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>للبيع منزل باملزة اتو�سرتاد
جانب حلويات  beeط– 6
�شمال �رشق 165م 3 / 2نوم
و �صالون  – 2حمام – 2
مطبخ – �إطاللة من اجلهتني
– م�صعد  – 2مولدة – بناء
مم���ي���ز  600م���ل���ي���ون ه����ـ :
0961162162
>للبيع او املقاي�ضة منزل
بالق�صور ط� 1إطاللة جميلة
ع��ل��ى احل���دي���ق���ة  3غ����رف و
�صالون طابو اخ�رض ت�سليم
فوري هـ 0951553163 :
>للبيع منزل ب��دف ال�شوك
موقف ك�ستنا على ال�شارع
العام ط 2غرفتني و �صالون
ك�سوة جيدة جدا 75م 2دون
و�سيط هـ 0997488463 :
>ل��ل��ب��ي��ع �شقة يف ال��زاه��رة
القدمية مقابل جامع املاجد
م�����س��ا ح��ة 95م 2ط 2فني
�����س����وب����ر دي����ل����وك���������س ه�����ـ :
– 0951418823
3318691
>للبيع منزل باملزة ال�شيخ
���س��ع��د �أر���ض��ي��ة 280م/ 2
داخ����ل����ي  + 180ح��دي��ق��ة
100م / 2جنوب غرب مدخل
خ��ارج��ي  +داخ��ل��ي اك�ساء
قدمي ( �رشكة – عيادات –
م��رك��ز جتميل – رو���ض��ة /
ال�����س��ع��ر  400م��ل��ي��ون ه���ـ :
0961162162

> للبيع �شقة ب�ضاحية قد�سيا
فئة  1م�ساحة 85م 2اجلزيرة
ال�����س��اب��ع��ة �إط�ل�ال���ة مفتوحة
ك�سوة جيدة طابق تاين بريئة
ال���ذم���ة ال�����س��ع��ر  75مليون
نهائي للجادين دون و�سيط هـ
0988266149 :
>للبيع منزل مب�رشوع دمر
ج  7ط� 3شقة 140م3 / 2
ن���وم  /اك�����س��اء ج��ي��د �سوكة
�شمال ��شرق �إط�لال��ة جيدة
ط��اب��و م�صعد  – 2م��ول��دة
ال�����س��ع��ر  375م��ل��ي��ون ه���ـ :
0961162162
>للبيع او املقاي�ضة على
ا�صغر منزل يف املالكي ط1
فني ك�سوة جيدة  4غرف و
�صوفا بلكون طابو اخ�رض هـ
0951553163 :
>للبيع منزل طريق بريوت
القدمي على مفرق جبل الورد
م�����س��اح��ة 80م 2دوب��ل��ك�����س
�سوكة على ال�شارع ي�صلح
عيادة ب�سعر  30مليون هـ :
0999558961
>للبيع يف املهاجرين جادة
�أوىل م��راب ط ار�ضي قبلي
ديلوك�س 75م 2بدون و�سيط
هـ 0965006547 :
>للبيع دفرت ادخار �ضاحية
الفيحاء ال�سكنية فئة /ج/
رق���م الأف�����ض��ل��ي��ة ب�ين 180و
 188مدفوع لغاية نهاية عام
 2 0 2 0ه��������������������ـ :
0942308402
>منزل للبيع يف جرمانا حي
الوحدة واجهة �سوكة 55م2
غرفتني و �صوفا طابو تخ�رض
ت�سليم فوري ي�صلح �سكن او
جت����اري ب����دون و���س��ي��ط ه��ـ :
0938173990
ل��ل��ب��ي��ع ���ش��ق��ة يف ال��ط��ل��ي��اين
م�ساحة 195م 2ط 2فني مع
�سطح م�ساحة 165م 2هـ :
– 0951418823
3318691

>للبيع منزل يف حي املزرعة
ال�سوق التجاري ال�رشقي ط2
فني م�ساحة 75م 2ك�سوة
قدمية هـ 0967848250 :
-2243481
>للبيع منزل 160م2مق�سوم
لبيتني ب��ع�ين ال��ك��ر���ش و�سط
البلد منطقة جميلة و خمدمة
 4غ��رف و �صالة ار���ض��ي 5
درجات �صعود ك�سوة و�سط
طابو اطاللة على ال�شارع 3
اجتاهات للجادين دون و�سيط
هـ 0988266149 :
>ل��ل��ب��ي��ع رق����م اك���ت���ت���اب يف
ج��م��ع��ي��ة ���ص��دى ال�����ش��ع��ب و
جمعية الفيحاء يف �ضاحية
ق��د���س��ي��ا م�����س��اح��ات -120
160م 2ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ ه��ـ :
– 0951418823
4472374

>للتن���ازل مح���ل باملزة
40م 2مستملك امتداد
س���احة املواس���اة 200م
خلف املدينة اجلامعية
بس���عر نهائي 38مليون
واتس 0932902355 :
>للبيع حم��ل يف امل��زة 86
خ���زان خ��ل��ف معهد اللغات
ع��ل��ى ال�������ش���ارع ال��رئ��ي�����س��ي
م�ساحة 20م 2اك�ساء جيد
ال�����س��ع��ر  25م���ل���ي���ون ه����ـ :
0991185871
>للبيع عقار جتاري ب�ساحة
املي�سات ( جانب فرن املي�سات
ال�سياحي ) طابق عدد ( 2
 ) 22+22مع حمام – اك�ساء
جيد طابو  100مليون هـ :
0961162162
>للت�سليم ف���روغ حم��ل يف
الطلياين جادة عمر املختار
م�ساحة 28م 2ي�صلح جلميع
>ل�ل�اج���ار م��ن��زل يف امل��ال��ك��ي املهن هـ 0951418823 :
�شارع عبد املنعم ريا�ض 200م3318691 – 2
ب���دون ف��ر���ش  superب��دون
و�سيط �سنة �سلف  +عمولة مكتب
هـ 0965006547 :
>منزل لالجار يف جرمانا
���س��اح��ة ال�����س��ي��وف غ���رف���ة و
���ص��ال��ون م��ف��رو���ش اك�����س��اء و
فر�ش جيد بدون و�سيط هـ  :حمل لالجار يف الزبلطاين
م�ساحة 20م 2واجهة  2,5م
0948593706
>لالجار منزل مفرو�ش يف ي�صلح ملختلف مهن ال�سيارات
املهاجرين مرابط ط ار�ضي و مهن اخ��رى م��زود بعداد
ي�صلح �سكني – مكتب – كهرباء و ماء و حمام و خزان
غرفة و �صالون و منتفعات هـ 0948593706 :
ب��������������دون و�������س������ي������ط ه��������ـ > :مطلوب محل صالون
حال ق���ة نس���ا ئية
0965006547
>لالجار منزل يف املهاجرين لالجار بكام���ل معداته
�شطة ج��ادة �أوىل ط 2بدون مبنطق���ة  /الزاه���رة –
فر�ش  3غرف و �صوفا ك�سوة مي���دان  /و م���ا حوله���ا
جيدة جدا دون و�سيط هـ  :ه���ـ – 0988671043 :
0936051220
0968735852
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>لال�ستثمار ال�سنوي ب�ساحة
احلريقة مكتب  +م�ستودع
قبو طابقني مفرو�ش م��زود
بوفيه عدد  + 2حمام عدد 2
م�������س���ا ح���ة 150م 2ه�����ـ :
09300472942248880
>حم������ل مب�������س���اك���ن ب����رزة
ال�شارع العام ��شرق جامع
�إبراهيم اخلليل 100م و على
�صفه 12م 2هـ 5116388 :
– 0933824562

>للبيع ار�ض طابو اخ�رض
م���ف���رز يف ع��ي�����س��م ال��ف��وق��ا
بالقرب من امل�شفى الوطني
ه�������ـ – 6823448 :
0933594898
>للبيع  60ق�صبة دم�شق
ببيال طريق ال�سيدة زينب هـ
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موظفون
>ي��ل��زم��ن��ا م��وظ��ف��ة ل�صالون
ح��ل�اق����ة رج��������ايل ل�ترت��ي��ب
ال�صالون و �أم��ور ال�ضيافة
دوام م�����ن  9 -9م�����س��اء
بالعبا�سيني يف�ضل ال�سكن
ال��ق��ري��ب ال���رات���ب � 60أل���ف
تقريبا ( � 30أل���ف ث��اب��ت و
30الف تقريبا براين ) هـ :
0933132932
>م���ط���ل���وب م��وظ��ف��ة للعمل
ل����شرك��ة جت���اري يف ���ش��ارع
احلمرا هـ 0957472970 :
– 3322680
>مكتب جت��اري باحللبوين
يطلب �شاب او �شابة خربة
باملبيعات و الأعمال التجارية
ال تقل عن � 3سنوات الدوام
من � 3صباحا اىل  6م�ساء
م����وب����اي����ل  +وات���������س ه����ـ :
0944284757
>مطلوب موظفة للعمل يف
حم���ل ل��ب��ي��ع امل���ك���ي���اج���ات و
ال�����������ع�����������ط�����������ورات ه�����������ـ :
– 0993501611
4464283
>مطلوب شريك ممول
ملش���روع غذائ���ي صغير
 /بح���دود  10ملي���ون /
لالستفس���ار و التواصل
هـ 0932232208 :

>مطلوب درو�س خا�صة يف
رعاية وتنظيف
جم�������ال ال���ت�������ص���دي���ر ه�����ـ :
> مطل���و ب مد ب���ر ة
0936002008
من���زل مقيم���ة لرعاية
مس���نة مقع���دة برات���ب
مغري هـ – 5643866 :
0932480005
>مطلوب عاملة مدبرة منزل
ل��دى عائلة حم�ترم��ة للعمل
م���ق���ي���م���ة �أو دوام ه�����ـ :
> شا ب ير غب با لعمل
– 0992722275
مراسل لدى شركة او مكتب
2165666
>مطلوب مدبرة منزل غري أو مؤسسة بقسم البريد
مقيمة بدوام يومي ملنزل يف بدوام كامل او جزئي هـ :
م�������������ش���روع دم�����������ر ه��������ـ 0931478386 :
>�صيديل ذو خربة كبرية متفرغ
0944215153
يرغب بالعمل و ا�ستالم �صيدلية او
>مطلوب مدبرة منزل
م�ستودع �أدوية او معمل ادوية هـ :
دواممن 5-9مساءلديها
– 0959907948
خب���رة براتب  100ألف
0981503638
ش���هريا ه���ـ 5643866 :
– 0932480005

0944453810 :
>للبيع ار�ض يف �سوق وادي
بردى زراعية م�ساحة  4دومن
سكرتاريا
ط�������اب�������و اخ�����������ض���ر ه��������ـ :
>مطلوب �سكرترية م�سائية
0992870592
لعيادة �سنية يف البح�صة
>للبيع ار�ض طابو يف قلعة
ال����������دوام م�����ن  8-5ه�����ـ > :م���درس لغ���ة انكليزية و
جندل �إطاللة رائعة و مفرزة 0933728846
فرنس���ية لكاف���ة املراح���ل
ج��ن��وب قطنا و غ���رب خ��ان
عمال
لتأهي���ل الط�ل�اب صيف���ا و
ال�شيح هـ – 6823448 :
>مطعم وجبات �رسيعة يف حتضيرهم للسنة القادمة
0933594898
منطقة الق�صور بحاجة اىل  /قواعد –قراءة –محادثة
ع��ام��ل ت��و���ص��ي��ل ط��ل��ب��ات يف
 /هـ 0997993706 :
منطقة الق�صور و ما حولها
يف�ضل من �سكان املنطقة و >مطلوب مدرس خاص
ال����������رات����������ب ج������ي������د ه��������ـ  :في مجال البورصة هـ :
0944210120
0936002008

>�آن�����س��ة م�����س��ت��ع��دة لتقدمي
خدمات البيبي �سيرت لعمر
�سنتني او ثالثة غري مقيمة
ل����ع����ائ����ل����ة حم��ت��رم�����ة ه������ـ :
– 0988625216
6663786
>��ش�رك���ة خ���دم���ات توظيف
احرتافية لديها الكادر الكامل
امل�ؤهل للعمل لدى ال�رشكات
و املعامل  /الهامة  /للجادين
ه������ـ 091176289 :
-0982448129
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