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مزة 
منزل  ال�سفر  ب��داع��ي  <للبيع 
باملزة فيالت �رشقية طابق فيال 

4 اجتاهات بالطة كاملة م�ساحة 
220م2 ك�سوة جيدة طابق ثاين 
فني اخري ت�سليم فوري ب�سعر 

مغر للجادين فقط دون و�سيط 

 –  0933258589  : ه����� 

 6125566
<للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد 
�سوكة اطاللة على االتو�سرتاد 

140م2  م�ساحة  م��ب��ا���رشة 

ك�سوة قد�سمة �سمايل �رشقي 

 : ه���  و�سيط  دون  للجادين 

 –  0 9 4 4 7 5 7 0 6 1
 6127552

اتو�سرتاد  باملزة  منزل  <للبيع 
ك�سوة  ط10  160م2  م�ساحة 

ق��دمي��ة ق��ب��ل��ي ���س��م��ايل اط��الل��ة 

خالبة بناء خمدم كراج + مولدة 

ب�سعر مكغر للجادين فقط دون 

 0933258589  : ه�  و�سيط 

 6125566 –
<  للبيع 50 مرت منزيل اآو 
جتاري عال�سارع العام  مزة 

86 خزان - جانب �سيدلية 
ت�����ف   ه�����ا ون���������و����������س  رمي 

0938599950
شقق متفرقة 

باملي�سات  م��ن��زل  للبيع   >
مع  ديلوك�س  جميلة  اإط��الل��ة 

ال�سطح بنف�س البناية اأر�سي 

له مدخلني ي�سلح مركز طبي 

ه�  و���س��ي��ط  ���رشك��ة  دون  اأو 

0969616570

باملي�سات  م��ن��زل  للبيع   >  

املزرعة اإطاللة جميلة اأر�سي 

4  و�سالون ي�سلح جتاري 
وفيه ملحق غرفتان و�سوفا 

ه�   ع��ق��اري  و�سيط  دون  م��ن 

0969616570
<للبيع �سقة يف دوار ال�سبع 
بحرات طابق اول فني مدخل 

140م2  م�����س��اح��ة  م�ستقل 

ك�سوة و�سط ارتفاع ال�سقف 

4،75 ه� : 0951418823 
 3318691 –

<للبيع بداعي ال�سفر منزل 
ال��زه��راوي  ج��ادة  بالرو�سة 

ط1 م�ساحة 120م2 ك�سوة 

ت�سليم  �سمايل  قبلي  قدمية 

للجادين  مغر  ب�سعر  ف��وري 

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

 –  0 9 4 4 7 5 7 0 6 1
 6125566

منزل  املقاي�سة  او  <للبيع 
اخلطيب  ج����ادة  ب��ال��ق�����س��ور 

ار���س  دلوك�س  مميز  م��وق��ع 

رخ��ام و متديد �سوفاج ط1 

�سعود 6 درجات فقط اإطاللة 

اخ�رش  طابو  ال�سارع  على 

ت�سليم فوري 140 مليون ه� 

 0951553163 :

قد�سيا  يف  م��ن��زل  <ل��ل��ب��ي��ع 
م�ساحة  اخل��ي��اط��ني  منطقة 

140م2 + حديقة 70م2 + 
غرف 70م2 / طابو اخ�رش 

م���ل���ي���ون ه����� :  ب�����س��ع��ر 25 

 0931606623

<للبيع منزل بامليدان ثريا ط 
�سمايل  ���رشق��ي  قبلي  ث���اين 

م�ساحة 200م2 طابو اخ�رش 

غ��رف و   4 2400 �سهم / 
�سالون  ه� : 0944550950 

 0951500786 –
الرئي�س  �ساحة  <ج��رم��ان��ا 
جادة ال�سيباين ط5 م�ساحة 

 : ه�  يوجد م�سعد  180م2 
 0965532865

<بيت دوبلك�س طابقني االأول 
الثاين   140 ترا�س   140+

+110 ترا�س 140 �سيدنايا 

خلف مطعم و فندق التالل ه� 

 0933402739 :

عرنو�س  يف  �سقة  للبيع   >
م�ساحة  ف��ن��ي  ث����اين  ط��اب��ق 

170م2 /4 غرف و �سالون 
و منافع / ك�سوة جيدة على 

ال�������س���ارع ال��رئ��ي�����س��ي ه���� : 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3
 4454355

مع�سمية  يف  منزل  <للبيع 
العام  ال�سارع  على  ال�سام  

م�ساحة 100م2 ب�سعر 13 

و�سط / حكم  ك�سوة  مليون 

 : ه��������������   / حم��������ك��������م��������ة 

 0933294081
على  املقاي�سة  او  <للبيع 
منزل ا�سغر باجل�رش االبي�س 

الت�سليف  م�����رشف  ج��ان��ب 

غربي  �سمايل  ط3  ال�سعبي 

ك�����س��وة ق���دمي���ة 3 غ����رف و 

طابو  م��ل��ي��ون   100 ���س��وف��ا 

ف���وري ه��� :  اخ�����رش ت�سليم 

 0951553163

<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة ار���س��ي��ة يف 
ال��ب��ل��دي��ة ال���ق���دمي���ة ج��رم��ان��ا 

غ����رف����ت����ني و �����س����ال����ة ه������ : 

 0996666277
طابق  باملجتهد  بيت  <للبيع 
ثاين 3 غرف و �سالون طابو 

اخ�����رش قبلي ���س��م��ايل ه��� : 

0944550950 – وات�س : 
 0951500786

< للبيع منزل بدمر الغربية 
احلارة اجلديدة طابو اخ�رش 

بناء حجر طابق رابع م�سم�س 

����س���اوي ك�����س��وة دي��ل��وك�����س 

ال�����س��ع��ر 25 م���ل���ي���ون ه����� : 

 0933263012
<ل��ل��ب��ي��ع رق����م اك���ت���ت���اب يف 
ج��م��ع��ي��ة ���س��دى ال�����س��ع��ب / 

-110 مب�����س��اح��ة  ال��ف��ي��ح��اء 

خم�س�س  م2   180-160
ب�������س���اح���ي���ة ق���د����س���ي���ا ه������ : 

 –  4 4 5 4 3 5 5
 0951418823

<لالجار �ستديو بدون فر�س 
يف ال�سبع بحرات مع حمام 

و مطبخ ب�سعر 100 األف و 

عمولة مكتب بدون و�سيط ه� 

 0965006547 :

مفرو�سة يف  �سقة  <لالجار 
منطقة باب �رشقي موؤلفة من 

غرفتني و منتفعات مفرو�سة 

 –  4730013  : ه�������� 

 0933789020

بتخطيط  اأر�سية  �سقة  <لالجار 
ك��ف��ر���س��و���س��ة ال��ب��ل��د ق���رب �سوق 

مع  �سوفا  و  غ��رف   3 اخل�سار 

ممتازة  ك�سوة  خارجية  وجيبه 

و  كهرباء  و  م��اء  كاملة  خ��دم��ات 

م���وق���ع خم�����دم ت�����س��ل��ح مل��ج��م��ع 

لعيادات او �سكني �سنوي ح�رشا 

ب 4 مليون نهائي للجادين دون 

و�سيط ه� : 0988266149 

مؤلف  عيادة   + بيت  <لالجار 
115م2  مساحة  غرف   4 من 
 : هـ  مصلى  باب  ساحة  قبل 

 0944239765
<لالجار غرفة مفرو�سة مع 
�ساحبة املنزل ب�سارع بغداد 

 : ه�  فقط  لالإناث  اأول  طابق 

 –  2 3 1 5 7 5 9
 0959866439

مـــي  ليو ا ر  جـــا لال >
ي  لشـــهر ا عي   ســـبو أل ا
بدمشـــق غـــرف مفروشـــة  
)ضمـــن  بـــراد   + مكيفـــة 
البيت الشـــامي للســـرير(  
ضمـــن ) البيت الشـــامي ( 
شـــارع  بغداد خلف جامع 
اجلوزة هـ :   0112320771 

 0936855455 –
<ل���الج���ار  ���س��ق��ة يف رك��ن 
ال��دي��ن ���س��ارع ب��رن��ي��ة طابق 

�سالون  و  غ��رف   4 خام�س 

 / ف��ر���س  ب���دون  او  بفر�سها 

جمعية ال�رشطة / مع م�سعد 

اجار �سنوي ه� : 4454355 

 0951418823 –

<ل���الج���ار ال�����س��ن��وي م��ن��زل 
مقابل  غربية  ف��ي��الت  ب��امل��زة 

�سوبر  ك�����س��وة  ط4  اجل����الء 

غرفتني نوم و �سالونني اطاللة 

خ��الب��ة ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون 

و�سيط ه� : 0932334302 

 6127552 –

<م���ط���ل���وب ل���ل�������رشاء م��ن��زل 
100م2  م��ن  اأك���ر  م�ساحة 

مب�ساكن برزة – ركن الدين 

 : ه������   ... ح����ول����ه����ا  م�����ا  و 

0955000242
<موجود لدينا �سقق �سبابي 
او  للبيع  قد�سيا  ب�ساحية 

اكتتاب  رق��م  او  خم�س�سة 

دميا�س للجادين دون و�سيط 

ه� : 0988266149 

<مطلوب رقم دفرت تخ�س�س 
�سكن �سبابي فئة اأ جزيرة 10 

من �ساحب العالقة مبا�رشة 

بدون و�سيط ب�سعر معقول ه� 

 0937323675 :

اأو ح�س�س  للبيع ح�سة   >
���س��ه��م��ي��ة ���س��غ��رية يف ب��ن��اء 

العام  للقطاع  موؤجر  جتاري 

بدم�سق مع اإمكانية املقاي�سة 

اآو  اب  وات�������س  ل��ل��ت��وا���س��ل  

االت�سال 0966433444

<ل��ل��ب��ي��ع م��رك��ز جت��م��ي��ل يف 
جرمانا البلدية القدمية موؤلف 

من 6 عيادات جمهزة بالكامل 

ط�������اب�������ق ار���������س��������ي ه��������� : 

 0996666277
مبنى  اال�ستثمار  او  <للبيع 
جت������اري ���س��ن��اع��ي خ��دم��ي 

ي�سلح بنك – �رشكة – جممع 

طبي مرخ�س معمل او جتاري 

600م2  م�ساحة  بالربامكة 

مكاتب و �سالة و م�ستودعات 

ك�سوة ممتازة جاهزة للعمل 

الفوري مواقف متوفرة ه� : 

 0966965777
على  املقاي�سة  او  <للبيع 
منزل حمل جتاري بابو رمانة 

م���وق���ع مم��ي��ز ���س��اح��ة ق�رش 

االردن  بنك  جانب  ال�سيافة 

طابو  ف���وري  ت�سليم  30م2 
اخ�رش ي�سلح حمل جتاري 

او عيادة او مكتب حمامي او 

مليون   125 هند�سي  مكتب 

ه� : 0951553163 

 ) اج���ار  و  ف���روغ   ( <للبيع 
حم����ل ف�������روج ب���رو����س���ت���د و 

م�ساحة  م�سوي  و  �ساورما 

طريق  اول  امل���زة  50م2 يف 
اجلبل بناء جامع علي بن ابي 

طالب ه� : 0933568282 

مؤلف  عقار  السنوي  <لالجار 
من غرفتني و صالة و منتفعات 
مسقوفة  غرفة  فيها  حديقة  و 
 250 الشهري  االجار  بالبرامكة 
 –  2224279  : هـ  ألف  

0944578427
لال�ستثمار او الت�سليم حمل 

بالزبلطاين  الهال  �سوق  يف 

م���������ك���������ان ج�������ي�������د ه������������ : 

 0944215838
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م�����س��ت��ودع ل���الج���ار يف ري��ف 

دم�سق ال�رشقي املنكقة ال�سناعية 

العام  الطريق  على  ك��ردي  بتل 

م��ق��اب��ل م��ع��م��ل  وت����ار م�ساحة 

�ساحة   + 1000م2  داخ��ل��ي��ة 

2000م2 جمهز مبكاتب + ماء 
+ ك����ه����رب����اء ل���ل���ج���ادي���ن ه����� : 

 0933480107
<لاليجار يف ال�سعالن حمل 
جتاري 30م2 �سنة مقدما + 

و�سيط  ب���دون  مكتب  عمولة 

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

 0965006547
<م���ط���ل���وب حم����ل ي�����س��ل��ح 
الالجار  او  لل�رشاء  �سيدلية 

الت�سامن –  يف الزاهرة – 

امل�����ي�����دان ه����� :  ال�����ق�����زاز – 

 0994891384
<م���ط���ل���وب ل����الج����ار حم��ل 
فرن  و  ي�سلح خمبز  جمهز 

اآيل بدم�سق ه� : 2762111 

 0930018353 –

 
الثورة   بشارع  جتاري  <مكتب 
مصعد   +  5 ط لزعيم  ا ء  بنا
كس  يلو د بر  سو ش  فر مع 
 : هـ  منتفعات  و  كبار  غرفتني 

 09363226020

جتاري  مكتب  <لال�ستثمار 
التجاري  ال�سوق  ب��امل��زرع��ة 

م�ساحة 40م2 مفرو�س كامل 

ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ف�����ق�����ط ه�������� : 

 0947636022
خالد  شارع  في  مكتب  <لالجار 
الرئيسي  الشارع  على  الوليد  بن 
 – محامي  يصلح  40م2  مساحة 
مهندس – شركة جتارية للجادين 

هـ : 0933719565 

مبدينة  للبيع  ار���س  لدينا  يوجد 

الرابع  القطاع  ال�سناعية  ع��درا 

م�ساحة عمار 600م2 /ط1/ - 

 : ه�������  ل���������س����ط����ح  /ا  2 600م
 3323879 – 0944776836

<للبيع �سيارة دايو �سوبر �سالون 
 5 ب�سعر  ات��وم��ات��ي��ك   96 م��ودي��ل 

مليون ه� : 0944414500 

سيارات لآلجار
<مطلوب سيارة لالجار الشهري 
و  معقول  بسعر  طويلة  ملدة  و 
لعائلة  شخصي  مركوب  منطقي 

هـ : 0981769456 

موظفون
بن  خالد  ب�سارع  <مطبعة 
للعمل  موظف  تطلب  الوليد 

ب�سكل فوري براتب 75000 

���س��اع��ات   5 ج���زئ���ي  دوام 

�سباحي او م�سائي للجادين 

 –  0982144218  : ه���� 

 2266762
بالفحامة  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
للعمل  موظفات  اإىل  بحاجة 

ل��دي��ه��ا مب���ج���ال ال��ت�����س��وي��ق 

املبا�رش برواتب مغرية العمر 

و  ال�سهادة  �سنة   30 دون 

اخل���ربة غ��ري ���رشوري��ة ه��� : 

 –  0 9 6 6 0 3 0 8 7 7
 2225099

للعمل  م��وظ��ف��ة  <ي��ل��زم��ن��ا 
ب���دم�������س���ق ال����ق����دمي����ة ه������ : 

 0933761833
<�رشكة جتارية بحاجة اىل 
العمل  يجيد  /ة/  حما�سب 

ع���ل���ى ب���رن���ام���ج اخل�������ازن و 

يف  خ���ربة  ل��دي��ه  و  االداري 

عمل  و  امل��ح��ا���س��ب��ة  جم����ال 

 : ه�  املجال  ه��ذا  �سابقا يف 

0969461271 – بعد 12 
ظهرا 

خبيـــر  ب  مطلـــو >
ة  جهـــز ال ا نـــة  لصيا
الكهربائية و البرادات و 
الغساالت و املايكرويف 
 : هــــ  بدمشـــق  للعمـــل 

 0993834002
<موؤ�س�سة ريا�سية ترغب بتعيني 
موظفة يف ق�سم املحا�سبة بدوام 

8 �ساعات �سباحي براتب 100 
العمر  و  موؤمنة  املوا�سالت  األف 

دون 30 �سنة اخلربة غري �رشورية 

ه� : 2150903 

<م��ط��ل��وب حم��ا���س��ب ل��دي��ه 
اخل����ربة ع��ل��ى اح����د ب��رام��ج 

م��وؤدي  و  متفرغ  املحا�سبة 

اخل�����������������دم�����������������ة ه������������������ : 

 0968202045
<�رشكة جتارية بحاجة اىل 
العمل  يجيد  م�ستودع  امني 

على احد برامج امل�ستودعات 

و ترتيب و تنظيم امل�ستودعات 

و يتحمل �سغط العمل براتب 

مغر ه� : 2243174 

<مطلوب �سائق حا�سل على 
�سهادة قيادة عمومي فئة د 

خلدمات  �رشكة  ل��دى  للعمل 

 –  5852199  : ه���  النقل 

 0957866620
يف  للعمل  موظفة  <يلزمنا 
فندق يف �ساروجة االت�سال 

من 2-5 ه� : 2311722 

تطلب  طبية  اأدوات  <���رشك��ة 
للمعمل لديها موظفة ا�ستقبال 

وا�ستالم و ت�سليم بدوام كامل 

8 �ساعات �سباحي العمر حتت 
30 و راتب 100 األف اخلربة 
غ��ري ���رشوري��ة و امل��وا���س��الت 

موؤمنة ه� : 2157956 

<مطلوب �سائق للعمل لدى 
�������رشك������ة جت�������اري�������ة ه�������� : 

 2243174
/ة/  م��وظ��ف  اىل  <بحاجة 
و  ب���دوام  ل��دى �رشكة  للعمل 

 –  5643460  : ه���  رات���ب 

 0930147448

سكرتاريا
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة 
اإىل موظفات للعمل لديها من اجل 

ا�ستكمال طاقمها االإداري براتب 

75 األف �سهريا العمر دون 30 
غري  ال�����س��ه��ادة  و  اخل���ربة  �سنة 

 –  2225099  : ه���  ����رشوري���ة 

 0993882780
<مطلوب �سكرترية مبعمل مواد 
اجلناين  ح��ي  بجرمانا  غذائية 

جتيد العمل على الكمبيوتر ذات 

مظهر الئق العمر دون 30 �سنة 

الدوام 8 �سباحا حتى 5 م�ساء 

 –  5 4 2 7 5 2 4  : ه���������� 

 0945235374
عمال

يلزمنا عمال تو�سيل طلبات 

نارية  اأو  هوائية  دراج��ة  مع 

ملطعم يف منطقة التجارة ه� : 

 0944594947
في  غربية  حلويات  <مطبخ 
دمشق بحاجة الى عامالت خبز و 
تزيني حلويات غربية عامالت 
 -4 8 صباحا  نظافة الدوام من 

مساء هـ : 0944710144 
<�رشكة خدمات نقل بحاجة 
 : ه������  خ�����ط  م�����راق�����ب  اإىل 

 –  5 8 5 2 1 9 9
 0957866620
مهن

معلم  غربي  �سيف  <يلزمنا 
ب�سطة وغريل ملطعم يف منطقة 

ال�������������ت�������������ج�������������ارة ه��������������� : 

 0944594947

دي��زل  ميكانيكي  <م��ط��ل��وب 
للعمل ب�رشكة خلدمات النقل 

 –  5852199  : ه�������� 

 0957866620
رعاية وتنظيف

<مطلوب مدبرة منزل مقيمة 
�سغرية  ع��ائ��ل��ة  ل���دى  للعمل 

الراتب   40-20 م��ن  العمر 

 : ه������������  ������������������س  ل.  110
 –  0 9 9 4 4 4 2 3 2 4

 8843845

<مطلوب عاملة خدمة غرف 
مقيمة  ) ممكن مع زوجها ( 

�سمن منطقة �سارع بغداد ه� 

 0936855455 :

منزل  م��دب��رة  عاملة  <مطلوب 
لدى عائلة حمرتمة للعمل مقيمة 

او دوام ه� : 0992722275 

 2165666 –
<للجادين ح�رشا مطلوب مدبرة 
منطقة  يف  م�سنة  لرعاية  منزل 

املزرعة بدوام 7 �ساعات الراتب 

60 الف يف�سل من ذوي اخلربة 
ه� : 2241669 من 3-1 

لدى  مقيمة  �سيدة  <مطلوب 
م�سنة مقعدة راتب 100 األف 

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

 –  0 9 9 4 4 4 2 3 2 4
 8843845

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

امل�سنني ه� : 2165666 – 

 0992722275
حالقة وجتميل

اىل  بحاجة  جتميل  <مركز 
و  �سي�سوار  كوافريه �رشيبة 

منيكور  و  بيدكور  اأخ�سائية 

 –  0955402154  : ه���� 

 3739211 – 3739212

<مدر�س ريا�سيات – فيزياء 
كيمياء لكافة ال�سفوف و   –
خا�سة ال�سهادات و املهني و 

ال�سفوف  لكل  امل���واد  ك��اف��ة 

م����ت����اب����ع����ة ي�����وم�����ي�����ة ه�������� : 

0932669269

<مدر�س ريا�سيات ذو خربة 
ع���ال���ي���ة ب���ت���دري�������س امل��ن��اه��ج 

العطاء  م�ستعد  و  احل��دي��ث��ة 

الدرو�س لل�سهادتني االعدادية 

 : ه�����������  ال�������ث�������ان�������وي�������ة  و 

 0962618938
مســـتعدة  <مدرســـة 
العـــاء دروس باللغـــة 
حلـــة  للمر بيـــة  لعر ا
و  ئيـــة  ا بتد ال ا
ضمـــن  يـــة  د ا عد ال ا
مشـــروع دمر و قدسيا 

هـ : 0934428294 
<مدر�س لغة عربية تخ�س�س 
ت����رب����وي ع�����ايل ل��ل�����س��ه��ادت��ني 

و جميع  الثانوية  و  االعدادية 

و  م�سمونة  بنتائج  امل��راح��ل 

خم������رج������ات ع����ال����ي����ة ه������� : 

 –  0 9 6 8 4 6 2 0 1 5
 3329538
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ضمـــن  محـــل  <لديـــك 
دمشـــق مبنطقة جيدة 
تريـــد فتحـــه أجبـــان و 
ألبان شـــراكة اتصل بي 

هـ : 0955326999 
<حما�سب لديه خربة مب�سك 
امليزانية  اع���داد  و  ال��دف��ات��ر 

م�����س��ت��ع��د مل�����س��ك ح�����س��اب��ات 

ال��ت��ج��ار و امل��ح��الت ب���دوام 

 : م�����س��ائ��ي او ج���زئ���ي ه����� 

 0932305097
جنيناتي  ح��دائ��ق  <من�سق 
يطلب عمال مبجل  حم��رتف 

العناية باملزرعة و الكازون و 

تقليم  و  ق�����س  و  ال����زه����ور 

اال���س��ج��ار و ر����س امل��ب��ي��دات 

احل�رشية و معاجلة اال�سجار 

ي������ط������ل������ب ع�������م�������ال ه����������� : 

 0932707041
<����س���اب ي��ب��ح��ث ع���ن عمل 
�سائق �سيارة العمر 22 �سنة 

ه� : 0962663816 

�سيني  عجزة  كر�سي  للبيع 

جودة ممتازة غري م�ستعمل 

 60000 ب�سعر  جلد  فر�س 

ل.�س ه� : 0935577179 

<فني تكييف و تبريد و 
متديد داخلي و صيانة 
و  ديجيتـــال  غســـاالت 
بـــرادات هـــواء و جميع 
األدوات الكهربائيـــة هـ 

 0945218142 :
<�ساب م�ستعد بفك و تركيب 
و تغليف املفرو�سات و جميع 

و  بالنقل  املتعلقة  اخلدمات 

املفرو�سات  �رشاء  و  ال�رشاء 

واالأنقا�س واخلردة و الكتب 

امل�ستعملة / خدمة مميزة / 

 –  8839141  : ه�������� 

 0930074126




