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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 �رشقية 
و  م��ع م�سعد  ب��ن��اء خم���دم  ط4 

مولدة + كراج م�ساحة 135م2 

/ 3 غرف نوم و �سالون / ك�سوة 

غربي  قبلي  �سوكة  ج��دا  ج��ي��دة 

ت�سليم فوري ال�سعر 150 مليون 

و بازار ه� : 0949599996 

<للبيع منزل باملزة فيالت غربية 
�سقة ار�سية /700م2/ داخلي 

160م2 + حديقة 540م2 اك�ساء 
قدمي مع م�سبح باب خارجي  / 

ع����ي����ادات – م���رك���ز جت��م��ي��ل – 

gym...... / ال�سعر 700 مليون 
و بازار ه� : 0961162162 

<ل��ل��ب��ي��ع م���ن���زل ب���امل���زة ���س��ارع 
املدار�س اول �سارع املدار�س من 

قبل  ث���اين  ط��اب��ق   14 ال  ج��ه��ة 

االخري بناء مرتب م�ساحة 90م2 

/3 غرف و �سوفا / ك�سوة جيدة 

 90 ال�سعر  ف��وري  ت�سليم  ج��دا 

مليون ه� : 0949599996

�سعد  �سيخ  باملزة  منزل  <للبيع 
م�ساحة 100م2 ك�سوة جيدة بناء 

فخم + م�سعد بدون و�سيط ه� : 

 0932455306

<للبيع باملزة فيالت مت�سلة ن�سق 
ثاين اول ال 86 قبل القو�س ط1 

و  ن����وم  غ����رف   3 /130م2/ 

�سالون و منتفعات و برندة على 

ال�����س��ارع ال���ع���ام  ق��ب��ل��ي غ��رب��ي 

ديلوك�س  �سوبر  ك�سوة  �سمايل 

ت�سليم فوري فراغ �ساعة كهربا 

و عداد ماء و مالية ب 50 مليون 

ه� : 0949599996 

<للبيع منزل مبنطقة اجلبة قبو 
3 غرف + حديقة �سوبر ديلوك�س 
خا�س  ب��اب  ح�رشا  العف�س  مع 

على ال�سارع املطلوب 60 مليون 

ه� : 0933331056 

<للبيع منزل باملزة فيالت مت�سلة 
قبلي  اجت���اه  ط2  االول  الن�سق 

و  غرفة  70م2  م�ساحة  �سمايل 

ك�سوة جديدة  ترا�س   + �سالون 

فوري  ت�سليم  �سهم   200 ف��راغ 

ال�سعر 40 مليون قابل للتفاو�س 

ه� : 0949599996 

<للبيع منزل باملزة غرب املالكي 
املوا�ساة اخلريي  مقابل جمعية 

طابق ثاين اخري م�ساحة 85م2 

قبلي غربي �رشقي غرفتني نوم و 

�سالون البيع مع الفر�س او بدون 

ت�سليم  ديلوك�س  �سوبر  ك�سوة 

فوري ال�سعر 85 مليون و قابل 

للتفاو�س ه� : 0949599996 

<للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد ط2 
90م2  م�ساحة  ج��ن��وب  ح�سوة 

ال�سعر  كراج  طابو  اك�ساء جيد 

 : ه�������������  م��������ل��������ي��������ون   120
 0961162162

86 جانب  ب��امل��زة جبل  <غ��رف��ة 
معهد اللغات على الطريق م�ساحة 

35م2 /ط3/ م�سم�سة ب�سعر 6 
مليون ه� : 0991830839 

<للبيع منزل باملزة �سارع اجلالء 
ط2 �سوكة اجتاه �رشقي �سمايل 

م�ساحة 135م2 / 3 غرف نوم 

ال�سعر  قدمية  ك�سوة  �سالون  و 

135 مليون و قابل للتفاو�س ه� 
 0949599996 :

<للبيع منزل باملزة ال�سيخ �سعد 
�سقة اأر�سية / 275 م2/ داخلي 

175م2 + حديقة 100م2 اك�ساء 
قدمي – باب خارجي / عيادات 

 / ..... gym – مركز جتميل –
 : ه�����  م���ل���ي���ون   250 ال�������س���ع���ر 

 0961162162
<للبيع منزل باملزة فيالت غربية 
قرب اإ�سعاف اال�سدي طابق فيال 

تركيب  اإمكانية  مع  ث��اين  طابق 

 4/ 250م2  م�ساحة  م�سعد 

اجتاهات / بالطة كاملة 4 غرف 

ن���وم و ���س��ال��ون��ني ك�����س��وة و�سط 

ت�سليم فوري ال�سعر 240 مليون 

ق������اب������ل ل�����ل�����ت�����ف�����او������س ه��������� : 

 0949599996
للبيع منزل باملزة فيالت ال�رشقية 

جانب م�سجد ال�سافعي / طابق 

عدد 2 + �سويت / الدور االأر�سي 

 + م�ستقل  م��دخ��ل  م��ع  190م2 
300م2  مع حديقة  قبو190م2 

ت�سليم  ط��اب��و  28م2  �سويت   +

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

 0961162162

على  جبل  ب��امل��زة  منزل  <للبيع 
ال�����س��ارع ال��ع��ام ط��اب��ق ار���س��ي 

امل�ساحة الكلية 120م2 غرفتني 

و �سوفا + غرفة باحلديقة  مع 

ترا�س ك�سوة جيدة ي�سلح �سكن 

ف��وري  ت�سليم  ف��ك��ري��ة  م��ه��ن  اأو 

ق��اب��ل  و  م���ل���ي���ون   90 ال�����س��ع��ر 

للتفاو�س ه� : 0949599996 

مشروع دمر 
<للبيع �سقة مب�رشوع دمر ج 10 
الكني�سة  بناء حجر جانب دوار 

م�ساحة 160م2 / 3 غرف نوم 

���س��وب��ر  ك�����س��وة  + ����س���ال���ون / 

دي��ل��وك�����س اإط���الل���ة رائ��ع��ة قبلي 

�رشقي م�سعد + كراج + مولدة 

للبناء الت�سليم فوري للجادين  ه� 

 0945801619 :

للبيع �سقة مب�رشوع دمر �سارع 

حجر  بناء  اول  ن�سق  املغرتبني 

موقع مميز  حديقة  م��ع  ار���س��ي 

داخلية  م�ساحة  ال�����س��ارع  على 

150م2 + حديقة 300م2 ي�سلح 
�سكني او جت��اري طابو اخ�رش 

ت�����س��ل��ي��م ف����وري ل��ل��ج��ادي��ن ه���� : 

 0945801619
<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 6 
على ال�سارع العام م�ساحة 125م2 

ط ار�سي / 3 غرف نوم + �سالون 

/ ك�سوة ديلوك�س ي�سلح �سكني او 

طابو  ���رشك��ة  مقر  او  طبيب  ع��ي��ادة 

اخ�رش يوجد مولدة + كراج للبناء 

مليون   120 ب�سعر  فوري  الت�سليم 

للجادين  ه� : 0945801619 

<للبيع �سقة يف م�رشوع دمر ج 16 
بناء حجر  اول  ن�سق  الفيالت  �سارع 

م�ساحة  م�سبح  و  حديقة  مع  ار�سي 

داخلية 160م2 + حديقة 150م2 /3 

غرف نوم + 3 حمامات + �سالون / 

ك�سوة �سوبر ديلوك�س الت�سليم فوري 

يوجد كراج + مولدة للبناء للجادين ه� 

 0945801619 :

<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج9 
غرب  ج��ن��وب  280م2  م�ساحة 

�سمال اك�ساء و�سط طابو  ال�سعر 

 : ه�����  ب��������ازار  و  م���ل���ي���ون   200
 0961162162

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

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

ت�سليم فوري ب 35 مليون و بازار 

ه� : 0961162162 

شقق متفرقة 
�ساحة  باملالكي  م��ن��زل  <للبيع 
280م2 /ط3/  م�ساحة  النجمة 

ه� : 0994386478 

<للبيع �سقة يف منطقة اأبو رمانة 
 / 130م2  م�ساحة  اأول  ط��اب��ق 

 165 ال�سعر   / ق��دمي��ة  ك�����س��وة 

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

 0966184190
<منـــزل بشـــارع األمـــن قبـــو  / 
فـــي   / البيـــت  خـــارج  املجـــاري 
160م2  غـــرف   5 العـــام  الشـــارع 
يصلـــح للســـكن عائلتـــن منافـــع 
منفصلة او يصلح روضة او مخبر 
او مســـتودع أو عيادات السعر 90 
مليـــون و بـــازار بدون وســـيط هـ : 

 5415432 –  0935415432
<للبيع �سقة يف الطلياين طابق 
ثاين فني م�ساحة 185م2 ك�سوة 

جيدة ارتفاع ال�سقف 4,25 م مع 

�سطح معمر عليه غرفتني و منافع 

 : ه��������   2 165م م���������س����اح����ة 

 3318691 – 0951418823
م  لقد ا في  ل  منز للبيع  >
مساحة  ر  لقطا ا محطة  مقابل 
130م2 طابق اول فني شرقي 
 –  8124399  : هـ  شمالي 

 0955570713
<للبيع منزل يف حر�ستا ال�سيل 
جانب جامع غبور110م2 /ط2/ 

طابو اخ�رش 3 غرف و �سالون 

 : ه�  مليون   14 لل�سكن  جاهزة 

 –  0 9 4 4 2 6 5 7 2 6
 0966600605

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

و  مليون  ال�سعر  خ��ال��د  ال�سيخ 

�سبعمائة الف االت�سال من 8-2 

م�ساء ه� : 0933236878 

م��ن��زل  امل��ق��اي�����س��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
غرف   3 جميلة  اطاللة  بالعدوي 

 120 طابو  كبري  �سالون  و  نوم 

مليون ه� : 0951553163 

�سارع  قد�سيا  منزل يف  <للبيع 
ديلوك�س  �سوبر  ك�سوة  ال��ث��ورة 

من�سوب ثاين م�ساحة 140م2 ه� 

 –  4 4 2 7 7 1 4  :

 0933615677
<للبيع أسطوح في دمشق 
فـــوق  الشـــهبندر  ســـاحة 
الطابـــق األول مباشـــرة هـ 

 0992995924 :
<للبيع �سقة يف املزرعة طابق اول 
فني / 3 غرف نوم و كبار / و 

ن�سف  اىل  اإ���س��اف��ة  و  ���س��ال��ون 

���س��ال��ون اإ���س��ايف ك��ب��رية ك�سوة 

���س��وب��ر دي��ل��وك�����س ج��دي��دة بالطة 

واحدة اأربعة اأبواب ) الرجاء بدون 

و�سيط ( ه� : 0944095880 

م��ن��زل  امل��ق��اي�����س��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
بلكون  بالق�سور موقع مميز مع 

طابو اخ�رش ت�سليم فوري 100 

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

 0951553163
عربـــي  منـــزل  للبيـــع  >
بغـــداد  شـــارع  إفرجنـــي 
و  ف  غـــر  3 / يـــن  ز ا قز
منافع و فســـحة ســـماوية 
هــــ  وســـيط  دون  ســـطح  و 
 –  0 9 4 3 5 6 8 2 9 2  :

 0946148262
بناء  خم�س�سة  للبيع  <���س��ق��ة 
���س��وك��ة على  ب��رج��ي ط5 مم��ي��ز 

ال�����س��ارع ال��ع��ام م��ب��ا���رشة غربي 

�ساحية  رائ��ع��ة  اط��الل��ة  92م2 
قد�سيا اجلزيرة 16 حم�رش 398 

و   8 وب��اق��ي  مليون   19 ال�سعر 

ن�سف ه� : 0988266149 

<بالطة مؤلفة من شقتن 
كل شقة مؤلفة من غرفة و 
صالون 60م2 و منافع كسوة 
طبالـــة  فنـــي  ط3  جيـــدة 
دخلة كازيـــة زغلول 100 م 
عن الشارع فراغ مالية سعر 
الشـــقة 6 مالين و نصف هـ 

 0940800607 :
 14 ج  قد�سيا  ب�ساحية  �سقة  <للبيع 
مميز  ب��ن��اء  جميلة  اط��الل��ة  خم�س�سة 

قريبة من جامع الكزبري على ال�سارع 

طابقي  ب��ن��اء  90م2  م��ب��ا���رشة  ال��ع��ام 

باقي  و  نهائي  ن�سف  و   17 املطلوب 

للبنك 7 ون�سف تقريبا حم�رش 354 

�سقة رقم 7 ه� : 0988266149 

<للبيع �سقة يف برج الرو�س ط4 
و  م�سعد  م��ع  145م2  م�ساحة 

ت������دف������ئ������ة م�������رك�������زي�������ة ه���������� : 

 0953522735
افرجني  عربي  منزل  <للبيع 
في منطقة الشاغور جواني جانب 
من  لف  مؤ ء  جا لر ا صف  مستو
طابقني / االرضي 175م2 / 

هـ : 0933087236  

لالجار منزل باتو�سرتاد املزة عند 

اإ�سارة االأكرم ط6 /3 غرف نوم 

و �سالون ك�سوة و فر�س جيد جدا 

ال�����س��ع��ر 5 م��ل��ي��ون ���س��ن��وي ه��� : 

 0949599996
فـــي  ل  منـــز ر  جـــا لال >
رابعـــة  جـــادة  املهاجريـــن 
غرفتن و منتفعات 45م2 
 : هــــ  2م  الســـقف  ارتفـــاع 

0999835131
<ل���الج���ار م��ن��زل ب��امل��زة ���س��ارع 
اجلالء اإطاللة على ال�سارع العام 

ط6 غرفتني نوم و �سالون + غرفة 

طعام اجار فقط 6 اأ�سهر ال�سعر 

300 األف ه� : 0949599996 
���س��ق��ة خ��ل��ف م�سفى  <ل���الج���ار 
م�ساحة  ار�سي  طابق  الطلياين 

40م2 غرفتني و منافع مفرو�س 
كامل يت�سع ل�سخ�س او �سخ�سني 

ف�����ق�����ط ع�����ق�����د ������س�����ن�����وي ه�������� : 

 0933261107
البلد  قد�سيا  �سقة يف  <لالجار 
�سارع البلدية مطل على الزراعي 

و  غ��رف   3  / 132م2  م�ساحة 

���س��وف��ا / اج�����ار ���س��ن��وي ه���� : 

 0952743642
االإ�سكان  بطلعة  منزل  <لالجار 
ار�سي مع مدخل م�ستقل 2 نوم 

و �سالون + ترا�س + غرفة ت�سلح 

خل���ادم���ة م���ع ح��م��ام��ه��ا اخل��ا���س 

ديلوك�س  �سوبر  فر�س  و  ك�سوة 

 : ه��������  م�����ل�����ي�����ون   6 ال���������س����ع����ر 

 0949599996
<لالجار غرفة +منافع مفرو�سة 
لثالثة  تت�سع  خ��ال��د  ال�سيخ  يف 

اأ�سخا�س ه� : 0999213625 

الكر�س  عني  �سقة يف  <لالجار 
بدون عف�س  منزل عربي طابقني 

غرفتني و �سالون و منافع اجار 

 : ه���  �سهريا  األ��ف   225 �سنوي 

 3318691 – 0951418823

ســـوبر  شـــقة  <لالجـــار 
ديلوكـــس فـــي املهاجريـــن 
نصـــف  و  خامســـة  جـــادة 
و  ف  غـــر  3 شمســـية 
 : هــــ  فنـــي   3 ط صالـــون 

 0988424353
املهاجرين  م��ن��زل يف  <ل��الج��ار 
دون فر�س 3 غرف و �سالون و 

ك�سوة  جديد  ده��ان  و  منتفعات 

 200 �سهريا  قبلي  ط1  ممتازة 

األف ه� : 0965006547 

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

ل���الإن���اث ف��ق��ط ه���� :  اأول  ط��اب��ق 

 0959866439 – 2315759
امل��زة فيالت  <لالجار منزل يف 
على  اط��الل��ة   / قبلي  ط3  غربية 

�سالة اجلالء / م�ساحة 136م2 

�سنوي ه� : 0952743642 

<لالجار طابق فيال باملزة فيالت 
ح��ارة  ال�سكرتاريا  طلعة  غربية 

ال�������وزراء ط2 م�����س��اح��ة  رئ��ي�����س 

240م2 بدون فر�س ك�سوة و�سط 
الف   200 و  مليون   4 ال�سعر 

او مقر  ي�سلح مكتب غري معلن 

�رشكة ه� : 0949599996 

البلد  قد�سيا  �سقة يف  <لالجار 
طابق اوال فني مفرو�سة ديلوك�س 

غرفتني و منافع اجار �سنوي ه� 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3  :

 3318691
<لالجـــار الســـنوي منزل 
عربي إفرجني شارع بغداد 
قزازين مؤلف من 3 غرف 
و منافع و فسحة سماوية 
و سطح هـ : 0943568292 

 0946148262 –
ال�����س��ع��الن موقع  <ل���الج���ار يف 
منتفعات  و  غ��رف��ة  ا�سرتاتيجي 

مكتب جتاري  او  �سكني  ت�سلح 

للجادين و دفع �سنة �سلف ه� : 

 0965006547
<لالجار طابق فيال يف املزة فيالت 
غربية ط1 م�ساحة 280م2 + ترا�س 

40م2 /4 غرف نوم و �سالونني و 
غرفة جلو�س + 3 حمامات / ك�سوة 

و  م��ف��رو���س  ممكن  ديلوك�س  �سوبر 

ممكن بدون ال�سعر 25 الف و بازار 

ه� : 0949599996 

<لالجار ال�سنوي منزل مفرو�س 
75م2 طابق اول 2 مليون بال�سنة 
موؤ�س�سة باب �رشيجة خلف ثانوية 

اب�����و ف����را�����س احل�����م�����داين ه����� : 

 0990338466
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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 

<بيت لالجار يف دم�سق �رشقي 
التجارة بناء اال�سكان 33م2 / 

ط10/ 3 غرف و �سالون و مطبخ 

و حمامني يوجد م�ساعد 2 ه� : 

 0933234477

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

ال�����س��ب��اب��ي ب�����س��اح��ي��ة ق��د���س��ي��ا  

للجادين دون و�سيط من اأ�سحاب 

 : ه�  فقط  للجادين  فقط  العالقة 

 0988266149

لبحصة  ا في  محل  للبيع  >
لفضي  ا لبرج  ا فندق  مقابل 
بنفس  سقيفة   +  2 1م 4
العصير  محل  جانب  املساحة 
 –  0932975090  : هـ 

 2264262
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
منزل  على  املقاي�سة  او  <للبيع 
موقع  رمانة  بابو  جت��اري  حمل 

ال�سيافة  ق�����رش  �ساحقة  مم��ي��ز 

جانب بنك االردن 30م2 يوجد 

بوفيه و منتفعات ت�سليم فوري ب 

 : ه�������������  م��������ل��������ي��������ون   125
 0951553163

في  االجار  او  للبيع  محل  >
قدسيا أمام القوص على الشارع 
أمام  اخضر  طابو  20م2  العام 
جامع األصيل هـ : 2262256 

 0997188353 –
<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 او االجار م�ستودع قبو 
يف م��ن��ط��ق��ة ب��ي��ت ���س��وى ج��ان��ب 

املدر�سة م�ساحة 25م2 تقريبا  ) 

 : ه��������   ) �����س����ك����ن����ي  ي���������س����ل����ح 

 –  0 9 8 1 5 8 3 6 6 4
 0930607688

فية  شر ا في  محل  للبيع  >
مقابل   16 احملاضر  صحنايا 
مساحة  السكني  مارينا  مجمع 
على   / 9م2  وجيبة   + 33م 
العظم هـ : 0933087236 
<ل��ل��ب��ي��ع حم���ل يف ال�����س��ع��الن 
م�سلبة م�ساحة 24م2 مع �سقيفة 

بنف�س امل�ساحة طابو اخ�رش ه� : 

 0955852831

<محـــل لالجـــا راو البيـــع 
في كتل الزبلطاني الكتلة 
السادسة ) I ( طابق ارضي 
رقم 7 مســـاحة 94م2 هـ : 

 0932183811
<لالجار حمل موقع مميز مطل 
ي�سلح  ال�سهبندر  �ساحة  على 

�رشكة   – كافيه   ( امل��ه��ن  لكافة 

مالية (  خدمية –  ا�ستثمارية – 

ه� : 0944218590 

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

 3,25,000 ب  ممتاز  فر�س  و 

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

0966184190
<لالجار مكتب جتاري يف املزة 
بناء ال�سيتي طابق اول م�ساحة 

70م2 غرفتني و �سوفا جمهز مع 
بوفيه و حمام ال�سعر 5 مليون ه� 

 0949599996 :

<ارض للبيع بسعر مغري 
للجادين / دوما الريحان 
/ املنطقـــة الصناعية تل 
كردي / ما بن معمل وتار 
و معمل شـــموط مساحة 
طابـــو  منظمـــة  40دومن  
اخضر لالستعالم من 11 
– 3 عصـــرا هــــ :  صباحـــا 

 2248367
<ار�س للبيع يف منطقة الزبداين 
اإطاللة جميلة و موقع ممتاز ه� : 

 0982090191
تنظيمي  داخ��ل خمطط  <ع��ق��ار 
م�ساحة 1 دومن م�سيد عليه بناء 

طابقني م�ساحة االأر�س 350م2 

و م�ساحة الطابق الثاين 300م2 

�سوارع  رائعة جدا على  اإطاللة 

درو�سا ال�سعر بعد املعاينة ه� : 

 0932599870
جندل  قلعة  يف  ار����س  <للبيع 
طابو اخ�رش مفرزة اإطاللة رائعة 

ج��ن��وب ق��ط��ن��ا غ���رب ات��و���س��رتاد 

 –  6823448  : ه����  ال�����س��الم 

 0933594898

سيارات لآلجار
 505 بيجو  ���س��ي��ارة  <ل��الج��ار 
بي�ساء باجر �سهري 50 الف ه� 

 0930101203 :

�سيارة  لال�ستثمار  <م��ط��ل��وب 
تك�سي عمومي بعقد �سنوي ه� : 

 0945665248

موظفون
<�رشكة مواد غذائية بحاجة اىل 
مندوبني توزيع مواد غذائية مع 

عمولة  و  ثابت  براتب  �سيارات 

ار�سال ال�سرية الذاتية اىل وات 

�ساب ه� : 0951574529 

فرعها  تفتح  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
اإىل  بحاجة  بالربامكة  اجل��دي��د 

اإداري���ة  ب��اأع��م��ال  للقيام  موظفة 

بدوام �سباحي و راتب 50 األف 

غري  اخل��ربة  و  ال�سهادة  مبدئيا 

����رشوري���ة ي��ف�����س��ل م���ن ���س��ك��ان 

املنطقة العمر دون 35 االت�سال 

من 11-6 م�ساء ه� : 2274340 

2274342 –
<مكتب يف املالكي بحاجة اىل 
و  االنكليزية  اللغة  يجيد  موظف 

ي��ع��م��ل ع��ل��ى ال��ك��م��ب��ي��وت��ر ه���� : 

 –  3 3 5 4 1 4 3
0933758811

اىل  بحاجة  �سناعية  <���رشك��ة 
برامج  خ��ربة يف  لديه  حما�سب 

املحا�سبة ب�رشط االلتزام و حتمل 

�������س������غ������وط ال������ع������م������ل ه���������� : 

 2 -9 م����ن   0944511790
ظهرا 

باب  يف  بور�سة  ف��ورا  <للعمل 
م�سلى فني الكرتون اخلربة غري 

�رشورية العمر دون 30 الدوام 

م�ساء   4,30 حتى   8,30 م��ن 

 : ه����  ل.������س   60000 ب���رات���ب 

 0937756448
�سمن  للعمل  ان�سة  <م��ط��ل��وب 
مكتبة يف بوابة ال�ساحلية العمر 

ما فوق 25 الدوام من ال�ساعة 7 

م�ساء   6 ال�ساعة  اىل  ن�سف  و 

ي��ف�����س��ل ال�����س��ك��ن ال���ق���ري���ب ه��� 

 –  2 3 1 3 4 0 4 :

 0954891223
<وكالة الأ�سهر املاركات العاملية 
تفتتح �سالتها اجلديدة باحلمرا 

اإىل موظفة / ري�سب�سن  بحاجة 

�سكرتارية /   – خدمة زبائن   –
بدوام 8 �ساعات العمر حتى 35 

���س��ن��ة اخل������ربة غ����ري ����رشوري���ة 

ال�سهادة ثانوية اأو جامعية براتب 

75 األف االت�سال من 11-6 ه� 
 –  0 9 5 5 5 5 3 9 2 2  :

 2274342

<مطلوب موظفة للعمل مبكتب يف 
احلريقة ذات مظهر الئق اخلربة 

غ�����������ري ��������������رشوري�������������ة ه������������ : 

 0962170792
<مطلوب �ساب بوفيه و مرا�سل 
للعمل يف مكتب جتاري باحللبوين  

و يف�سل من يحمل �سهادة قيادة 

 –  2248772  : ه����  ����س���ي���ارة 

 0988390690
<مطلوب ان�سة للعمل يف معمل 
كاتو ح�رشا من �سكان الدويلعة 

���س��اع��ات   8 دوام  ح��ول��ه��ا  م��ا  و 

ال������رات������ب ي���ت���ف���ق ع���ل���ي���ه ه������ : 

 0930101203
<مطلوب موظفة للعمل يف مكتب 
يف الزبلطاين خلف جممع 8 اآذار 

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

 0935302675
<ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل 
ال�سهادة اأو اخلربة �رشكة تعمل يف 

جمال اال�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 موظفة للعمل لدى �رشكة 
جتارية بال�سبع بحرات لديها خربة 

لغة  االوفي�س  برامج  على  بالعمل 

انكليزبة جديدة جد من 9 لغاية 5 

ه� : 0993335055 

<مكتب جتاري باحللبوين يطلب 
ل��ل��ع��م��ل ���س��اب او ���س��اب��ة خ��ربة 

التجارية ال  باملبيعات و االعمال 

تقل عن 4 �سنوات الدوام من 9 

 : ه�����  م�������س���اء   6  – ����س���ب���اح���ا 

 0988390690 – 2248772
<مطلوب موظفة للعمل يف حمل 
البلدية  جانب  عرنو�س  ب�ساحة 

جتيد العمل على الكمبيوتر و اآلة 

القيام  و  كامل  ب��دوام  الت�سوير 

ب�����االع�����م�����ال امل���ك���ت���ب���ي���ة ه������� : 

 3318691 – 0951418823

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

بدوام 8 �ساعات يف�سل من حملة 

ال�����س��ه��ادة ال��ث��ان��وي��ة و ال��ع��م��ر ال 

يتجاوز 35 �سنة مبجال اال�ستقبال 

االت�سال من -11 6 م�ساء ه� : 

2274341 – 0993886597
<�رشكة بحاجة اىل موظف /ة/ 
بعدة اخت�سا�سات بدوام و راتب 

 –  5643460  : ه������  ج���ي���د 

 0930147448

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

 – امل���ح���ا����س���ب���ة   / جم������ال  يف 

الزبائن /  خدمة   – ال�سكرتارية 

العمر دون 35 �سنة و ال�سهادة 

ثانوية كحد اأدنى الراتب 20الف 

اأ�سبوعيا االت�سال من 11-6 ه� 

 –  0 9 3 3 6 0 6 0 1 9  :

  2274340
< مطلوب �سكرترية ملعمل مواد 
غذائية يف جرمانا حي اجلناين 

الكمبيوتر  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  جت��ي��د 

متفرغة للعمل العمر دون 30 �سنة 

و ذات مظهر الئق ه� : 5427524 

 0944210336 –

<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

عمال
م��واد  ملعمل  ع��ام��الت  <مطلوب 
غذائية / قمر الدين / يف جرمانا 

حي اجلناين العمر دون 35 �سنة 

�ساعات الدوام من 7,30 �سباحا 

 : ه�������  م���������س����اء   4,30 ح����ت����ى 

 0945235375
لدى �رشكة  للعمل  مطلوب عمال 

�سناعية ه� : 0944511790 

مهن
مطلوب م�سغل خط خريج معهد 

متو�سط او ثانوية �سناعية للعمل 

يف �رشكة �سناعية ب�رشط االلتزام 

و حت��م��ل ���س��غ��وط ال��ع��م��ل ه���� : 

0944511790 من 9-2 ظهرا 
فني  اىل  بحاجة  �سناعية  <���رشك��ة 
�سيانة خريج معهد او ثانوي �سناعية 

ملم باللغة االجنليزية العمر ال يتجاوز 

35 �سنة ملتزم و يتحمل �سغط العمل 
ه� : 0944511790 من 9-2 ظهرا 

رعاية وتنظيف
<مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى 
20-30 براتب  العمر من  عائلة 

مغري ه� : 0994442324 

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

اإج��������������ازة اأ�����س����ب����وع����ي����ة ه������� : 

 8840845 – 0994442324
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرتمة  عائلة 

 –  0992722275  : ه���  دوام 

 2165666
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
او  مقيمة  للعمل  حمرتمة  عائلة 

 –  0992722275  : ه���  دوام 

 2165666
<���س��ق��ة يف م��ن��ط��ق��ة اأب����و رم��ان��ة 
بحاجة اإىل موظفة للمنزل مقيمة 

او بدون / عطلة اأ�سبوعية يومني 

ذات  و  �سمة   35 دون  العمر   /

مظهر الئ���ق ال��رات��ب ع���ايل ه��� : 

 0944095880
<مطلوب مدبرات منزل لالعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنني و االطفال 

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

 0962256234 – 4455572
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حالقة وجتميل
<مركز جتميل بحاجة اإىل كوافريه 
�رشيبة �سي�سوار / اأخ�سائية بديكور 

 –  0955402154  : ه�  منيكور  و 

 3739211 – 3739212

أزياء
<معمل األب�سة بحاجة اإىل خياط 
 : ه����  ع���رط���وز  خ����ربة  ذو  درزة 

 0938284100
<معمل الجنوري قطنيات بحاجة 
منطقة  في  امبالج  عاملة  إلى 
باب اجلابية هـ : 2244139 

 0933173742 –
<معمل األب�سة بناتي بحاجة اىل 
ور�سات خياطة / عامالت امبالج 

عرطوز ه� : 0966939953 

ريا�سيات  خ�سو�سي  <درو�س 
– فيزياء – كيمياء ل�سف التا�سع 
و البكالوريا مدة اجلل�سة �ساعة 

ون�سف 3000 للتا�سع – 3500 

للبكالوريا ه� : 0937203650 

<مدر�سة ) مهند�سة ماج�ستري و 
ميكانيك ( م�ستعدة العطاء   درو�س 

ل��ط��الب االع����دادي و ال��ث��ان��وي يف 

م���واد ال��ري��ا���س��ي��ات و ال��ف��ي��زي��اء و 

االنكليزي ه� : 0955878833 

<مدر�س ريا�سيات – فيزياء – كيمياء 
الثانوية  و  االعدادية  املراحل  جلميع 

حا�سل على اجازة يف الفيزياء خربة 

عالية يف تدري�س املنهج احلديثة ه� : 

 0962618938
<مدرسة انكليزي لكافة املراحل 
البكالوريا  إلى  االبتدائي  من 
 : هـ  العلمي  و  األدبي  بفرعيه 

 0938806391
<مدر�س لغة انكليزية ذو خربة 
بالتدري�س م�ستعد الإعطاء درو�س 

للمرحلتني االإعدادية و الثانوية ه� 

 0992244504 :

ابتدائي  فرن�سية  لغة  <مدر�س 
– اع��دادي – ثانوي – جامعي 

– حمادثة ه� : 0959390803 
<مدر�س م�ستعد العطاء درو�س 
ال��ف��ي��زي��اء –  ب��ال��ري��ا���س��ي��ات – 

ال��ك��ي��م��ي��اء ل���ط���الب ال�����س��ه��ادة 

االعدادية و التعليم اال�سا�سي ه� 

 –  0 9 3 3 2 5 8 6 2 2  :

 5133871

<مدر�سة لغة انكليزية م�ستعدة 
العطاء مادة اللغة االنكليزية لكافة 

املراحل ه� : 0956533726 

الكيمياء  في  اجازة  <مدرس 
تأهيل  دبلوم  على  حاصل  و 
بالتدريس  خبرة  ذو  تربوي 
مستعد إلعطاء دروس بالفيزياء 
املرحلتني  لطالب  الكيمياء  و 
بأسلوب  الثانوية  و  اإلعدادية 
سهل هـ : 0938712890

جلميع  انكليزية  لغة  <مدر�سة 
امل�������������������س���������ت���������وي���������ات ه�������������� : 

 0933402392
طالب  لتدري�س  اآن�سة  <مطلوب 
 – فرن�سي   – ريا�سيات  عا�رش 

فيزياء – كيمياء – انكليزي ه� : 

 0999745871
درو���س  العطاء  م�ستعد  <مدر�س 
خ�سو�سية يف املواد / ريا�سيات 

و جلميع   / كيمياء   – ف��ي��زي��اء   –
امل����راح����ل ال���درا����س���ي���ة و ط���الب 

البكالوريا املهني و با�سعار منا�سبة 

ه� : 0990256244 �س

<مهند�س مدين خربة 20 عام 
اإ�رشاف –  تنفيذ –  درا�سات – 

اك�ساء متفرغ للعمل لال�ستعالم 

ه� : 0937203650 

م�ستعملة  ن���وم  غ��رف��ة  <ل��ل��ب��ي��ع 
ف���ورم���ي���ك���ا + ت���خ���ت ح���دي���د + 

م�ستعملة  م�سكلة  ���س��ات  م��ل��ب��و

ل��������ال���������س��������ت��������ع��������الم ه�������������� : 

 0946407831
<للبيع عدة معمل كاتو م�ستعمل 
بدم�سق بحالة جيدة / فرن دوار 

�سنع حلب مقا�س و�سط – براد 

كاتو – طاوالت رخام / لالت�سال 

 –  0988773443  : ه������ 

 3316527

 
لديه  ع��رب��ي��ة خمت�س  ل��غ��ة  م��دق��ق 

ا�ستعداد تام لتدقيق و تنقيح جميع 

الر�سائل  و  االطروحات  و  الكتب 

 –  4457838  : ه���  اجل��ام��ع��ي��ة 

  0932002624
ح��دادة  و  �سيارات  جتلي�س  <خبري 
زنار مع بخ ال�سيارة زنار كامل مواد 

و دهان ممتاز و خالل 3 ايام م�ستوى 

عايل / املوعد اوال / مببلغ 200 الف 

ل.�س فقط ه� : 0944095880 

<مكتب ترجمـــة محلفة 
فة  ســـتضا با غـــب  ير
فـــي  ناجحـــن  تراجمـــه 
امتحان التراجمة احمللفن 
ملـــن   2017 لعـــام  األخيـــر 
رســـالة  إرســـال  يرغـــب 
SMS  باالســـم و عالمـــة 
النجـــاح على املوبايل هـ : 

 0937878268
االأدوات  ك����اف����ة  <ن���������س����رتي 
 / ح�رشا  اجل��دي��دة  الكهربائية 

�سا�سات  غ�ساالت –  برادات – 

 –  2233236  : ه��������   /

0933450808

بكافة  للقيام  م�ستعدة  <ور�سة 
اأعمال  التمديدات ال�سحية و فتح 

امل��ج��اري  و  البالليع  ت�سليك  ة 

ب��دون  امل��ت��ط��ورة  االآالت  ب��اح��دث 

تك�سري البالط و فتح املداخن و 

�سفط املياه ه� : 0938312677 

 8883868 –

 
<مطلوب للمشـــاركة في 
مخبـــر للتحاليل الطبية 
باملليحـــة طبيب مخبري 
/ حيـــث اغلـــب األجهـــزة 
متوفرة / أو شهادة طبيب 
صيدلـــة  أو  طبيبـــة  أو 
 : هــــ  مخبـــر  ماجســـتير 

 0955331296
<����س���ي���دالين ذوخ������ربة ي��رغ��ب 
او  بدم�سق  �سيدلية  بالعمل يف 

 –  8822187  : ه�����  ري���ف���ه���ا 

 0947363480

الق�ساع  يف  ع��ي��ادة  <ل��الج��ار 
م��ق��اب��ل امل�����س��ف��ى ال��ف��رن�����س��ي / 

االنتظار م�سرتك مع عيادة عينية 

/ ه� : 0934556916

 ورشة خياطة
 بحاجة إلى عامل )ة( درزة 
حبكة أمبالج براتب مغري  

للعمل في وسط باب سريجة 
دخلة المختار 

 االتصال من  9 - 5  مساًء 

2267817




