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مشروع دمر 
<للبيع منزل يف م�رشوع دمر 
ج7 /ط3/ م�ساحة 140م2 / 

ن��وم / اك�����س��اء جيد �سوكة   3
�سمال �رشق اإطاللة جيدة طابو 

– م�����س��ع��د 2 – م���ول���دة ه���� : 
 0961162162

<للبيع منزل مب�رشوع دمر بناء 
ال��ت��ع��م��ر ط7 ���س��وك��ة اط��الل��ة 

ديلوك�س  �سوبر  ك�سوة  ممتازة 

م�ساحة 130م2 ت�سليم فوري 

للجادين فقط دون و�سيط ه� : 

 –  0 9 4 4 7 5 7 0 6 1
 6127552

<للبيع مب�����رشوع دم��ر ج 16 
اأر�سية 120م2 / 3نوم  �سقة 

مع حديقة 50م2 بناء حجر + 

هيكل  ك���راج ج��ن��وب ����رشق – 

 – بناء جاهز   – ب��دون اك�ساء 

م���اأه���ول – ب����ريء ال��ذم��ة ه��� : 

 0961162162

مزة 
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب���امل���زة ف��ي��الت 
�رشقية نزلة جامع االكرم ط11 

135م2  م�ساحة  االخ���ر  قبل 

غرفة نوم ما�سرت + غرفة نوم + 

�سوفاج   + �سفرة    + �سالون 

���س��وك��ة ق��ب��ل��ي ����رشق���ي ك�����س��وة 

كراج  و  م�سعد+مولدة  ممتازة 

 450 ب  ف��وري  ت�سليم  خا�س 

مليون ه� : 0949599996 

اتو�سرتاد  ب��امل��زة  منزل  <للبيع 
م�ساحة 155م2 /ط6/ 3 غرف 

اطاللة  ك�سوة جيدة  و �سالونني 

خالبة �سوكة بناء خمدم كراج + 

مولدة ت�سليم فوري للجادين فقط 

دون و�سيط ه� : 0944757061 

 6125566 –
امل��زة  ات��و���س��رتاد  م��ن��زل  <للبيع 
���س��اح��ة  ال����ن����ازل اىل  ال���ط���ري���ق 

االمويني ط11 مع م�سعد و مولدة 

اط��الل��ة  و���س��ط  ك�����س��وة  160م2 
جميلة جدا على اتو�سرتاد و على 

الفيالت ال�رشقية ح�سوة جنوبي 

ناطور  م��ع  ب��ن��اء خم��دم  �سمايل 

ت�سليم فوري ب 600 مليون ه� : 

 0949599996
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب���امل���زة ف��ي��الت 
ط1  الفتح  جامع  ق��رب  مت�سلة 

/120م2/ ك�سوة و�سط اطاللة 

 200 ب  نظامي  ط��اب��و  جميلة 

م���ل���ي���ون ت�����س��ل��ي��م ف������وري ه����� : 

 0949599996
<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة ب���امل���زة ف��ي��الت 
طابو  ال��ث��اين  الن�سق  مت�سلة 

اخ�رش /ط1/ 100م2 غرفتني 

ن���وم و ���س��ال��ون ك�����س��وة جيدة 

اطاللة جميلة جدا ب�سعر 150 

مليون ه� : 0949599996 

<ل��ل��ب��ي��ع �سقة ب��امل��زة ج��ب��ل ق��رب 
ال�سهداء  بنات  مدر�سة  و  املخفر 

 + ار�سي  ط  العام  ال�سارع  على 

ت��را���س و اط��الل��ة ع��ل��ى احل��دي��ق��ة 

130م2 / 4 غ���رف و ���س��وف��ا و 
ترا�س و مطبخ كبر / ي�سلح �سكن 

او مكتب غر معلن او مقر �رشكة 

او عيادة او مهن فكرية ب 220 

مليون ه� : 0949599996 

املزة  باتو�سرتاد  منزل  <للبيع 
الطريق النازل اىل االمو�س�سن 

ك�سوة ممتازة  /130م2/  ط8 

اطاللة على االتو�سرتاد �سوكة 

مليون   500 ب  غربي  �سمايل 

بناء نخدم مع م�سعد و مولدة 

ه� : 0949599996 

شقق متفرقة 
<للبيع منزل ب�سارع بغداد على 
 4 كاملة  بالطة  ال��ع��ام  الطريق 

320م2  م�����س��اح��ة  اجت���اه���ات 

ك�سوة جيدة جدا اطاللة ممتازة 

ت�سليم فوري للجادين فقط دون 

 0933258589  : ه���  و�سيط 

 6125566 –
االأ���س��د  ق��رى  يف  فيال  <للبيع 
ال��ع��ام   1000م2 –  ال�سارع 

طابق عدد /2/ ) 125+125 

( اك�ساء االإ�سكان – م�سبح – 

موقع مميز  كراج –  حدائق – 

ه� : 0961162162 

<للبيع عقار ارضي سوكة في 
37م2  مساحة  برزة  مساكن 
الرئيسي  الشارع  على  اطاللة 
 –  0933631477  : هـ 

 0934270112
�سقق  و  اكتتاب  اأرق��ام  <لدينا 
جمعيات  و  �سبابي  خم�س�سة 

تبداأ  االأ�سعار  قد�سيا  ب�ساحية 

بال�ساحية من 35 مليون و ما 

فوق الرجاء للجادين دون و�سيط 

ه� : 0988266149 

< للبيع رقم اكتتاب يف جمعية 
�سدى ال�سعب و جمعية الفيحاء 

م�ساحات  قد�سيا  �ساحية  يف 

120-160م2 قيد التنفيذ ه� : 
 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3

 4472374

<ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
الطربو�س  مطعم  جانب  غربية 

غرفينت نوم و �سالون  مفرو�س 

ك�سوة و فر�س ممتاز  ط ار�سي 

 : ه���  �سنويا  مليون   5 مطلوب 

 0949599996
<لالجار منزل بدون فر�س يف 
و  غرفتني   2 ج��ادة  املهاجرين 

ب��ل��ك��ون �سنة  ���س��ال��ون ط1 م��ع 

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

 0965006547
<لالجار منزل باملزة على طريق 
اجلالء ط2 غرفتني نوم و �سالون 

+ �سفرة مفرو�س فر�س جيد جدا 

امللعب   و  امل�سبح  على  اط��الل��ة 

خدمات بناء كاملة مطلوب 10 

مليون ه� : 0949599996 

<لالجار قبو م�ساحة 40م2 يف 
����س���ارع خ���ال���د ب���ن ال���ول���ي���د / 

 : ه���������   / ������رشي�����ب�����ي�����������س�����ات 

 –  0 9 9 9 5 6 4 3 8 5
 2230539

<مطلوب �سقة غرفتني و �سوفا 
مفرو�س ديلوك�س �سارع بغداد 

– م��ه��اج��ري��ن – م���زرع���ة ه���� : 
 0932231862

<ل������الج������ار م����ن����زل ب��ت��ن��ظ��ي��م 
كفر�سو�سة دخلة مطعم رمان او 

م�ساحة  ط3  اخلارجية  مفرق 

150م2 غرفتني نوم و �سالون 
و �سفرة و �سيوف ك�سوة و فر�س 

ج��ي��د ج���دا ب��ن��اء خم���دم ك���راج 

 10 للبناء  ب  �سيارات خا�س 

م������ل������ي������ون �������س������ن������وي ه���������� : 

0949599996
<لالجار منزل غرفتني و منافع  
طابق اأول يف باب م�سلى بدون 

فر�س ه� : 0932287115 

فيالت  باملزة  �سويت  <لالجار 
�رشقية جانب الدوار غرفة نوم 

و �سالون مفرو�س ك�سوة و فر�س 

�سوبر �سوبر ديلوك�س مطلوب 6 

 : ه���  �سنويا  ن�سف   و  مليون 

 0949599996
<ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
مع  حديقة  م��ع  ار���س��ي  غربية 

كراج و م�سبح مفلرت فا�سي من 

الفر�س له 3 مداخل 4 غرف و 

�سالون و حديقة ي�سلح �سكن 

او م��ق��ر ���رشك��ة ل��ل��ج��ادي��ن دون 

 0932334302  : ه���  و�سيط 

 6125566 –
<ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
�رشقية  بناء اال�سكان الع�سكري 

200م2 /3 غرف نوم و �سالون 
ط6 مفرو�س ك�سوة و فر�س جيد 

جدا  خدمات بناء كاملة مطلوب 

����س���ن���وي���ا ه������ :  م����ل����ي����ون   10
 0949599996

<لالجار منزل في املهاجرين 
شـــطة جادة اولى ط2 بدون 
فـــرش /3 غـــرف و صوفـــا / 
بـــدون  كســـوة جيـــدة جـــدا 

وسيط هـ : 0968735852
<لالجار منزل على خط اجلبل 
مقابل بن خلون ط ار�سي ي�سلح 

ع��ي��ادة   او  م��ك��ات��ب  او  ل�����رشك��ة 

300+م2  200م2  م�����س��اح��ة 

�سوبرديلوك�س  ك�سوة  حديقة 

مطلوب 10 مليون �سنويا ه� : 

 0949599996
العفيف  يف  م��ن��زل  <ل���الج���ار 
رو�سة مفرو�س �سوبر 2 نوم و 

�سالون و بلكون ط2 مع م�سعد 

تدفئة اأر�سية تكييف �سا�سة – 

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

0965006547
<لالجار منزل على خط اجلبل 
فر�س  ب��دون  خلدون  بن  جانب 

غرفة نوم و �سالون  ك�سوة و�سط 

 : ه���  �سنويا  مليون   3 مطلوب 

 0949599996
ط2  عرنو�س  �سقة يف  ل��الج��ار 

فني /4 غرف و �سوفا و منافع 

اج����ار ���س��ن��وي م��ف��رو���س��ة ه���� : 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3
 4472374

<ل���الج���ار ط��اب��ق ف��ي��ال ب��امل��زة 
/220م2/  ط1  غربية  فيالت 

غرفة نوم ما�سرت + غرفتني نوم 

و  ك�سوة  �سفرة   + �سالون   +

و  مليون   25 ف��ر���س مم��ت��از ب 

بازار ه� : 0949599996 
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<لالجار �سقة يف �ساحية قد�سيا 
�سوبر  االحمد  مقابل جامع  ب1 

ديلوك�س 120م2 مفرو�س بالكامل 

 : ه���  �سهريا  ال��ف   400 ب�سعر 

 3718808 – 0933278877
<لالجار منزل على اتو�سرتاد 
ن���وم و �سالون  غ��رف��ت��ني  امل���زة 

�سوبر  فر�س  و  مفرو�س ك�سوة 

ديلوك�س ط10 / يوجد مولدة 

+ كراج لل�سيارة + خدمات بناء 

مليون   12 م��ط��ل��وب   / ك��ام��ل��ة 

�سنويا ه� : 0949599996 

< مطلوب لل�رشاء بيت �سغر ملحق 
او بيت عادي له برندا بحدود 4 او 

5 مليون طابو يف زملكا او عني ترما 
 60 40او  ما حولهما مب�ساحة  او 

م2 ه� : 0988363989 

< م��ط��ل��وب ���س��ق��ة ل��ل��ب��ي��ع يف 
و  ال�سبابي  و  قد�سيا  �ساحية 

قلب دم�سق با�سعار معقولة و 

و���س��ي��ط  دون  م��������زاودة  دون 

للجادين ه�: 0988266149 

جتاري  محل  فروغ  <للبيع 
ساروجة 180م2 يصلح لكافة 
بسعر  فقط  للجادين  املهن 
جيد هـ : 0933403956 

 0988773023 –
<عقار جتاري ب�ساحة املي�سات 
/ جانب فرن املي�سات ال�سياحي 

/ طابق عدد 2 / 22+22م2/ 

مع حمام – اك�ساء جيد – طابو 

 : ه������������  م�������ل�������ي�������ون   100
 0961162162

ب��ني ع��رن��و���س و  <للبيع حم��ل 
ال�سهبندر 28م2 فروغ + ملكية 

الت�سليم فوري ه� : 4472374 

 0951418823 –

ب�ساحة  ال�سنوي  <لال�ستثمار 
احلريقة مكتب + م�ستودع قبو 

طابقني مفرو�س مزود بوفيه عدد 

م�ساحة   2 ع���دد  ح��م��ام   +  2
150م2 ه� : -0930047294 

 2248880

<لالجار حمل جتاري بناء ال�سيتي 
العام ط ار�سي  الطريق  مول على 

باب  مليون   8 ب  50م2  م�ساحة 

م�ستقل ه� : 0949599996 

<حم����ل ل���الج���ار ب���امل���زة ف��ي��الت 
�رشقية بعد مدينة ال�سباب م�ساحة 

25م2 ي�سلح الي مهنة ÷ �سوبر 
ماركت �سابقا / ذو دخل جيد ه� 

 0944014015 :

<لالجار حمل بركن الدين ا�سد الدين 
طلعة  اول  ليلى  حمو  ج��ام��ع  مقابل 

املتينية م�ساحة 26م2 �سمنه مرحا�س 

و جملى �سغر / مع واجعة او بدون 

ه� : 0955636348 

<لالجار حمل جتاري باملزة فيالت 
طريق اجلالء مواجه ال�سندباد على 

ال�سارع العام م�ساحة 17م2 اجار 

�سنوي ح�رشا 4 مليون و ن�سف ه� 

 094959996 :

<مطلوب لالجار مكتب م�ساحة 
60م2 ك�سوة جيدة على �سارع 
جرمانا الرئي�سي او باب �رشقي 

 : ه�����������  حم�����ي�����ط�����ه�����م�����ا  او 

 0991176289

اراضي 
<ل��ل��ب��ي��ع ار�����س م�����س��اح��ة 40 
ق�سبة يف دم�سق منطقة ببيال 

ط���ري���ق ال�����س��ي��دة زي���ن���ب ه���� : 

 0944453810

موظفون
<مطلوب ممر�سة خريجة معهد 
�سحي او متري�س للعمل �سمن 

جرمانا  يف  عاملي  جتميل  مركز 

العمر حتت 30 �سنة ذات مظهر 

الئق يف�سل من �سكان جرمانا و 

الدويلعة ه� : 0991176289 

<مطلوب موظفة للعمل يف حمل 
يف�سل  و  العطور  و  املكياج  لبيع 

م��������ن ل������دي������ه������ا خ�����������رة ه��������� : 

 4440330 – 0993501611
س  مهند ب  مطلو >
مهندس  مساعد  و  ميكانيك 
كة  بشر للعمل  نيك  ميكا
أن  على  غذائية  مواد  إنتاج 
هـ  سابقة  خبرة  لديه  يكون 
 –  0933300762  :

 4427129

<مطلوب مندوب مبيعات يحمل 
للعمل  عمومي  �سواقة  �سهادة 

يف �رشكة اأغذية كرى يف�سل 

من لديه خرة يف �سوق دم�سق 

و ريفها ه� : 0994804381 

<مطلوب مديرة عالقات عامة 
يف الت�سويق االإعالين و الدعاية 

�سنوات   3 ع��ن  ت��ق��ل  ال  خ���رة 

لال�ستعالم  املجال  هذا  �سمن 

ع��������ل��������ى ال����������وات���������������������س ه����� 

 0991176289:

<بحاجة اىل موظف /ة/ للعمل 
 – انتاج / عمال  على خطوط 

م���وزع���ني / ه���� :  ���س��ائ��ق��ني – 

 –  5 6 4 3 4 6 0
 0930147448

<شركة محاماة في شارع احلمراء 
املوظفات  من  عدد  تطلب 
املكتب  خارج  و  داخل  للعمل 
 –  0933631477  : هـ 

 0934270112
للعمل يف  م��وظ��ف��ة  <م��ط��ل��وب 
املالية  ج��ان��ب  بعرنو�س  حم��ل 

الكمبيوتر و  العمل على  جتيد 

الة الت�سوير و القيام باالعمال 

املكتبية بدوام كامل  من 8،30 

– 3،30 ه� : 0951418823 
 4472374 –

لديها  /ة/  م�سمم  <مطلوب 
خ����رة ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى ب��رام��ج 

الت�ساميم ) فوتو�سوب ... ( ه� 

 0991176289 :

سكرتاريا
<م��ط��ل��وب ���س��ك��رت��رة ل��ع��ي��ادة 
ب��دوام  احلمراء  ب�سارع  طبيب 

�����������س����������ب����������اح����������ي ه������������������ : 

 0933210672

مهن
<م��ط��ل��وب م��ع��ل��م ف����ول و ح��م�����س و 
م�سبحة مع العدة ملحل يف املزة فيالت 

امل���ك���ان  و  امل���ح���ل ج���ي���د   ( ����رشق���ي���ة 

ا�سرتاتيجي ( ه� : 0944014015 

رعاية وتنظيف
مقيمة  ���س��ي��دة  للعمل  <م��ط��ل��وب 
للعمل لدى عائلة �سغرة براتب 

150 الف و اجازة ا�سبوعية العمر 
من 20-35 ه� : 0994442324 

 8843845 –

<مطلوب مدبرة منزل 
دوام من 9-5 مساء لديها 
خبرة براتـــب 100 الف 
شهريا هـ : 5643866 – 

 0932480005
مقيمة  ���س��ي��دة  للعمل  <م��ط��ل��وب 
لدى  للعمل  مدخنة  غر  حمجبة 

م�سنة مقعدة براتب 150 العمر 

من 35 45- ه� : 0994442324 

 8843845 –
<  م��ط��ل��وب م��دب��رة م��ن��زل  غير 
م��ق��ي��م��ة ب�����دوام ي��وم��ي مل��ن��زل في 

مشروع دمر 0944215153
<  مطلوب مقيمة للعمل ضمن 
براتب  دم��ش��ق  ف��ي مدينة  م��ن��زل 
ج�������������ي�������������د ل����������اس����������ت����������ع����������ام 

0943223383
منـــزل  مدبـــرة  <مطلـــوب 
مقيمة لرعاية مسنة مقعدة 
براتب مغري هـ : 5643866 

 0932480005 –

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

او دوام ه� : 0992722275 

 2165666 –

في  خ��اص��ة  دروس  <م��ط��ل��وب 
م��������ج��������ال ال�������ت�������ص�������دي�������ر ه����������� : 

 0936002008
<مطلـــوب مـــدرس خاص 
فـــي مجـــال البورصـــة هـ : 

 0936002008

متفرقات
<ل��ل��ب��ي��ع ك��ن��ب��اي��ة غ��رف��ة ال��ن��وم / 
�سازلون / لون بني و بيج جديدة  

وات  ابدا  م�ستعملة  بغالفها غر 

�ساب فقط ه� : 0982243856 

<فني تكييف و تبريد و متديد 
غســـاالت  صيانـــة  و  داخلـــي 
و  هـــواء  بـــرادات  و  ديجيتـــال 
جميـــع االدوات الكهربائية هـ 

 0945218142 :
و  تركيب  و  لفك  م�ستعدون   >
و  املنزلية  امل��ف��رو���س��ات  تغليف 

امل��ك��ت��ب��ي��ة و ج��م��ي��ع اخل���دم���ات 

 / ال�������رشاء  و  ب��ال��ن��ق��ل  املتعلقة 

مفرو�سات   – حمالت  ت�سايف 

– ان��ق��ا���س – ك��ت��ب ق��دمي��ة – 
نحا�سيات – كهربائيات ..... / 

 8839142  : ه�  خدمة مميزة 

 0930074126 –




