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>للبيع منزل مب�رشوع دمر ج
 16م�ساحة 180م + 2كراج
�سيارات  3غرف نوم و �صالة
و �صالون ب��داع��ي ال�سفر هـ
0966965777:
>للبيع �شقة ب��دم��ر البلد 5
غرف و منافع ب��وادي ال�سيل
م�شم�س مهوي موقع مميز هـ
– 3136126 :
0931805301
>للبيع منزل باملزة جبل قرب �ساحة
ال���ه���دى ج��ان��ب ���ص��ي��دل��ي��ة ال�سهلي
م�ساحة 135م 3 / 2غ��رف ن��وم و
�صالون 50م 2مع منتفعات ك�سوة
ديلوك�س ب  35مليون مع الفر�ش
بداعي ال�سفر هـ 0944590463 :
>للبيع �شقة  /2/م�ساحة
100م 2و 110م 2ك�سوة
جيدة جدا يف �شارع خالد بن
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الوليد جانب ق��ي��ادة ال�رشطة
�إط�لال��ة ع��ل��ى ق��ا���س��ي��ون ه��ـ :
–
2 2 5 8 3 0 8
0940087790
>للبيع �شقة يف املالكي على
ال�شارع العام م�ساحة 300م2
اط�ل�ال���ة راع����ة م���ع م�����ص��ع��د و
ح���ار����س ب���ن���اء و ك�����راج ه���ـ :
0932146330
>للبيع او امل��ق��اي�����ض��ة منزل
بالعدوي  5غ��رف و �صالون
160م 2حمامني بلكون �سوكة
قبلي غربي ك�سوة قدمية طابو
 145مليون �سعر نهائي بداعي
ال�سفر هـ 0951553163 :
>للبيع �شقة يف عرنو�س طابق
ثالث فني مع ال�سطح م�ساحة
95م 2ك�سوة ديلوك�س الت�سليم
ف���������وري  77درج���������ة ه������ـ :
– 0951418823
4472374

>للبيع منزل في ابو رمانة
مس���احة 200م 2تقريب���ا
يصل���ح جت���اري او س���كني
بس���عر مغ���ري للجاد ي���ن
ه���ـ – 0932892677 :
3333608
>للبيع د ف�تر �سكن �شبابي
ب����ريء ال���ذم���ة م���دف���وع ك��ام��ل
االق�������س���اط ف���ئ���ة �/أ  /ه����ـ :
– 0951418823
4472374
>للبيع �شقة يف املالكي على
ال�����ش��ارع ال��ع��ام ���ص��ال��ون�ين و
�سفرة جلو�س  5غرف نوم +
 5حمامات مع م�صعد و كراج
�سيارات و حار�س بناء اطاللة
رائعة هـ 0932146330 :
>للبيع شقة سكنية في ضاحية
قدسيا مساحة 145م/ 2ط1فني
 4 /غرف  +صالون مكشوف من 3
اجتاهات و معه غرفة مستودع في
القبو طابو اخضر بسعر  75مليون
هـ 0949760508 :
>ل��ل��ب��ي��ع �شقة يف ال�شعالن
م�ساحة 52م 2على الطريق
العام طابو اخ�رض طابق اول

فني الت�سليم ف��وري و ب��ريء
الذمة ال�سعر  70مليون هـ :
– 0955606868
4427714
ل��ل��ب��ي��ع او امل��ق��اي�����ض��ة م��ن��زل
بالعدوي ط� 1إطاللة جميلة على
جامع الإميان و جبل قا�سيون
غرفتني نوم و �صالون و بلكون
دل��وك�����س ت�سليم ف���وري طابو
اخ����ضر للجادين  75مليون
������س�����ع�����ر ن������ه������ائ������ي ه���������ـ :
0933709044
>للبيع �شقة يف املالكي �شارع
عبد املنعم ريا�ض قبو خم�س
درجات مع باب م�ستقل على
ال�شارع م�ساحة 80م 2ال�سعر
 130م��ل��ي��ون و ب������ازار ه���ـ :
0966184190
>���ش��ق��ة م��ف��رو���ش��ة مك�سية
دي��ل��وك�����س ل��ل��ب��ي��ع يف وادي
الن�صارى امل�شتاية جانب فندق
الوادي 100م / 2طابق اول
 /اط�لال��ة مم��ي��زة  32مليون
اجتاه قبلي �رشقي بدون و�سيط
هـ 0944560575 :

>�شقة للبيع يف قد�سيا م�ساحة
140م��� 2ش��ارع ال��ث��ورة على
ال�شارع العام مقابل الناحية
ك�سوة �سوبر ديلوك�س الت�سليم
فوري ال�سعر  30مليون قابل
للتفاو�ض هـ – 4427714 :
0933615677
>للبيع �شقة على الهيكل يف
معرة �صيدنايا م�ساحة 120م2
 +ترا�س 30م 2اطاللة خالبة
ع��ل��ى ال�����وادي و ال�����ش�يرات��ون
ت�سليم فوري بدون و�سيط هـ :
0988480811
>م��ن يرغب ب�رشاء منزل يف
�ضاحية قد�سيا او دفاتر �شبابي
هـ 0932383265 :
>ل��ل��ب��ي��ع او امل��ق��اي�����ض��ة م��ن��زل
بالق�صور  3غرف و �صوفا طابو
اخ�رض ت�سليم فوري  95مليون
هـ 0951553163 :

>ل�لاج��ار غ��رف��ة مفرو�شة مع
�صاحبة املنزل �شارع بغداد ط1
لالناث فقط هـ 2315759 :
– 0959866439
>ج��ن��اح فندقي و���س��ط مدينة
دم�شق غرفتني مع �صالون و
م��ن��اف��ع ل��ل��ع��ائ�لات و ال��ط�لاب
ل�لاج��ار اليومي و الأ�سبوعي
ب�����س��ع��ر  7000ل������ .س لليلة
الواحدة هـ 0955560319 :
> ي��وج��د غ��رف��ة ���ض��م��ن �شقة
�سكنية ف��ارغ��ة م��ن غ�ير عف�ش
منافع م�شرتكة لبنت �آو بنتني
�شارع الثورة �سوق النحا�سني
م��ن��اخ��ل��ي��ة ح�����ارة غ��ن��م ه��ات��ف
/ 0944574456
2326854

> ���ش��ق��ة م��ف��رو���ش��ة ديلوك�س
لالجار املو�سمي � /صيفا  /يف
وادى الن�صارى امل�شتاية جانب
فندق الوادي م�ساحة 100م2
طابق اول اطاللة مميزة بدون
و�سيط هـ 0944560575 :
>ل��ل�اج����ار ���ش��ق��ة م��ف��رو���ش��ة
ب�ضاحية قد�سيا �شباب اجلزيرة
اخلام�سة ك�سوة و فر�ش جيد
ار�ضية مع باب م�ستقل حديقة
رائعة و كبرية عائلة �صغرية
ل��ل��ج��ادي��ن دون و���س��ي��ط ه���ـ :
0988266149
>للبيع قبو جتاري يف جرمانا
ح��ي البلدية القدمية م�ساحة
150م / 2ط��اب��و جت����اري /
مدخل م�ستقل هـ 5610173 :
– 0993414284
> لال ج���ا ر ا ليو م���ي
ا أل س���بو عي ا لش���هر ي
بدمش���ق غ���رف مفروش���ة
(  1000ل.س للس���رير
احلمام املش���ترك ) 2000
ل.س للس���رير احلم���ام
اخل���اص) ب���راد  +مكيف���ة
ضم���ن ( البي���ت الش���امي )
ش���ارع بغ���داد خلف جامع
اجلوزة هـ 0112320771 :
– 0936855455
>ل�لاج��ار ال�سنوي �شقة يف
م�رشوع دمر ط 1من�سوب عايل
اجت���اه م��در���س��ة ل���رواد املجد
جزيرة  23ك�سوة ديلوك�س دفع
���س��ن��وي م��ق��دم��ا  150ال��ف
�شهريا هـ 0988266149 :
>ل�لاج��ار �شقة يف عرنو�س
م�ساحة 160م 3 / 2غرف و
�صالونني و منافع اجار �سنوي
ه����ـ – 0951418823 :
4472374

>للبيع او املقاي�ضة على منزل
حمل جتاري بابو رمانة موقع
مميز �ساحة ق�رص ال�ضيافة
جانب بنك االردن 30م 2يوجد
بوفيه و منتفعات ت�سليم فوري
 125م�������ل�������ي�������ون ه����������ـ :
0951553163
>حمل بر�سم البيع او االجار
يف منطقة الق�شلة عبارة عن
ط���اب���ق�ي�ن و م���رخ�������ص حم��ل
�سندوي�ش مع عدة كاملة هـ :
0933786005
> للبي���ع صا ل���ة ف���ي
منطقة عرنوس مس���احة
داخلي���ة 200م + 2حدائق
ووجا ئ���ب 150م 2بس���عر
مغ���ري للجاد ي���ن ه���ـ :
0932892677
>للبيع حمل فروج برو�ستد و
���ش��اورم��ا م�ساحة 50م 2مع
ك��ام��ل ال��ت��ج��ه��ي��زات يف امل���زه
ال�سعر مغر /بعد املعاينة /
ل������ل������ج������ادي������ن ف������ق������ط ه��������ـ :
0933568282
>للبيع او االستثمار مبنى جتاري
صناعي خدمي يصلح بنك –
شركة – مجمع طبي مرخص معمل
او جتاري بالبرامكة املنطقة احلرة
مساحة 600م 2مكاتب و صالة و
مستودعات كسوة ممتازة و جاهز
للعمل الفوري  /مواقف متوفرة /
هـ 0966965777 :
>حمل جتاري للبيع او االجار
ب��ج��رم��ان��ا احل��م�����ص��ي ���س��وب��ر
دلوك�س م�ساحة 90م + 2قبو
حتت العقار مك�سي م�ساحة
75م 2هـ 0933722009 :
>للبيع محل في شارع احلمرا
مساحة 25م 2له واجهتني كسوة
ممتازة على الشارع العام هـ :
0949760508

>لالجار ا�ستديو باملزة ال�شيخ
�سعد خلف الكازية و اجلامع
ال��ك��ب�ير دي��ل��وك�����س م��ك��ي��ف��ة و
مفرو�شة ط 1بناء حديث غرفة
ك������ب���ي��رة و م�����ن�����اف�����ع ه�������ـ :
0935445297
>غ��رف��ة فندقية مفرو�شة مع
ح��م��ام و���س��ط م��دي��ن��ة دم�شق
لالجار اليومي و الأ�سبوعي
ب�����س��ع��ر  5000ل������.س لليلة
ال������������������واح������������������دة ه������������������ـ :
0955560319
>لالجار غرفة و منافعها
مس���تقلة مفروش���ة ( ب�ل�ا
عمول���ة مكت���ب ) م���ع ن���ت
للنس���اء حص���را و الس���بب
وجود الغرفة جانب غرف
للنساء باملزة  86مدرسة هـ
0936047187 :
>لالجار لعائلة �صغرية منزل
يف الزاهرة بالقرب من احلديقة
غرفتنا و م��ن��اف��ع ط 4ك�سوة >للبيع او االجار حمل جتاري
جيدة بدون فر�ش الدفع كل  6طريق �ضاحية قد�سيا مقابل
ا�شهر هـ  0933495729 :وح���دة امل��ي��اه م�ساحة 41م2
طابو نظامي ك�سوة ديلوك�س
جم��ه��ز ب��ع��دة ���ص��ال��ون حالقة
ن�سائية و ي�صلح جلميع املهن
>مطلوب �أرقام اكتتاب �شبابي االخرى هـ 0956789777 :
�ضاحية قد�سيا و دميا�س للبيع >مطلوب حمل جتاري لالجار
و �شقق خم�ص�صة و م�ستلمة م�ساحة حوايل 25م� 2شارع
بال�ضاحية و الدميا�س للجادين ح��ل��ب او ����ش���ارع ب���غ���داد او
فقط هـ 0988266149 :
العبا�سيني هـ 0998000123 :
– 4430204
>مطلوب حمل جتاري لالجار
>حم���ل ف����روغ ����ش���ارع امل��ل��ك ب�ساحة العبا�سيني او الق�صور
في�صل ج��ادة – مقابل جامع او ال��ت��ج��ارة على ���ش��ارع عام
ال�سادات مقابل مكتبة خليفة م�ساحة ح���وايل 25م 2ه��ـ :
م�ساحة 11م� + 2سقيفة 11م– 0 9 3 3 3 0 3 0 3 6 2
2745000
هـ 0944611185 :
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>ل�لا���س��ت��ث��م��ار ف��ق��ط مكتب
جتاري م�ساحة 28م 2طابق
�أول فني يف فكتوريا بناء فندق
�آ�سيا ي�صلح لعدة مهن هـ :
– 0954681785
 2223901بعد 12
>للبيع او االجار مكتب جتاري
ارضي سوكة اطاللة على الشارع
الرئيسي في مساكن برزة هـ :
0933631477
>للبيع مكتب يف �شارع الثورة
م�ساحة 40م 2فروغ  +ملكية
الت�سليم ف��وري ديلوك�س هـ :
–
4 4 7 2 3 7 4
0951418823
>للبيع مكتب بشارع احلمرا
ط  2واجهة كبيرة مطلة على
الشارع العام مساحة 55م 2
طابو اخضر كسوة ممتازة هـ :
0949760508

>للبيع فيال و ار�ض بيعفور
من دومن –  7دومن فيها فيال
و م�سبح جديدة جاهزة ك�سوة
ممتازة موقع رائ��ع و �إطاللة
خالبة هـ 0966965777 :

موظفون

>م��ط��ل��وب للعمل ف���ورا ل��دى
��شرك��ة دع��ائ��ي��ة م��وظ��ف��ة ذات
مظهر الئق ب��دوام � 8ساعات
يف�ضل م��ن ح��م��ل��ة ال�����ش��ه��ادة
الثانوية و العمر ال يتجاوز 35
����س���ن���ة مب����ج����ال اال���س��ت��ق��ب��ال
االت�صال من  6 11-م�ساء هـ
– 0933606081 :
2274341

>مطلوب م��در���س خا�ص يف
جمال التوكيالت التجارية و
اال�سترياد و اللوج�ستيات هـ :
0936002008
>جم���م���وع���ة جت���اري���ة ت��رغ��ب
بتعيني �آن�سة للعمل فورا بدوام
����� 8س����اع����ات يف جم������ال /
املحا�سبة – ال�سكرتارية –
خدمة الزبائن  /العمر دون 35
�سنة و ال�شهادة ثانوية كحد
�أدنى الراتب � 2ألف �أ�سبوعيا
االت�������ص���ال م���ن  6-11ه���ـ :
– 0933606019
2274340
>بحاجة اىل �سائق للعمل لدى
��شرك��ة تعمل مب��ج��ال الطاقة
ال�������������ش������م�������������س������ي������ة ه������������ـ :
0937111525
>مل���ن لي�س ل��دي��ه��ا ع��م��ل و ال
حت��م��ل ال�����ش��ه��ادة �أو اخل�برة
���ش��رك�����ة ت���ع���م���ل يف جم����ال
اال�سترياد تعلن عن حاجتها
�إىل �آن�����س��ات للعمل يف عدة
اخت�صا�صات ب��دوام كامل و
راتب � 75ألف العمر دون 35
�سنة هـ – 0966226640 :
2274341
>مطلوب موظفني  /موظفات
ملن�شاة �سياحية على طريق
املطار جميع االخت�صا�صات و
امل����وا�����ص��ل�ات م����ؤم���ن���ة ه����ـ :
0933300073
>م��ط��ل��وب حم��ا���س��ب � /أم�ين
�صندوق للعمل يف مطعم هـ :
– 0940444348
2221857
>��ش�رك���ة جت���اري���ة ت��ف��ت��ح ف��رع��ه��ا
اجل��دي��د ب��ال�برام��ك��ة ب��ح��اج��ة �إىل
موظفة للقيام ب�أعمال �إدارية بدوام
�صباحي و راتب � 50ألف مبدئيا
ال�شهادة و اخل�برة غري �رضورية
يف�ضل من �سكان املنطقة العمر
دون  35االت�صال من  6-11م�ساء
هـ 2274342 – 2274340 :

>م��ط��ل��وب م�����ص��م��م��ة دي��ك��ور
داخلي ذات خ�برة بديكور و
ف�������ر��������ش امل������ك������ات������ب ه��������ـ :
0936002008

سكرتاريا

>م�����س��ت��وردي��ن م���ن ال�����ص�ين
ب��ح��اج��ة �إىل  /حم��ا���س��ب��ة –
�سكرترية – ا�ستقبال  /للعمل
ل��دى �صالتها مب�ساكن ب��رزة
بدوام � 8ساعات و راتب 60
�أل��ف ال�شهادة بكالوريا كحد
�أدن�������ى و ال���ع���م���ر ح���ت���ى 30
امل����وا�����ص��ل�ات م����ؤم���ن���ة ه����ـ :
– 0994488637
2274342
>م��ط��ل��وب ���س��ك��رت�يرة لديها
خ��ب��رة يف امل��ح��ا���س��ب��ة ه����ـ :
5629369
> مطلو ب سكر تير ة لشر كة
مقاوالت في الشعالن هـ :
0992220920
>وك���ال���ة لأ���ش��ه��ر امل���ارك���ات
العاملية تفتتح �صالتها اجلديدة
باحلمرا بحاجة �إىل موظفة /
ري�سب�شن – خدمة زبائن –
�سكرتارية  /بدوام � 8ساعات
العمر حتى � 35سنة اخلربة
غري �رضورية ال�شهادة ثانوية
�أو جامعية ب��رات��ب � 75أل��ف
االت�������ص���ال م���ن  6-11ه���ـ :
– 0955553922
2274342
>م��ط��ل��وب ���س��ك��رت�يرة جتيد
الأعمال املكتبية ب�رشط �إتقان
اللغة االنكليزية يرجى �إر�سال
الطلبات اىل h.asaad@ :
amg-co.net

عمال
>م���ط���ل���وب ع����م����ال ع���ادي�ي�ن
مل�ؤ�س�سة فنية يف بيت �سحم هـ
0933373425 :

>�رشكة تعمل مبجال الطاقة
ال�شم�سية بحاجة اىل عمال
ت��رك��ي��ب ط��اق��ة �شم�سية ه��ـ :
 0937111525او وات�س

مهن

>م�ؤ�س�سة فنية بحاجة اىل
معلم خمرطة  /لف حمركات
هـ 0933373425 :
>م��ط��ل��وب موظفني م��ن كافة
االخ��ت�����ص��ا���ص��ات  /ك��اب�تن –
كوميك – معلم اركيلة – معلم
ع�صري – �شيف  / ...للعمل
يف مطعم هـ 2221857 :
>مطلوب �ساي�س خيل للعمل
يف مزرعة بحم�ص التوا�صل
ح�رصا على الوات�س اب هـ :
0096170782567

رعاية وتنظيف

>مطلوب مدبرة منزل للعمل
يف خدمة رجل لوحده مقيمة
او غري مقيمة العمر حوايل 35
����س���ن���ة ب�����رات�����ب ج����ي����د ه�����ـ :
– 0988414385
2216866
>لدينا ور�شات تعزيل للمنازل و
املكاتب و ال�رشكات  /مدبرات
منزل للأعمال املنزلية و رعاية
امل�سنني و الأطفال مقيمات و غري
مقيمات هـ 0993152120 :
– 8113020 – 8113025
> مطل���و ب مس���ا عد ة
ألعم���ال املن���زل دوام 8
ساعاتيومياغيرمدخنة
للعم���ل في مش���روع دمر او
ضاحية قدسيا او املالكي او
كفرسوسة هـ 5653309 :
– 0932480005
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املـ ــدي ـ ـ ــر امل�سـ ـ ـ ـ ـ�ؤول :املهند�س �س ـ ــمري طـ ـ ــال ــو

>مطلوب عاملة مدبرة منزل >مطلوب عاملة خدمة منزلية
لدى عائلة حمرتمة للعمل مقيمة مقيمة لرعاية الأطفال و امل�سنني
او دوام هـ  0992722275 :ه��������ـ – 2 1 6 5 6 6 6 :
– 2165666
0992722275
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال
امل��ن��زل��ي��ة و رع��اي��ة امل�����س��ن�ين و >مطل���وب مقيم���ة لعائلة
الأطفال مقيمات و غري مقيمات صغي���رة العم���ر من 45-18
ه��������ـ  – 4 4 5 5 5 7 2 :سنة هـ – 0932480005 :
0933439985
5653309
>مطل���وب مدب���رة من���زل
أزياء
مقيم���ة لرعا ي���ة مس���نة
مقع���د ة و ا ملس���ا عد ة >م��ع��م��ل الب�سة ب��ح��اج��ة اىل
ف���ي أعم���ال املن���زل ه���ـ
 – 0 9 3 2 4 8 0 0 0 5 :م�صميني  /م�صممات من ذوي
اخلربة هـ 0933444052 :
5643866
>مطلوب مدبرات منزل للأعمال
امل��ن��زل��ي��ة و رع��اي��ة امل�����س��ن�ين و
الأطفال مقيمات و غري مقيمات
العمر بني � 45-18سنة هـ > :حما�سب يعمل على برامج
 8113025 – 0993152120املحا�سبة يطلب عمال ب��دوام
جزئي هـ 0932383265 :
– 8113020

>مدر�س لغة انكليزية للمرحلة > مطلوب شهادة صيدلي
الإعدادية �سعر اجلل�سة  1500تر خيص د ا ئم هـ :
ل�����.س ���ض��م��ن م��ن��زل ال��ط��ال��ب 0937247919

ل��ل��ا������س�����ت�����ف�����������س�����ار ه����������ـ :
0932585838
>حم��ا���س��ب م�ستعد لإع��ط��اء
درو�س يف املحا�سبة ب�أ�سلوب
مب�سط  /فردي  +جماعي  /هـ
0932383265 :

>للبيع معدات مطعم و كافيه
كاملة  /فرن و خمارة – مكنة
كابت�شينو – طاوالت – كرا�سي
 ب����رادات – ف��ري��زرات / -�أمل����اين اي��ط��ايل ا���س��ت��ع��م��ال 3
�أ�شهر هـ0966965777 :

>يوجد لدينا شهادة طبيب
بيطري لالستثمار او االيجار في
دمشق هـ 0999234027- :
0945800290
>للبيع عيادة مب�ساحة 52م 2يف
ال�شعالن حبوبي ج��ان��ب مطعم
رويال طابق اول على الطريق العام
ال�سعر  70مليون طابو اخ�رض
ال����ت���������س����ل����ي����م ف�������������وري ه��������ـ :
4427714 – 0933615677

> مطل��و ب صيد ال ن��ي ا و
صيدالني��ة للعمل في صيدلية
بريف دمشق بدوام صباحي هـ
0997132149 :
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دم�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق 9336

>وك��ال��ة �أدوي���ة �أوروب��ي��ة تطلب
�صيدالنية للعمل كمندوبة مبيعات
ي��ف�����ض��ل ان ت��ك��ون ذات خ�برة
ب��ا���ص��ن��اف ك���رمي���ات التجميل
ار���س��ال ال�سرية ال��ذات��ي��ة اىل :
h.asaad@amg-co.net
>للبيع او االجار عيادة أرضية
سوكه إطاللة على الشارع الرئيسي
في مساكن برزة مساحة  35م 2هـ
0933631477 :
> مطلو ب شها د ة صيد لة
خدمة ريف لصيدلية في ريف
دمشق مع دوام حصرا هـ :
0934651494

خدمات

>خ��دم��ة تك�سي ت��و���ص��ي��ل دم�شق
املحافظات – دم�شق بريوت �سيارات
ح��دي��ث��ة و م��ك��ي��ف��ة  24/24ه���ـ :
4436776 – 0944635671
>لدينا ا�ستعداد تام لتدقيق و
تنقيح جميع الكتب و االطروحات
و الر�سائل اجلامعية لغويا هـ :
– 0932002624
4457838
>ش���اب لبناني مقيم في دمشق
ميل���ك س���يارة خاص���ة لبناني���ة
مستعد الستقبال طلبات خاصة
إلى لبنان و تأمني حجز فندقي
مضم���ون ه���ـ – 0955341791 :
0096171226747
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