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مكتب األفق للخدمات المنزلية

لدينا خدمات تنظيف شاملة للمنازل
تنظيف يومي بأجور  -مغرية
لدينا كوادر مختصة لتنظيف المكاتب والمنازل
والشركات والمحالت التجارية بأجور مغرية

للبيع

لدينا كوادر مختصة لرعاية المسنين هـ 0937324958

محل تجاري ملك وفروغ قيد الديكور
طابقين  50م 2األرضي 35م 2ط ثاني
شعالن مقابل بنك الشرق وحديقة السبكي

0954016677

للشـــركات حصراً

لإليجار محل بضاحية قدسيا دوار العلم جزيرة
 B2مطل على مدخل الضاحية الرئيسي مساحة
40م + 2وجيبة  60م 2الكسوة على السواد
لالســـــتعالم 0969333939

>للبيع منزل مب�رشوع دمر ج  10خلف
الأب تاون م�ساحة 145م/ 2ط /4قبلي
�رشقي  3غرف نوم و �صالون بناء حجر
مزود مب�صعدين  +مولدة  +طاقة �شم�سية
من املالك مبا�رشة هـ 0933927382 :
مشروع دمر
>للبيع �شقة بدمر البلد  5غرف و منافع
>للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج  2جانب بوادي ال�سيل م�شم�س مهوي موقع مميز
البلدية م�ساحة 165م 3 / 2غرف نوم  +هـ 0931805301 – 3136126 :
 3حمامات � +صالونني  /ك�سوة �سوبر
مزة
ديلوك�س اطاللة رائعة طابو اخ�رض الت�سليم
>للبيع �شقة باملزة فيالت غربية ط ار�ضي
فوري للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج  4م�ساحة م��ع حديقة  +م�سبح م�ساحة داخلية
145م 3 / 2غ��رف ن��وم و �صالون 250 /م + 2حديقة  300م 2مدخل م�ستقال
ك�سوة جيدة اطاللة رائعة طابو يوجد ك�سوة جيدة ي�صلح �سكني او جتاري
م�صعد الت�سليم فوري ب�سعر  95مليون ط���اب���و اخ����ضر ال��ت�����س��ل��ي��م ف����وري ه���ـ :
0945801619
للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة مب�رشوع دمر ج  / 3بناء >للبيع منزل باملزة �شارع اجلالء مقابل
الق�رص العديل ط 1م�ساحة 90م 2غرفتني
حجر جانب جامع خالد بن الوليد /
و �صالون �شمايل ك�سوة �سوبر مع الفر�ش
م�����س��اح��ة 140م 3 / 2غ���رف ن���وم و
 90مليون هـ 0949599996 :
�صالون ك�سوة ديلوك�س  /الت�سليم فوري
ب�����س��ع��ر  90م��ل��ي��ون ل��ل��ج��ادي��ن ه���ـ > :للبيع عقار باملزة فيالت غربية
الشارع الرئيسي يصلح مركز طبي او
0945801619

شركة او مركز جتميل كما يصلح جتاري
او سكني مفروز مساحة 88م 2هـ :
0966965777

>للبيع منزل باملزة جبل على ال�شارع
العام ط 1م�ساحة 75م 2قبلي �شمايل
غرفتني و �صوفا م��ع ت��را���س 40م/ 2
ك�سوة قدمية  /ال�سعر  70مليون هـ :
0949599996
>للبيع منزل باملزة �شارع اجل�لاء ط7
م�ساحة 145م 3/ 2غرف نوم و �صالون
� /رشقي �شمايل ك�سوة قدمية ب 150
مليون منهي هـ 0949599996 :
>للبيع منزل باملزة �شارع اجل�لاء ط3
م�ساحة 135م 2قبلي �رشقي اطاللة على
���ش��ارع اجل�لاء  3غ��رف ن��وم و �صالون
ك�سوة فوق ممتازة ال�سعر  150مليون
هـ 0949599996 :
>للبيع منزل باملزة �شارع اجلالء مقابل
حديقة الطالئع �رشقي غربي ط3/ 3
غرف و �صالون 130م 2ك�سوة �سوبر
بناء خمدم مع كراج ال�سعر  135مليون
هـ 0949599996 :

شقق متفرقة

>للبيع �شقة يف ب��ل��ودان بناء حجر ط
ار����ض���ي م���ع ح��دي��ق��ة م�����س��اح��ة داخ��ل��ي��ة
150م + 2حديقة و ترا�س 250م 2يوجد
بئر ماء � +شوفاج خا�ص مدخل م�ستقل
ك�سوة ج��ي��دة ط��اب��و اخ����ضر ب�سعر 50
مليون للجادين هـ0945801619 :

>للبيع منزل باملزة فيالت مت�صلة طابق
اول نظام فلل م�ساحة 135م 2قبلي
�شمايل ك�سوة و�سط ال�سعر  70مليون
هـ 0949599996 :
>للبيع �شقة يف املالكي جانب ما�سة
مول م�ساحة 250م 4 / 2غرف نوم +
 3حمامات � +صالونني  /ك�سوة جيدة
اطاللة رائعة على حديقة ت�رشين م�صعد
 +م��ر�آب  +مولدة للبناء طابو ت�سليم
فوري للجادين هـ 0945801619 :
>للبيع �شقة يف الرو�ضة على ال�شارع
العام م�ساحة 250م� 2سوكة قبلي
�رشقي �شمايل 5 /غرف نوم و �صالون
 /ك�����س��وة ج��ي��دة �إط�ل�ال���ة رائ��ع��ة على
قا�سيون طابو اخ�رض الت�سليم فوري
للجادين هـ 0945801619 :

>للبيع شقة باملهاجرين خورشيد
أول ط ارضي مساحة 120م/ 2
 3غرف و منافع  /و حديقة كبيرة
قبلي شرقي هـ 0988702688 :
– 0999036304
>للبيع يف الرو�ضة على ال�شارع العام
منزل م�ساحة 250م� 2إطاللة /ط/3
ب���������س����ع����ر  300م�����ل�����ي�����ون ه��������ـ :
0965006547
>للبيع يف منطقة ب��اب �رشقي خلف
بوظة �أمية عبارة عن �شقتني امل�ساحة
الإجمالية 140م 2لال�ستف�سار االت�صال
هـ 0947255405 :

>للبيع فيال بيعفور سوبر ديلوكس
ارض  5000م 2بناء 3000م2
موقع استراتيجي مسبح  +مالعب
اطاللة خالبة طابو اخضر هـ :
0966965777

>للبيع �شقة بدوما على الهيكل  3غرف
و �صوفا ط ار�ضي مع حديقة متخ�ص�ص
بعقد لدى جمعية دوما ال�سكنية ال�سعر
 2مليون هـ 0966275265 :
>للبيع منزل ار�ضي يف رك��ن الدين
مواجه جامع ابو النور  /مايف طلعة /
م�ساحة 70م 2طابو اخ�رض غرفتني و
حمامني و ف�سحة �سماوية و مطبخ
ال�����������س�����ع�����ر  30م������ل������ي������ون ه��������ـ :
0992718443
>للبيع �شقة �شبابي ب�ضاحية قد�سيا
ج � 11أر�ضية باب خارجي خا�ص و
�شجر مثمر 90م + 2حديقة 120م+ 2
ترا�سني ك�سوة داخلية جيدة و مطبخ
�أمريكي ( حماية كاملة حديد ) برئ
الذمة فراغ مبا�رش من �صاحب العالقة
دون و�سيط ب�سعر  33مليون للجادين
هـ 0988266149 :

شــــقة للبيع

منزل في مشروع دمر الجزيرة 3
طابق  5 ، 3غرف وموزع مساحة
160م 2مع مصعد وكراج سيارات
0944016041 / 0954016677

>ل��ل��ب��ي��ع يف ال���رو����ض���ة م��ن��زل ���س��وب��ر
ديلوك�س 130م3 / 2غرف و �صالون
و بلكون � /إطاللة ب�سعر  130مليون هـ
0965006547 :
>منزل للبيع يف جديدة عرطوز ط4
م�ساحة 90م 2بناء حجر طابو اخ�رض
م�����ع ال����ف����ر�����ش ك�������س���وة ج����ي����دة ه�����ـ :
0988486566
>للبيع رق��م اك��ت��ت��اب متخ�ص�ص يف
جمعية �صدى ال�شعب ب�ضاحية قد�سيا
م�ساحة 160م 2و جمعية الفيحاء يف
البجاع م�ساحة 125م 2التنازل مبا�رشة
هـ 4472374 – 0991245244 :

>يوجد غرفة ضمن ضمن شقة
سكنية فارغة من غير عفش /
منافع مشتركة لبنت او بنتني شارع
الثورة سوق النحاسني مناخلية
حارة غنم هـ – 2326854 :
0944574456

>لالجار منزل باملزة فيالت غربية ط4
غرفتني نوم و �صالون ك�سوة و فر�ش
ممتاز ال�سعر �3600000سنوي ح�رصا
هـ 0949599996 :
>لالجار يف ال�شيخ حمي الدين على
ال�شارع العام غرفة م�ساحة 10م+ 2
منافع 6م 2ت�صلح مكتب �صغري او
لعائلة �صغرية غري مفرو�شة ب � 37ألف
���ش��ه��ري��ا و ال����دف����ع � 6أ����ش���ه���ر ه����ـ :
0958435590
>لالجار منزل باملزة فيالت �رشقية عند
جامع ال�شافعي ط 3 / 5غرف نوم و
�صالون  /ك�سوة و ف��ر���ش جيد جدا
ال�������س���ع���ر  4م����ل����ي����ون م���ن���ه���ي ه�����ـ :
0949599996
> جناح يف و�سط مدينة دم�شق غرفتني
نوم و �صالون مع حمام مفرو�ش  /نظام
فندقي  /لالجار اليومي او الأ�سبوعي
ب�سعر 6000ل �س للليلة الواحدة هـ :
0955560319
>لالجار منزل باملزة جبل عند جامع
الهدى ط 3 / 3غرف نوم و �صالون /
ك�سوة و فر�ش جيد ال�سعر  3مليون
�سنوي هـ 0949599996 :
>لالجار قبو باملالكي  3غرف و �صالون
مفرو�ش غرفتني ن��وم  +حديقة كبرية
ك�سوة جيدة هـ 0935375063 :
>لالجار يف املهاجرين منزل مفرو�ش
 3 /غرف و �صالون و بلكون � /إطاللة
رائعة �سنويا  3مليون عمولة اجار �شهر
بدون و�سيط هـ 0965006547 :
>لالجار �شقة بدون فر�ش غرفة و �صوفا
مع منافع ط ار�ضي بركن الدين ابن
العميد ب�سعر  90ال��ف �شهريا ه��ـ :
0956872379

>لالجار منزل باملزة فيالت غربية منطقة
احل��ر���ش  2ن��وم و �صالون و منتفعات
ك�سوة ممتازة و فر�ش جيد جدا اطاللة
رائ�����ع�����ة  4و ن���������ص ����س���ن���وي���ا ه�����ـ :
0949599996
>لالجار �شقة يف الرو�ضة – عرنو�س
– ركن الدين غرفتني و �صالون و منافع
 /يومي – ا�سبوعي – �شهري  /هـ :
4472374 – 0991245244
>ل�ل�اج���ار ���ش��ق��ة م��ف��رو���ش��ة دي��ل��وك�����س
مب�ساكن برزة قرب الهاتف االيل  3غرف
و �صالون كبري ط ار�ضي مع حديقة و
�شالل تكييف و تربيد و �شوفاج هـ :
0955397330
>لال ج���ار اليو م���ي األ س���بوعي
الشهري بدمشق غرف مفروشة
(  ) 3+2س���رير  +حم���ام  +ب���راد +
مكيف���ة ضمن ( البيت الش���امي )
شارع بغداد دخلة القزازين خلف
جام���ع اجل���وزة ه���ـ – 2320771 :
0933554418 0936855455>لالجار �شقة مفرو�شة يف الرو�ضة خلف
م�ؤ�س�سة ال�سينما �صالون و غرفة نوم و منافع
مع تدفئة و تكييف و نت � 24ساعة من املالك
هـ  0944362525 :بعد  1ظهرا
>لالجار منزل باملزة اتو�سرتاد بدون
فر�ش ط 3 / 7غرف نوم و �صالون /
ك�سوة ممتازة � 3600000سنوي ح�رصا
هـ 0949599996 :
>لالجار غرفة يف الربامكة خلف �سانا
ب��دون فر�ش ط� 1شهريا � 90أل��ف هـ :
0956872379
>ل�لاج��ار م��ن��زل ع��رب��ي يف ب���اب توما
ح�����ص�را ل����شرك��ات الإن����ت����اج ال��ف��ن��ي و
ال����ت���������ص����وي����ر ال�����ت�����ل�����ف�����زي�����وين ه�������ـ :
0943385455
>�ستديو لالجار قريب من ال�سيتي مول
�شارع املدار�س غرفة و �صوفا و حديقة
ك�سوة و فر�ش ممتاز ح�رصا بنات او
عر�سان ال�سعر  175الف بال�شهر ممكن
 6ا�شهر هـ 0949599996 :

شقق للشراء

>مطلوب �أرقام اكتتاب �شبابي �ضاحية
قد�سيا و دميا�س للبيع و �شقق خم�ص�صة
و م�ستلمة بال�ضاحية و الدميا�س للجادين
فقط هـ 0988266149 :
>مطلوب �شقة غرفتني و �صالون ط 1او
ث���������اين ب�������ح�������دود  9م�����ل�����ي�����ون ه�������ـ :
0988201977

>للبيع مبنى جتاري صناعي خدمي
بالبرامكة مساحة 600م 2مكاتب و
مستودعات و مجهز معمل قائم كسوة
ممتازة و جاهز للعمل الفوري بداعي
السفر هـ 0966965777 :

>للت�سليم حم��ل  /ف���روغ  /يف عني
الكر�ش اجلادة الرئي�سية جانب جواالت
عرنو�س م�ساحة 17م� + 2سقيفة 8م2
ي�صلح جلميع املهن هـ 0955504353 :
– 0945239396
>للبيع حمل فروج برو�ستد و �شاورما
م�ساحة 50م 2مع كامل التجهيزات يف
املزه ال�سعر مغر /بعد املعاينة /للجادين
فقط هـ 0933568282 :
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مطلوب �شاب
ن�شيط و ذو خربة
برتتيب وتنظيف
امل�ستودعات واملكاتب

0933866775
>للبيع بيعفور شارع السفراء مبنى
جتاري و إداري  6/محالت جتارية  +طابق
إداري  8غرف و مضافة للزبائن كسوة
سوبر ديلوكس مصمم بنك و يصلح شركة
استثمارية أو عقارية مساحة 600م2
للجادين هـ 0966965777 :
> محل للبيع با حلر يقة هـ :
2218869

>للبيع او املقاي�ضة حمل جتاري بابة رمانة
موقع مميز �ساحة ق�رص ال�ضيافة جانب بنك
االردن 30م يوجد بوفيه و منتفعات ت�سليم
فوري ب  125مليون هـ 0951553163 :

> للبيع محل في البحصة 14م2
مقابل فندق البرج الفضي هاتف
2264262

>لدينا حم��ل جت��اري ل�لاج��ار ي�صلح
لكافة امل��ه��ن باملنطقة ال�صناعية ه��ـ :
0988657482 – 5418334

>للبيع او االجار مكتب يف الطلياين عرنو�س
جانب بناء املهند�سني م�ساحة 40م� 2إطاللة
مميزة هـ 0933614340 – 3310775 :

>ل��ل��ب��ي��ع ار����ض يف ال��غ��وط��ة ال�رشقية
ل���ل���راغ���ب�ي�ن و ل���ل���ج���ادي���ن ف���ق���ط ه����ـ :
0935650244

>للبيع مزرعة و ارض بيعفور و
الصبورة من دومن –  7دومن فيها
فيال و مسبح جديدة قيد التشطيب
كسوة ممتازة موقع رائع و إطاللة
خالبة هـ 0966965777 :

موظفون

>مطلوب آنسة جتيد الطباعة
على الكمبيوتر بش���كل سريع هـ
0937654655 :

>��ش�رك���ة جت���اري���ة ت��ط��ل��ب حم��ا���س��ب��ة و
م�رشفة العمر دون  30املوا�صالت م�ؤمنة
ب������را ت������ب  75و دوام ����ص���ب���ا ح���ي
2150903
ماركة جتميلية عالية امل�ستوى بالربامكة
بحاجة اىل �آن�سات ذوات مظهر الئق
ل��ل��ع��م��ل ب��ق�����س��م الإ����ش��راف و الإدارة
التنفيذية دوام � 8ساعات و العمر دون
 35ه������ـ – 0933606019 :
2135309
>مطلوب موظف �شاب ح�رصا للعمل
لدى مكتب جتاري ب�رشط �أن يكون من
�سكان ابو رمانة – املالكي – الرو�ضة
ح�رصا و العمر من  21-17غري ملتزم
ب���اخل���دم���ة و ذو ���ش��ك��ل ح�����س��ن ه���ـ :
 0935876618وات�س اب ح�رصا
>مطلوب موظفة ملكتب جتاري بالربامكة
للقيام بالأعمال الإدارية و ال�سكرتاريا
بدوام � 8ساعات و بدل موا�صالت هـ :
0994488637 – 2144403
>مطلوب للعمل يف حمل موبايالت ب�شارع
ال��ث��ورة �شاب او �شابة براتب جيد جتيد
ا�ستخدام الكمبيوتر بدوام كامل ح�رصا (
تفا�صيل العمل يف املقابلة ح�رصا ) هـ :
 0960001802من  8-10م�ساء
>��شرك��ة جت��اري��ة ب��ا��شرف��ي��ة �صحنايا
ب��ح��اج��ة اىل م���وظ���ف���ات جت��ي��د ال��ل��غ��ة
االنكليزية و املرا�سالت و العمل على
الكمبيوتر ه��ـ  099593337 :من
 2-10ظهرا
>مطلوب �شاب عمره بني � 23 18-سنة
للعمل كموظف خدمات يف �رشكة الدوام
من �9صباحا حتى  5م�ساء براتب 50
�أ ل�������������ف ه��������ـ – 4430203 :
0998000123
>ي��ل��زم��ن��ا خ���ري���ج م��ع��ه��د او ث��ان��وي��ة
اخت�صا�ص الكرتون للعمل فورا اخلربة
غري �رضورية العمر دون � 30سنة الدوام
م��ن  4،30 8-ب��رات��ب �شهري مبدئي
 50000ل�.س هـ 0937756448 :

>شركة جتارية بالفحامة بحاجة إلى
طاقم موظفات إداريات براتب  75ألف
اخلبرة و الشهادة غير ضرورية العمر
دون  30سنة هـ – 2225099 :
0993882780
م�ؤ�س�سة طباعية بالربامكة بحاجة اىل
�شاب مرا�سل  /حوي�ص  /متفرغ و
منهي خدمة العلم العمر ال يتجاوز 42
هـ 9598 – 0959866616 :
>جمموعة حديثة يف املزة بحاجة �إىل
حما�سبة براتب � 75ألف العمر دون 30
املوا�صالت م�ؤمنة و دوام �صباحي هـ :
2150903
>م�����س��ت��ودع �أدوي�����ة و م�ستح�رضات
جتميل بحاجة اىل �آن�سات للعمل بدوام
كامل بق�سم اال�ستقبال و خدمة الزبائن
اخلربة غري �رضورية و الراتب � 55ألف
هـ 2144402 – 0955553922 :

>شركة جتارية بالفحامة بحاجة
إلى موظفات للعمل بالتسويق
املباشر براتب  75ألف اخلبرة و
الشهادة غير ضرورية العمر دون
 30سنة هـ – 2225099 :
0993882780
سكرتاريا

>مطل���وب س���كرتيرة للعمل في
شركة جتارية براتب مغري جدا
للجادين فقط هـ 0987368126 :
– 0987353946
>�رشكة ا�سترياد و �شحن خارجي تعلن
عن حاجتها ملوظفات  /مق�سم – حما�سبة
– ���س��ك��رت��اري��ا  /ب�����دوام ��� 8س��اع��ات و
املوا�صالت م�ؤمنة و �شهادة ثانوية كحد
�أدنى هـ 2144402 – 095553922 :
>م�ؤ�س�سة طبية ترغب بتعيني �سكرترية
تنفيذية بدوام �صباحي و راتب � 75ألف
املوا�صالت م�ؤمنة و العمر لغاية 30
�سنة هـ 2150903 :

>مطلوب �سكرترية ملكتب جت��اري يف
الق�صاع جتيد العمل على الكمبيوتر و
القيام بالأعمال املكتبية العمر دون 32
�سنة و ذات مظهر الئق هـ 5427524 :
– 0945235375
>��شرك��ة جت��اري��ة بدم�شق بحاجة اىل
�آن�سات للعمل مبجال ال�سكرتاريا و
امل��ح��ا���س��ب��ة ب���رات���ب م��ب��دئ��ي � 50أل���ف
املوا�صالت م�ؤمنة هـ – 2135309 :
0933606081

مهن

>مطل���وب معل���م حالق���ة إلدارة
صالون حالقة للسيدات براتب
مغ���ري للجاد ي���ن فق���ط ه���ـ :
0987353946 – 0987368126
>مطلوب م�شغل �آلة  /ماكينة فرز رول
 /هـ 9598 – 0959866616 :
>بحاجة اىل عامل /ة /فني او عادي
للعمل ل��دى �رشكة على خطوط انتاج
تعبئة و تغليف العمل فوري و اخلربة
غ�ي�ر ��ض�روري���ة ه���ـ – 5643460 :
0930147448
>يلزمنا �شاب للعمل فورا بور�شة يف
باب م�صلى الدوام من  8 – 4،30براتب
مبدئي � 45000شهريا العمر دون 25
�سنة هـ 0937756448 :
>مطلوب م�شغل �آلة  /ماكينة طباعة
اتيكيت حراري  /هـ 0959866616 :
– 9598

رعاية وتنظيف

>مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية
امل�����س��ن�ين /ع��م��ال تنظيف ور���ش��ات هـ
0933439985 – 4455572:
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال املنزلية
و رعاية امل�سنني و الأطفال مقيمات و
غري مقيمات العمر بني � 45-18سنة هـ
– 8113025 – 0993152120 :
8113020

>مطل���وب مدب���رة من���زل مقيمة
ل���دى ام���رأة مس���نة برات���ب مغري
للجادين فقط هـ 0987368126 :
– 0987353946
>مطلوب عامالت خدمة منزلية لرعاية
امل�����س��ن�ين /ع��م��ال ت��ن��ظ��ي��ف ور����ش���ات هـ
0992337260 – 3325978:
>لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و املكاتب
و ال�رشكات  /م��دب��رات منزل للأعمال
املنزلية و رعاية امل�سنني و الأطفال مقيمات
و غري مقيمات هـ – 0993152120 :
8113020 – 8113025

سائقني

>مطلوب �سائق ذو خربة ممتازة و لباقة للعمل
لدى عائلة حمرتمة بدوام من ال�ساعة � 7صباحا
حتى  5م�ساء هـ 0992005008 :
>مطل���وب م���دام جتي���د قي���ادة
الس���يارة ل���دى عائل���ة محترم���ة
للعمل كسائق هـ 0987368126 :
– 0987353946

>مطلوب آنس���ة للعمل في ورشة
خياطة بخبرة أو بدون العمر من
 40 – 25سنة براتب مغري جدا
للجادين فقط هـ 0987368126 :
– 0987353946

>مدر�سة لغة فرن�سية على ا�ستعداد
لإع���ط���اء درو������س يف م���ن���ازل ال��ط�لاب
لل�شهادتني االبتدائية و الإعدادية �أ�سعار
منا�سبة هـ 4421472 :
>م���درس لغ���ة عربي���ة لط�ل�اب
ا لش���ها د ا ت ا إل عد ا د ي���ة و
الثانوي���ة بكاف���ة فروعه���ا ه���ـ :
0933635136
>مدر�س لغة انكليزية و فرن�سية ب�أ�سعار
معقولة هـ 0997993706 :
>مدر�س ريا�ضيات لطالب ال�شهادات
الإع���دادي���ة و ال��ث��ان��وي��ة و املهنية ه��ـ :
0937654655

>مدرس مادة فيزياء و كيمياء
أزياء
مستعد إلعطاء دروس للمرحلة
/
عاملة
الى
بحاجة
>معمل الجنوري
اإلعدادية و الثانوية متخصص منهاج
بدل
مع
ممتاز
براتب
درزة  +رشة /
الشهادتني اإلعدادية و الثانوية هـ :
مواصالت هـ 0932887747 :
0931601390

>م��در���س ري��ا���ض��ي��ات م�ستعد لتقدمي
درو�س لطالب ال�شهادتني الإعدادية و
الثانوية اجلل�سة �ساعة و ن�صف 1500
ل�.س للثانوية  1200 ،ل�.س للإعدادية
هـ 0933269408 :
>مدر�س لغة � Eإجازة �أدب  + Eدبلوم
ت���أه��ي��ل ت���رب���وي �إع���ط���اء ك���ل امل��راح��ل
الدرا�سية و اجلامعية و طالب الأدب
االنكليزي هـ 0954210779 :
>مطل���وب دروس خاصة باللغة
االنكليزية احترافية و جتارية
هـ 0936002008 :
>مدر�س ابتدائي لكل ال�صفوف و املواد
 /م����ت����اب����ع����ة و ت�����ق�����وي�����ة  /ه�������ـ :
0996451902

>للبيع جهاز ريا�ضة م�شي و رجاج
كهربائي و قر�ص �شبه جديد موجود
بجرمانا هـ 0962734148 :
>للبيع معدات مطعم و كافيه كاملة /
ف��رن و خ��م��ارة – مكنة كابت�شينو –
طاوالت – كرا�سي  -برادات – فريزرات
 � /أملاين ايطايل ا�ستعمال � 3أ�شهرهـ0966965777 :

>فني مستعد إلصالح املايكروويف و أفران
الغاز بجميع أنواعها و البوتوغازات الغطس
احلديثة في املنازل خبرة أكثر من  15عام
سرعة و إتقان هـ 0932210265 :
>�شاب م�ستعد الك�ساء املزارع و كافة
التعهدات هـ 0993834673 :

>لال�ستثمار �صيدلية 30م 2ك�سوة جيدة
يف املهاجرين �سنويا  3مليون عمولة
اجار �شهر هـ 0965006547 :
>خم�بر تعوي�ضات �سنية بحاجة اىل
���ش��اب /ة /يجيد اع��م��ال اجل��ب�����ص –
ال�شمع – املعدن هـ 0955825883 :

>�سيارة للبيع دايو �سيلو اتوماتيك بحالة ممتازة موديل
 2002/2000بدون فراغ � /صاحبها م�سافر  /يوجد
عقد هـ  0935876618 :وات�س اب ح�رصا
>مطلوب مكتب لال�ستثمار غرفتني بناء
برج دم�شق او الفيحاء او البح�صة هـ :
0932232233

�صـ ـ ــاحب الرتخي�ص :الـ ـ ــدكتـ ـ ــور املهند�س م ـ ـ ـ�أمــون احلـ ـ ـ ــالق
رقم الرتخي�ص  4545تاريخ 2003/6/10
�إعالنية � -أ�سبوعية  -جمانية
ت�صدر �أ�سبوعي ًا �صباح كل يوم �سبت
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