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130م2 / 3 غ��رف ن��وم + 
ك�سوة   / 50م2  ���س��ال��ون 

ج�����������������ي�����������������دة ه���������������������� : 

 0994700664
فيالت  باملزة  منزل  <للبيع 
غربية ط1 م�ساحة 135م2 

�إطاللة  �سالون   + ن��وم   3/

– كر�ج – �سوفاج م�ستقل 
– م�سعد – مولدة – طابو 
 : ه���  م��ل��ي��ون   220 �ل�سعر 

 0961162162
<للبيع باملزة فيالت غربية 
�سقة   / ف��ل��ل  ب��ن��اء   / ط2 

200م2 �ك�ساء جيد �إطاللة 
مم���ت���ازة ب��ن��اء ح��ج��ر ط��اب��و 

 550 �ل�سعر  فوري  ت�سليم 

م������������ل������������ي������������ون ه������������������� : 

 0961162162
شقق متفرقة 

باملهاجرين  منزل  <للبيع 
�ل�سارع �لعام 2 و �سوفا + 

ك�سوة  ر�ئعة  �طاللة  تر��س 

ممتازة + م�سعد + �سوفاج 

طابو  105م2  م�ساحة  ط4 

�خ�������ر �ل��ت�����س��ل��ي��م ف���وري 

�الت�سال بعد 6 م�ساء ه� : 

 0936664440

مشروع دمر 
< للبيع �سقة يف م�روع دمر 
 3  / 160م2  م�ساحة  ط4 

بناء  غرف نوم �ك�ساء �سوبر 

مم��ي��ز ك�����ر�ج – م�����س��ع��د – 

فوري  �لت�سليم  طابو�  �طاللة 

ه� : 0961162162 

ط2  دم��ر  مب�روع  <للبيع 
�سقة م�ساحة 160م2 / 3 

كر�ج  �سوبر  �ك�ساء   / نوم 

�طاللة و�سط طابو �لت�سليم 

ف���������������������������������وري ه��������������������� : 

 0961162162

مزة 
<  للبيع 50 مرت منزيل �آو 
جتاري عال�سارع �لعام  مزة 

86 خز�ن - جانب �سيدلية 
ه����ات����ف   ون��������و���������س  رمي 

0938599950
<للبيع �سقة يف �ملزة جبل 
 2/ 110م2  م�ساحة  ط4 

ن���وم / ج��ن��وب ����رق غ��رب 

�لعف�س  م���ع  ج��ي��د  �ك�����س��اء 

فوري  ت�سليم  طابو  �إطاللة 

 : ه���  م��ل��ي��ون   120 �ل�سعر 

 0961162162
جبل  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
طلعة  �ل��ه��دى  �ساحة  خلف 

م�ساحة  �ل�سهلي  �سيدلية 

<���س��ق��ة ك���ب���رة ل��ل��ب��ي��ع �و 
�ملبادلة يف �ملالكي قرب �ملول 

160م2   + �سكن  200م2 
 2  – �سالون   2  / حد�ئق 

نوم – 2 حمام – مطبخ / 

ك�����س��وة ج���ي���دة ) �ل���رج���اء 

�ل��و���س��ي��ط مم���ن���وع / ه���� : 

 0960007437
<فر�سة ذهبية للبيع فروغ من 
�ملالك بابو رمانة على �ل�سارع 

�سويت غرفتني و منافع �ر�سي 

نزول 5 درجات مدخل خا�س 

م�ستقل ي�سلح لل�سمن �و عيادة 

35 مليون  �ل�سعر  �و جت��اري 

فقط / �لو�سيط ممنوع / ه� : 

 0960007437
للبيع �سقة يف عرنو�س طابق 

ثاين فني م�ساحة 170م2 /4 

 / منافع  و  �سالون  و  غ��رف 

�ل�سارع  على  ج��ي��دة  ك�سوة 

�لرئي�سي ه� : 0951418823 

 4454355 –
<للبيع �سقة يف �ول �سارع 
م�ساحة  ف��ن��ي  ط1  �ل��ع��اب��د 

م�ستقل  م���دخ���ل   2 140م
جت��اري  �و  �سكني  ي�سلح 

�رتفاع �ل�سقف 4،75 ه� : 

 4 4 5 4 3 5 5 -

 0951418823

�مل��ق��اي�����س��ة م��ن��زل  <ل��ل��ب��ي��ع �و 
موقع  �خلطيب  جادة  بالق�سور 

مم��ي��ز دل��وك�����س �ر����س رخ���ام و 

 6 ���س��وف��اج ط1 �سعود  مت��دي��د 

درحات فقط �طاللة على �ل�سارع 

طابو �خ�ر ت�سليم فوري 140 

مليون ه� : 0951553163 

<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة يف ج��دي��دة 
عرطوز �لبلد غرفة و �سالون 

و م��ن��ت��ف��ع��ات ق��ب��و ���س��اوي 

 : ه�  لل�رورة  مغر  ب�سعر 

 0933456292
<للبيع يف يعفور فيال على 
 / �ك�ساء  ب��دون   / �لهيكل 

و�ل��ب��ن��اء  دومن    2 �الأر������س 

 : ه�����������������   2 4م 0 0
 0961162162

<ل��ل��ب��ي��ع رق���م �ك��ت��ت��اب يف 
 / �ل�سعب  ���س��دى  جمعية 

-110 مب�ساحة  �ل��ف��ي��ح��اء 

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

 –  4 4 5 4 3 5 5
 0951418823

<للبيع �سقة �ر�سية بالطة 
بغد�د خلف  �سارع  و�ح��دة 

ك�����ازي�����ة �الزب�����ك�����ي�����ة ه������ : 

 0949877158

<ل���الج���ار ���س��ق��ة �أر���س��ي��ة 
�لبلد  كفر�سو�سة  بتخطيط 

قرب �سوق �خل�سار 3 غرف 

و �سوفا مع وجيبه خارجية 

ك�سوة ممتازة خدمات كاملة 

ماء و كهرباء و موقع خمدم 

�و  لعياد�ت  ملجمع  ت�سلح 

�سكني �سنوي ح�ر� ب 4 

مليون نهائي للجادين دون 

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

 0988266149
مـــي  ليو ا ر  جـــا لال >
الشـــهري  األســـبوعي  
بدمشق غرف مفروشة  
مكيفـــة + بـــراد )ضمـــن 
البيت الشامي للسرير(  
ضمن ) البيت الشـــامي 
( شـــارع  بغـــداد خلـــف 
هــــ  ة  ز جلـــو ا مـــع  جا
 –  0112320771    :

 0936855455
<ل��ال���س��ت��ث��م��ار �ل�����س��ن��وي 
 + مكتب  �حلريقة  ب�ساحة 

م�ستودع قبو طابقني مفرو�س 

مزود بوفيني + حمامني عدد 

/2/ م�ساحة 150م2 ه� : 

 –  2 2 4 8 8 8 0
 0930047294

<لالجار غرفة مفرو�سة مع 
�ساحبة �ملنزل ب�سارع بغد�د 

طابق �ول لالناث فقط ه� : 

 –  2 3 1 5 7 5 9
 0959866439

رك��ن  <ل���الج���ار  �سقة يف 
طابق  برنية  ���س��ارع  �ل��دي��ن 

و �سالون  4 غرف  خام�س 

 / فر�س  ب��دون  �و  بفر�سها 

جمعية �ل�رطة / مع م�سعد 

�جار �سنوي ه� : 4454355 

 0951418823 –
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<موجود لدينا �سقق �سبابي 
�و  للبيع  قد�سيا  ب�ساحية 

�كتتاب  رقم  �و  خم�س�سة 

دميا�س للجادين دون و�سيط 

ه� : 0988266149 

<م����ط����ل����وب ���������ر�ء رق����م 
�كتتاب  رق���م  و  تخ�س�س 

بدون ك�ر بال�سكن �ل�سبابي 

مبا�رة  �مل��ال��ك  م��ن  �أ  ف��ئ��ة 

ب�سعر معقول باال�سكان ه� 

 0937323675 :

< للبيع ح�سة �أو ح�س�س 
بناء  يف  ���س��غ��رة  �سهمية 

جتاري موؤجر للقطاع �لعام 

بدم�سق مع �إمكانية �ملقاي�سة 

ل��ل��ت��و����س��ل  و�ت�����س �ب �آو 

�الت�سال 0966433444

<للبيع / د�كونة / جتارية 
يف باب توما مقابل �ساورما 

طابو  6م2  م�ساحة  �ل��رج 

 : ه�������  ك�����ه�����رب�����اء  م��������اء + 

 0988959533
على  �ملقاي�سة  �و  <للبيع 
منزل حمل جتاري بابو رمانة 

م���وق���ع مم��ي��ز ���س��اح��ة ق�ر 

�الردن  بنك  جانب  �ل�سيافة 

ت�����س��ل��ي��م ف�����وري ط��اب��و  30م 
�خ�ر ي�سلح حمل جتاري 

�و عيادة �و مكتب حمامي �و 

مكتب هند�سي 125 مليون ه� 

 0951553163 :

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

�ساورما و م�سوي م�ساحة 

50م2 يف �ملزة �ول طريق 
بن  علي  جامع  بناء  �جلبل 

�ب�������������ي ط���������ال���������ب ه����������� : 

 0933568282

<ل��ل��ب��ي��ع حم���ل يف ح��و���س 
ب���ال����س جم��م��ع �ل�������س���ام 3 

طابق  ك��ل  م�ساحة  ط��و�ب��ق 

128م2 �رقي غربي على 
����س���ارع���ني ك���ت���ل���ة 2 ه����� : 

 0949218989
<للبيع �و �ال�ستثمار مبنى 
جت����اري ���س��ن��اع��ي خ��دم��ي 

ي�����س��ل��ح ب��ن��ك – ���رك��ة – 

جممع طبي مرخ�س معمل 

�و جتاري بالر�مكة م�ساحة 

600م2 مكاتب و �سالة و 
ممتازة  ك�سوة  م�ستودعات 

ج����اه����زة ل��ل��ع��م��ل �ل���ف���وري 

م�����و�ق�����ف م����ت����وف����رة ه������ : 

 0966965777
<ل��ل��ب��ي��ع ب���ن���اء جت�����اري 4 
على  توما  ب��اب  طو�بق يف 

�ل�سارع �لعام م�ساحة �لف 

ديلوك�س  �سوبر  ك�سوة  م2 

تكييف مركزي مولدة كهرباء 

م�سعد د�خلي بريء �لذمة 

ي�سلح لكل �ملهن �و �ركة 

 : ه����������������  ب����������ن����������ك  و  �

 0944275124
<للبيع حم��ل جت���اري يف 
مع  45م2  م�����س��اح��ة  ي��ل��د� 

مب��ج��م��ع  45م2  ���س��ق��ي��ف��ة 

�ملوؤمنني  الأمهات  �ل�سناعي 

ط������اب������و �خ�������������ر ه��������� : 

 –  0 9 3 3 6 1 5 6 7 7
 4427714

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

0944578427
ريف  لالجار يف  م�ستودع 

�ملنطقة  �ل�����رق��ي  دم�����س��ق 

على  كردي  بتل  �ل�سناعية 

�لطريق �لعام مقابل معمل  

وت������ار م�������س���اح���ة د�خ��ل��ي��ة 

ح���ة  ����س���ا  +  2 1000م
2000م2 جمهز مبكاتب + 
ماء + كهرباء للجادين ه� : 

 0933480107
<ل����الج����ار م�����س��ت��ودع يف 
بعد  �ل��ق��دم  تنظيم  منطقة 

حم��ط��ة �ل��ق��ط��ار�ت م��و�ج��ه 

مدر�سة �سكري �لقوتلي بناء 

�خل����������������ي����������������اط ه����������������� : 

 0935844339

 
ب�سارع  جت���اري  <م��ك��ت��ب 
�لثورة  بناء �لزعيم ط5 + 

�سوبر  ف��ر���س  م��ع  م�سعد 

دي��ل��وك�����س غ��رف��ت��ني ك��ب��ار و 

م�������ن�������ت�������ف�������ع�������ات ه������������� : 

 0933226020

<للبيع �ر�س طابو �خ�ر 
�لفوقا  عي�سم  يف  م��ف��رزة 

بالقرب من �مل�سفى �لوطني 

 –  6823448  : ه������� 

 0933594898
<للبيع �ر�س – باب �ريجة 

ه� : 0949877158 

للبيع  ل��دي��ن��ا �ر�����س  ي��وج��د 

�ل�سناعية  ع����در�  مب��دي��ن��ة 

�لقطاع �لر�بع م�ساحة عمار 

600م2 /ط1/ - 600م2 
/�ل�����������������س��������ط��������ح ه������������� : 

 –  0 9 4 4 7 7 6 8 3 6
 3323879

<للبيع �ر�س طابو يف قلعة 
جندل �طاللة ر�ئعة و مفزة 

خان  غ��رب  و  قطنا  جنوب 

�ل�سيح ه� : 6823448 – 

 0933594898

موظفون
ل  ممـــو ب  مطلـــو >
قائـــم  جتـــاري  ملشـــروع 
و  التوســـعة  اجـــل  مـــن 
التصديـــر للجاديـــن هـ 

 0993010524 :
بالفحامة  جتارية  <�ركة 
بحاجة �إىل موظفات للعمل 

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

�ملبا�ر برو�تب مغرية �لعمر 

و  �ل�سهادة  �سنة   30 دون 

 : �خل��رة غر �رورية ه� 

 –  0 9 6 6 0 3 0 8 7 7
 2225099

<يلزمنا �ساب للعمل بور�سة 
يف باب م�سلى �لدو�م من 

8 �سباحا – 5 م�ساء بر�تب 
60 �لف �سهريا �لعمر دون 
 : ه��������  �الت�������������س������ال   25

 0937756448
<مطلوب مندوب �و مندوبة 
مبيعات بر�تب و ن�سبة ه� : 

 0933635136
ت�سويق  م�رف  <مطلوب 
حا�سل على �سهادة جامعية 

�و در��سات عليا بالت�سويق 

و �د�رة �العمال يتقن �للغة 

على  �ل��ق��درة  و  �النكليزية 

��سفر �سمن �لقطر �ل�سوري 

و �حا�سل على �جازة �سوق 

 –  7 0 7 2  : ه������������� 

0933098592 �الت�سال 
من 4-9 

�ل��ك��رتون بحاجة  <ور���س��ة 
�و  �ل��ك��رتون  خل��ري��ج معهد 

�ل��ك��رتون  �سناعية  ث��ان��وي��ة 

�خلرة غر �رورية �لعمر 

دون 30 �ل��دو�م من 8،30 

بر�تب  5 م�ساء   – �سباحا 

جيد ه� : 0937756448 

<�����رك����ة جت����اري����ة ت��رغ��ب 
لال�ستعالم  �سائق  بتعيني 

10-2 ظهر�  بني  �الت�سال 

 –  4433084  : ه������� 

0968888630
/ة/  موظف  �ىل  <بحاجة 
ل��ل��ع��م��ل ل����دى ����رك���ة على 

خطوط �نتاج و توزيع بدو�م 

و ر�تب جيد ه�: 5643460 

 0930147448 –
مطلوب مروج من�سق ب�سائع  

�مل��ظ��ه��ر �ل���الئ���ق و �ل��ع��م��ر 

اليتجاوز 25 �سنة مع �جازة 

�سوق �ال�سال من 9-4 ه� : 

 0933098592 – 7272
<مطلوب �سيدة 45 �سنة و 
م���ا ف���وق ل�����س��ال��ون ح��الق��ة 

و خلدمة  ل��ل��ب��وف��ي��ه  رج����ايل 

 10 �ل���رتت���ي���ب  �ل���زب���ائ���ن و 

يوميا /60/  �ساعات عمل 

�لف �سهريا ) مع �لر�ين ( 

من  ق��ري��ب  �ل�سكن  يف�سل 

�ل�����ع�����ب�����ا������س�����ي�����ني ه���������� : 

 0936688999
<�ركة بحاجة �ىل �سائق 
حا�سل على �سهادة �عد�دية 

كحد �دنى و �سهادة قيادة 

فئة د ه� : 0933098592 

�الت�سال من 4-9 

سكرتاريا
بدم�سق  جت���اري  <م��ك��ت��ب 
بحاجة �إىل �سكرترة متفوقة 

 –  2316894  : ه������� 

 0950404424

<�ركة جتارية بالفحامة بحاجة 
من  لديها  للعمل  موظفات  �إىل 

�جل ��ستكمال طاقمها �الإد�ري 

�لعمر  �سهريا  �أل��ف   75 بر�تب 

دون 30 �سنة �خلرة و �ل�سهادة 

 2225099  : ه�  غر �رورية 

 0993882780 –
عمال

عامالت  و  عمال  <مطلوب 
للعمل ب�ركة للمو�د �لغذ�ئية 

�خل��رة غ��ر ���روري��ة ه��� : 

 0993372522
فروج  ملحل  عامل  <يلزمنا 
برو�ستد و م�سوي يف منطقة 

�ل��ق�����س��اع ب��خ��رة �و ب��دون 

خ�������������������������������رة ه������������������������ : 

 0944328400
مهن

�لغذ�ئية  لل�سناعات  <���رك��ة 
بحاجة �إىل �سيف حلويات عربية 

ن���و�����س���ف ) �خل���رة  ���س��ي��ف   /

مطلوبة ( ه� : 0993372522 

<بحاجة �إىل ري�س تعبئة / 
ري�س مبيعات �خلرة مطلوبة 

ه� : 0993372522 

رعاية وتوظيف
<مطلوب مدبرة منزل مقيمة 
�سغرة  عائلة  ل��دى  للعمل 

بر�تب   40-20 من  �لعمر 

110 ه� : 0994442324
<مطلوب عاملة خدمة منزلية 
و  �الأط���ف���ال  ل��رع��اي��ة  مقيمة 

 2165666  : ه���  �مل�سنني 

 0992722275 –
<مطلوب �سيدة مقيمة لدى م�سنة 
مقعدة ر�تب 100 �لف و �جازة 

 0994442324  : ه�  ��سبوعية 

 8843845 –

<مطلوب عاملة مدبرة منزل 
للعمل  حمرتمة  عائلة  ل��دى 

 : ه������  دو�م  �و  م���ق���ي���م���ة 

 –  0 9 9 2 7 2 2 2 7 5
 2165666

حالقة وجتميل
<مركز جتميل بحاجة �ىل 
�سي�سو�ر  كو�فرة �ريبة  

و �خ�سائية بديكور و منيكور 

 –  0955402154  : ه��� 

 3739211 – 3739212
أزياء

<معمل خياطة يف جرمانا 
بحاجة �ىل عامل /ة/ حبكة 

– درزة – ر�سة – �مبالج ه� 
 –  0933254955  :

 5636656

ضمـــن  محـــل  <لديـــك 
دمشـــق مبنطقة جيدة 
تريـــد فتحـــه أجبـــان و 
ألبان شراكة / اتصل بي 

/ هـ : 0955326999 
<�ساب متفرغ للعمل بدو�م 
غر  �سنة   24 �لعمر  كامل 

م����دخ����ن م���ن���ه���ي �خل���دم���ة 

�اللز�مية �ل�سكن ت�سامن ه� 

 0930740102 :

<سيدة ترغب برعاية مسنة مع 
اقامة او بدون خبرة جيدة هـ : 

 0931434127
<حما�سب لديه خرة مب�سك 
�مليز�نية  �ع���د�د  و  �ل��دف��ات��ر 

ح�����س��اب��ات  مل�����س��ك  م�ستعد 

�ل��ت��ج��ار و �مل��ح��الت ب���دو�م 

م�����س��ائ��ي �و ج���زئ���ي ه���� : 

 0932305097

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

ه� : 0962663816 

<مدرسة لغة انكليزية مستعدة 
العطاء دروس باللغة االنكليزية 
اإلعدادية  و  االبتدائة  للمرحلة 
 –  0991494764  : هـ 

 0987082918
<مدر�س ريا�سيات ذو خرة عالية 
بتدري�س �ملناهج �حلديثة و م�ستعدة 

الإعطاء �لدرو�س لل�سهادتني �الإعد�دية 

و �لثانوية ه� : 0962618938 

ريا�سيات  مكثفة  <درو���س 
ل��ل�����س��ه��ادت��ني �الإع����د�دي����ة و 

 : �لثانوية بكافة فروعها ه� 

 0933635136
فيزياء   – ريا�سيات  <م��در���س 
– ك��ي��م��ي��اء ل��ك��اف��ة �ل�����س��ف��وف و 
و  �ملهني  و  �ل�سهاد�ت  خا�سة 

كافة �ملو�د لكل �ل�سفوف متابعة 

يومية ه� : 0932669269

العـــاء  مســـتعدة  <مدرســـة 
بيـــة  لعر ا للغـــة  با س  و ر د
و  ئيـــة  ا بتد ال ا حلـــة  للمر
االعدادية ضمن مشروع دمر 
و قدسيا هـ : 0934428294 

تخ�س�س  عربية  لغة  <م��در���س 
تربوي عايل لل�سهادتني �العد�دية 

و �لثانوية و جميع �ملر�حل بنتائج 

م�سمونة و خمرجات عالية ه� : 

 3329538 – 0968462015
<م���در����س ري��ا���س��ي��ات ذو 
خرة عالية بتدري�س �ملناهج 

العطاء  م�ستعد  و  �حلديثة 

�ل�������درو��������س ل���ل�������س���ه���ادت���ني 

 : ه���  �لثانوية  و  �الع��د�دي��ة 

 0962618938
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للبيع عدة فروج كاملة �سوي 

و  برو�ستد  و  �لفحم  على 

مقايل مع جميع �للو�زم مع 

مدخنة جيدة مل تركب �بد� 

/9 �متار / لال�ستف�سار ه� 

 –  0933731510  :

 0944393984

<�ساب م�ستعد بفك و تركيب 
و تغليف �ملفرو�سات و جميع 

و  بالنقل  �ملتعلقة  �خل��دم��ات 

�ملفرو�سات  ���ر�ء  و  �ل�����ر�ء 

و�الأنقا�س و�خلردة و �لكتب 

�مل�ستعملة / خدمة مميزة / 

 –  8839141  : ه�������� 

 0930074126

و  ت��ري��د  و  تكييف  <ف��ن��ي 
�سيانة  و  د�خ���ل���ي  مت��دي��د 

غ�ساالت ديجيتال و بر�د�ت 

�الأدو�ت  ج��م��ي��ع  و  ه�����و�ء 

�ل�����ك�����ه�����رب�����ائ�����ي�����ة ه���������� : 

 0945218142




