157956 

<مطلوب اآن�سة للعمل يف حمل 
جانب امللية بعرنو�س جتيد العمل 

على الكمبيوتر و اآلة الت�سوير و 

القيام باأعمال املحل بدوام كامل 

 : ه������   3,30  –  8,30 م�����ن 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3
 3318691

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

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

و  ال�سهادة  األ��ف مبدئيا   50 رات��ب 

اخل���ربة غ��ري ���رشوري��ة يف�سل من 

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

الت�����س��ال م��ن 11-6 م�����س��اء ه��� : 

2274342 – 2274340
للعمل  او موظفة  <يلزمنا موظف 
الثورة  بشارع  موبايالت  محل  في 
جانب النفوس و براتب جيد متفرغ 
دمشق  سكان  من  كامل  بشكل 
الكتابة  يجيد  و  كامل  بدوام  و 
 : هـ  ممتاز  بشكل  الكمبيوتر  على 

 0933330095
<�رشكة �سناعية بعدرا بحاجة 
اىل خريج معهد متو�سط جتاري 

من  موؤمنة  املوا�سالت  حما�سبة 

�ساحة املرجة لال�ستعالم الت�سال 

ه� :2215191 

بحاجة  باملزة  جتارية  <جمموعة 
اىل موظفة اإدارية يف ق�سم املوارد 

الب�رشية بدوام �سباحي و راتب 75 

اخلربة  و  موؤمنة  املوا�سالت  الف 

غري �رشورية و العمر دون 30 �سنة 

ه� : 2150903 

<�����رشك����ة ط��ب��ي��ة ب���ح���اج���ة اإىل 
�سكرترية و موظفة اإدارية للعمل 

 65000 �سهري  ب��رات��ب  لديها 

ل.����س اخل���ربة غ��ري ���رشوري��ة و 

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

 –  2 2 5 3 7 1 2
  0996677444

<م�ستوردين من ال�سني بحاجة اإىل 
ا�ستقبال  �سكرترية –  / حما�سبة – 

/ للعمل لدى �سالتها مب�ساكن برزة 

األ��ف  ب���دوام 8 �ساعات و رات��ب 60 

ال�سهادة بكالوريا  كحد اأدنى و العمر 

ح��ت��ى 30 امل��وا���س��الت م��وؤم��ن��ة ه��� : 

2274342 –  0994488637

<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة اإىل 
م��وظ��ف��ات ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��ا م���ن اج��ل 

ا�ستكمال طاقمها الإداري براتب 75 

�سنة   30 دون  العمر  �سهريا  األ��ف 

اخلربة و ال�سهادة غري �رشورية ه� 

 0993882780 – 2225099 :

<مطبعة ب�سارع خالد بن الوليد 
ف��وري  ب�سكل  و  م��وظ��ف  تطلب 

 4 دوام جزئي  ال��ف   75 براتب 

�سباحي  او  م�سائي  ���س��اع��ات 

 –  2266762  : ه���  ل��ل��ج��ادي��ن 

 0933587238
<مطلـــوب موظفـــة للعمـــل 
في مكتب باحلريقة اخلبرة 
غيـــر ضروريـــة و ذات مظهر 

الئق هـ : 0962170792 
<�رشكة جتارية بحاجة اإىل موظفة 
 / مق�سم  التالية  بالخت�سا�سات 

ا�ستقبال / �سكرتاريا براتب �سهري 

60000 ل.�س املوا�سالت موؤمنة و 
اخل���������ربة غ������ري ��������رشوري�������ة ه������� :   

 2253712 - 0996677444
<وكالة لأ�سهر املاركات العاملية تفتتح 
�سالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة اإىل 

موظفة / ري�سب�سن – خدمة زبائن – 

�سكرتارية / بدوام 8 �ساعات العمر 

حتى 35 �سنة اخل��ربة غري �رشورية 

ال�سهادة ثانوية اأو جامعية براتب 75 

 : ه�����   6-11 م����ن  الت�������س���ال  األ������ف 

 2274342 – 0955553922
هند�سي  ملكتب  �سائق  <مطلوب 
العمر دون 40 �سنة منهي اخلدمة 

الإلزامية ه� : 0948888773 

<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة 
لئق  مظهر  ذات  موظفة  دعائية 

بدوام 8 �ساعات يف�سل من حملة 

العمر ل  و  ال��ث��ان��وي��ة  ال�����س��ه��ادة 

مب���ج���ال  ����س���ن���ة   35 ي����ت����ج����اوز 

ال�ستقبال الت�سال من -11 6 

 –  0993886597  : ه�  م�ساء 

2274341
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة 
اإىل موظفات للعمل لديها مبجال 

الت�سويق املبا�رش برواتب مغرية 

العمر دون 30 �سنة ال�سهادة و 

اخل������ربة غ����ري �����رشوري����ة ه����� : 

 –  0 9 6 6 0 3 0 8 7 7
 2225099

بعدة  ة/   / م��وظ��ف  <م��ط��ل��وب 
اخت�سا�سات / عمال – �سائقني 

/ ب������دوام و رات�����ب ج��ي��د ه���� : 

 –  5 6 4 3 4 6 0
 0930147448

سكرتاريا
على  للرد  �سكرترية  <مطلوب 
ال���ه���ات���ف مب��ك��ت��ب جت������اري يف 

البح�سة الدوام من 9-3 الراتب 

40 الف لال�ستف�سار من 2-10 
فقط ه� : 0996959677 

<ملن لي�س لديها عمل و ل حتمل 
ال�سهادة اأو اخلربة �رشكة تعمل يف 

جمال ال�سترياد تعلن عن حاجتها 

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

اخت�سا�سات بدوام كامل و راتب 

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

<مطلوب �سكرترية جتيد العمل 
عقارية  ل�رشكة  احلا�سوب  على 

دوام من 11-8 مبعا�س ثابت و 

 –  6619196  : ه����  ع��م��ول��ة 

 6619742
<م�ستودع طبي يف الربامكة بحاجة 
اإىل موظفات بالخت�سا�سات التالية 

ا�ستقبال  �سكرتاريا –  / مق�سم – 

و  األ������ف   70 ����س���ه���ري  ب����رات����ب   /

املوا�سالت موؤمنة ه� : 2253712 

 0996677444 –
ت�سدير  و  ا�سترياد  <موؤ�س�سة 
ب���امل���زة ب��ح��اج��ة اىل ���س��ك��رت��رية 

راتب  و  بدوام �سباحي  تنفيذية 

مم��ت��از اخل����ربة غ���ري ���رشوري��ة 

املوا�سالت موؤمنة العمر دون 30 

�سنة ه� : 2150903 

<يلزمنـــا ســـكرتيرة لعيادة 
سنية مسائية في البحصة 

هـ : 0933728846 
<جمموعة جتارية ترغب بتعيني 
اآن�����س��ة ل��ل��ع��م��ل ف����ورا ب�����دوام 8 

املحا�سبة   / �ساعات يف جمال 

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

ثانوية كحد اأدنى الراتب 20الف 

اأ�سبوعيا الت�سال من 11-6 ه� 

 –  0 9 3 3 6 0 6 0 1 9  :

  2274340

مواد  ملعمل  �سكرترية  <مطلوب 
غذائية جرمانا حي اجلناين جتيد 

العمل على الكمبيوتر العمر دون 

 : ه���  �سنة ذات مظهر لئ��ق   30
 0945235375 – 5427524

عمال
اىل  بحاجة  بال�ستيك  <معمل 
او بدون  عمال من ذوي اخلربة 

املنطقة ال�سناعية باب م�سلى ه� 

 0944757074 :

للعمل يف  او عاملة  <يلزمنا عامل 
ور�سة حلويات مب�ساكن برزة م�سبق 

ال�سنع ه� : 0954025801 

<مغ�سل �سيارات يف جرمانا بحاجة 
اىل عمال للمغ�سل ه� : 0966663180 

 0944516061 –
م��واد  ملعمل  ع��ام��الت  <مطلوب 
اجلناين  ح��ي  بجرمانا  غ��ذائ��ي��ة 

من  دوام  �سنة   35 دون  العمر 

الج�����ار  ح�������رشا  م�������س���اء   5-8
اأ�سبوعي ه� : 0946210336 

اىل  بحاجة  باحلريقة  <ور���س��ة 
عامل متفرغ العمر من 30-20 

عام ال��دوام من 9 �سباحا – 6 

م�ساء ه� : 2229040 

<مطلوب عامالت بوفيه و عمال 
براتب  رمانة  اب��و  مبنطقة  نظافة 

جيد ه� : 0950010183 

مهن
<مطلوب للعمل معلمني متخ�س�سني 
/ حداد عربي اإفرجني / طيان / 

باطون /  من  كهربجي /  جن��ار 

ذوي اخلربة املمتازة يرجى اإر�سال 

 : ه���  �ساب  ال���وات  على  املعلومات 

 0944372277

رعاية وتنظيف
<مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى 
�سنة   30-20 م��ن  العمر  عائلة 

ب����������رات����������ب م���������غ���������ري ه����������� : 

 0994442324
لعائلة  مقيمة  خادمة  <مطلوب 
هـ  املنزلية  االعمال  جتيد  صغيرة 

 2210696 :
<مطلوب مقيمة للعمل لدى عائلة 
حمرتمة براتب 100 الف بال�سهر 

ه� : 0933051300 

<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرتمة  عائلة 

 –  0992722275  : ه���  دوام 

 2165666
<مطلوب �سيدة مقيمة للعمل لدى 
م�سنة مقعدة الراتب 100 الف و 

اج�������������ازة ا�����س����ب����وع����ي����ة ه�������� : 

 8843845 – 0994442324
<مطلوب مقيمة لرعاية م�سنة لدى 
عائلة ب�سارع بغداد بغرفة م�ستقلة 

او بدوام جزئي براتب جيد ه� : 

 0955180987
منزلية  خ��دم��ة  عاملة  <م��ط��ل��وب 
مقيمة لرعاية الأطفال و امل�سنني 

 –  2 1 6 5 6 6 6  : ه����������� 

 0992722275
<م���ط���ل���وب ع���ام���ل ل��ل�����س��ق��اي��ة و 
و  بناء  يف  ال�سطف  و  ال�سيانة 

مزرعة قيد الإن�ساء قرب دم�سق 

باإقامة دائمة دون عائلة العطلة يوم 

واح������������د اأ������س�����ب�����وع�����ي�����ا ه�������� : 

0944372277

حالقة وجتميل
<م���رك���ز جت��م��ي��ل ب��ح��اج��ة اىل 
ك���واف���رية ���رشي��ب��ة ���س��ي�����س��وار و 

اأخ�سائية بديكور و منيكور ه� : 

 3739212 – 0955402154
 3739211 –

أزياء
<مطلوب معلم درزة جاكيت جلد 
 : ه���  بال�سعالن  خياطة  لور�سة 

 0948980967
عمال  اىل  بحاجة  خياطة  <معمل 
امبالج و حوي�سة �سباب و بنات ه� 

 4418323 – 0933527187 :

<معمل الب�سة يف جرمانا بحاجة 
اخل��ربة  م��ق�����س��دار  م�ساعد  اىل 

 0938462032  : ه�  �رشورية 

 5636204 –

�سنة حا�سل   33 عمره  <�ساب 
قيادة خا�سة و ذو  على �سهادة 

خربة يرغب بالعمل ك�سائق لدى 

عائلة او �رشكة او ناطور بناء او 

معمل )بحاجة ما�سة اىل العمل ( 

ه� : 0933368565 

<�ساب ذو خلق و امني و مظهر لئق 
من �سكان دم�سق يبحث عن عمل �سائق 

لدى عائلة او �رشكة لالت�سال عدا اوقات 

ال�سالة ه� : 0965888226 

<شـــاب حاصل على شـــهادة 
 2 د عامـــة  رخصـــة  قيـــادة 
 / كســـائق  بالعمـــل  يرغـــب 
قيـــادة فقط / ضمن دمشـــق 

هـ : 0951634842 

<�سيف طباخ �رشقي غربي درجة 
اوىل يرغب بالعمل لدى عائلة او 

 : ه��������  دم�����������س�����ق  م����ط����ع����م يف 

 0940687949

م��وك��ي��ت/   / م�سمع  <م��ط��ل��وب 
اف  دي  م  خ�����س��ب   و  لينوليوم 

م�ستعمل ه� : 0991342361 

كافيه  و  مطعم  م��ع��دات  <للبيع 
و  اونيك�س  فرن  كابت�سينو  مكنة 

كاملة  معدات  بيتزا  فرن  خمارة 

م��ع ط����اولت و ك��را���س��ي ب��داع��ي 

ال�سفر ه� : 0966965777 

 2 اوف�ست  طباعة  الة  <مطلوب 
لون هدلربغ  70×100 ا�ستعمال 

  CBC  – ق�����الب   – خ����ارج����ي 

الت�سال من 10-2 ح�رشا ه� : 

 0964862392

 
<�ساب م�ستعد بفك و تركيب و 
جميع  و  امل���ف���رو����س���ات  ت��غ��ل��ي��ف 

اخلدمات املتعلقة بالنقل و ال�رشاء 

والأنقا�س  املفرو�سات  ���رشاء  و 

 / امل�ستعملة  الكتب  و  واخل��ردة 

خدمة مميزة / ه� : 8839141 

 0930074126 –
<فني �سيانة م�ستعد ل�سيانة و 
يف  امل��ن��زل��ي��ة  الدوات  ا����س���الح 

امل��ن��ازل ب��ات��ق��ان / ف���رن غ���از – 

و  �سحية  مت��دي��دات   – غ�سالة 

 –  6354073  : ه���   / غ��ريه��ا 

 0944795733




