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مزة ..
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ات��و���س��راد امل��زة 
غربي  ���رق��ي  125م2  م�ساحة 

اط��الل��ة خالبة  ط7  ق��دمي��ة  ك�سوة 

دون  فقط  للجادين  مغري  ب�سعر 

 –  0933258589  : ه�  و�سيط 

 6127552
ابنية  جبل  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
اال���س��ك��ان مقابل ب��ن خ��ل��دون ط4 

م�ساحة 110م2 جنوب �رق غرب 

كامال  العف�ش  م��ع  ج��ي��د  اك�����س��اء 

اطاللة ممتازة طابو الت�سليم فوري 

 : ه������  م���ل���ي���ون   120 ال�������س���ع���ر 

 0961162162
<للبيع منزل باملزة فيالت �رقية 
ط1 م�ساحة 200م2 ك�سوة قدمية 

���رق��ي غ��رب��ي قبلي ي��وج��د ك��راج 

ل��ل��ب��ن��اء + م���ول���دة اط���الل���ة ج��ي��دة 

ل��ل��ج��ادي��ن ف��ق��ط دون و���س��ي��ط ه��� : 

 6127552 – 0944757061

< للبيع منزل باملزة فيالت �رقية 
مدخل   / ط1  ط��راب��ل�����ش  ���س��ارع 

خا�ش / بناء حجر – 190م2 ) 

طابو  قدمي  اك�ساء   ) كاملة  بالطة 

ت�سليم فوري ال�سعر 450 مليون 

ه� : 0961162162

<للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة 
فيالت �رقية طابق فيال م�ساحة 

يوجد  ك�سوة جيدة جدا  220م2 
ترا�ش اطاللة على اجلهات االربعة 

ط3 و اخري بدون ال�سطح ب�سعر 

مغر للجادين فقط دون و�سيط ه� : 

 6125566 – 0933258589
باملزة فيالت غربية  <للبيع منزل 
���س��ارع ال��ك��رخ��ي ب��ن��اء حجر ط3 

���رق  ج��ن��وب  200م2  م�����س��اح��ة 

�سمال اك�ساء جيد اطاللة مفتوحة 

 550 ال�سعر  ف��وري  ت�سليم  طابو 

مليون ه� : 0961162162 

ات��و���س��راد  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
دوبلك�ش 180م2 /3 غرف نوم و 

�سالون و مطبخ و 3 حمامات / 

���س��وب��ر دي��ل��وك�����ش حديثة  ك�����س��وة 

بناء  �سمايل  قبلي  خالبة  اط��الل��ة 

للجادين  لل�سيارات  بكراج  خمدم 

 : ه���������  و������س�����ي�����ط  دون  ف�����ق�����ط 

 6125566 – 0933258589

< 50 مر منزيل او جت��اري ع 
ج��ان��ب  68خزان  ال���ع���ام  ����س���ارع 

ه��ات��ف  ون����و�����ش  رمي  ���س��ي��دل��ي��ة 

0938599950

مشروع دمر 
<للبيع منزل مب�روع دمر ج8 ط2 ح�سوة 
160م2 اك�ساء قدمي طابو ال�سعر 175 

مليون ه� : 0961162162 

للبيع منزل مب�روع دمر ج 16 �سوكة 

م�ساحة 181م2 /3 نوم و �سفرة و 

2 و  ك��راج عدد  �سالونني �سوكة مع 

غرفة �سائق اطاللة رائعة بداعي ال�سفر 

ه� : 0966965777 

<للبيع منزل مب�روع دمر ج 10 
غ��رب  ج��ن��وب  290م2  م�����س��اح��ة 

�سمال اطاللة رائعة اك�ساء و�سط 

 – ط��اب��و   – م��ول��دة   –  2 م�سعد 

ت�سليم فوري ال�سعر 325 مليون 

ه� : 0961162162 

شقق متفرقة 
 / الفيحاء  اتو�سراد  منزل  <للبيع 
ط   / النفي�ش  اب���ن  م�سفى  ام��ت��داد 

(  م�ساحة  10 درج���ات   ( ار���س��ي 

60م2 مع فتحة �سماوية اك�ساء جيد 
طابو ت�سليم فوري ال�سعر 65 مليون 

و بازار ه� : 0961162162 

< للبيع منزل يف قد�سيا نزلة االحداث 
طابق اول موؤلف من غرفتني و�سالون 

كبار ومطبخ كبري وترا�ش اطاللة على 

تلفون   كهربا وخط  �ساعة  قد�سيا  كل 

املكرو بو�سل على باب البناية م�ساحة 

100 مر طابو اخ�ر .. ال�سعر 30 
مليون 0994915562

<للبيع منزل يف اجلبة ط3 / 4 
غ��رف و ���س��ال��ون / 3 اجت��اه��ات 

ك�سوة و�سط املطلوب 160 مليون 

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

 0933331056
<للبيع او املقاي�سة منزل بالق�سور 
لوك�ش  مميز  موقع  اخلطيب  ج��ادة 

ار���ش رخ��ام و متديد �سوفاج ط1 

�سعود 6 درجات فقط اإطاللة على 

ال�سارع طابو اخ�ر ت�سليم فوري 

140 مليون ه� : 0951553163 
 3 ال��دي��ن  ا�سد  يف  �سقة  <للبيع 
غرف و �سالون طابق ار�سي قبلي 

 : ه�������   90م2  ج����ي����دة  ك�������س���وة 

 0988149094
<للبيع �سقة قرب دوار ال�سهبندر 
م�ساحة 170م2/  ط2 / 4 غرف 

على  ج��ي��دة  ك�سوة   / ���س��ال��ون  و 

الت�سليم فوري  الرئي�سي  ال�سارع 

 –  0951418823  : ه������� 

 4454355

<للبيع او املقاي�سة منزل بالعدوي 
قبلي  م���ول���دة  و  م�����س��ع��د  م���ع  ط6 

جبل  على  رائ��ع��ة  اط��الل��ة  �سمايل 

قا�سيون و اجلامع االموي ك�سوة 

ج��ي��دة ج���دا 4 غ���رف و م����وزع و 

حمامني و بلكون خدمات و ناطور 

فوري  ت�سليم  اخ�ر  طابو  للبناء 

140 مليون ه� : 0951553163 
<للبيع منزل / دار عربي / يف 
على  امل�سطبة  منطقة  يا  �سحنا

حكم  111م2/  م�ساحة  الهيكل 

حمكمة /  ب�سعر 5،5 مليون دون 

 –  0945003811  : ه���  و�سيط 

 –  0 9 3 3 2 8 0 3 0 6
0933521867

<للبيع �سقة طريق بريوت القدمي  
م��ف��رق ج��ب��ل ال�����ورد ���س��وك��ه على 

دوبلك�ش  80م2  م�ساحة  ال�سارع 

ي�سلح عيادة  ب�سعر 12مليون ه� 

 0999558961 :

600م2  م�ساحة  للبيع  <مق�سم 
ال�سناعية  ع����درا  ط��اب��ق��ني  م��ع��م��ر 

هند�سية اوىل ه� : 0944337101 

وات�ش اب بعد ال�ساعة 5 

<للبيع �سطح يف اجل�ر االبي�ش 
م�ساحة 250م2 /ط2/ فني اربع 

 0951418823  : ه���  اجت��اه��ات 

 4454355 –

<للبيع منزل يف بلودان املعمورة 
على ال�سارع ط ار�سي غرفتني نوم 

 35 املطلوب  ترا�ش   + �سالون  و 

مليون ه� : 0933331056 

قد�سيا  ب�ساحية  منزل  <لالجار 
�سارع احلرية طابق اول / ملخرب 

عيادة  و  ا�سنان  خمرب  و  حتاليل 

ال�سعر  90م2  م�ساحة   / ا�سنان 

بعد املعاينة ه� : 0938491614 

اتو�سراد  باملزة  منزل  <ل��الج��ار 
قبل حلويات bee ط7 /2 نوم / 

اطاللة على  ف��ارغ   – اك�ساء جيد 

مولدة   –  2 م�سعد  االت��و���س��راد 

���س��ه��ري��ا 450 ال����ف ل.�����ش ه���� : 

 3113655 – 0953800202
<لالجار غرفة مفرو�سة مع �ساحبة 
امل��ن��زل ب�����س��ارع ب��غ��داد ط ار�سي 

 –  2315759  : ه���  فقط  ل��الن��اث 

 0959866439
<لالجار اليومي األسبوعي  
ف  غـــر مشـــق  بد ي  لشـــهر ا
مفروشة  مكيفة + براد )ضمن 
للســـرير(   الشـــامي  البيـــت 
 ) الشـــامي  البيـــت   ( ضمـــن 
شـــارع  بغـــداد خلـــف جامـــع 
اجلـــوزة هــــ :   0112320771 

 0936855455 –

<لالجار منزل باملزة فيالت �رقية 
طابق فيال م�ساحة 250م2 ك�سوة 

م�سعد  ب����دون  ف��ن��ي  مم��ت��ازة ط2 

دون  فقط  للجادين  فر�ش  ن�سف 

 –  0932334302  : ه���  و�سيط 

 6127552
مـــي  ليو ا ر  جـــا لال >
ي  لشـــهر ا عي   ســـبو أل ا
بدمشـــق غـــرف مفروشـــة  
)ضمـــن  بـــراد   + مكيفـــة 
البيت الشـــامي للســـرير(  
ضمـــن ) البيت الشـــامي ( 
شـــارع  بغداد خلف جامع 
اجلوزة هـ :   0112320771 

 0936855455 –
اخ��ر طريق دف  �سقة  ل��الج��ار   >
ار�سي  ط  العام  ال�سارع  ال�سوك 

او  ور�سة  ي�سلح  90م2  م�ساحة 

م�ستودع ه� : 0949986218 

< لالجار غرفة �سمن بيت مع فتاة 
ت�سكن لوحدها يف منطقة �سحنايا 

مببلغ 15000 ه� : 0945003811 
 6737685 –

شارع  منطقة  في  محل  <لالجار 
على  م   20 ب  احلاجز  بعد  األمني 
الشارع العام مساحة 40م2 يصلح 
 : هـ  سنوي  االجار  املهن  لكافة 

 0969859336
<ل����الج����ار غ���رف���ة ق��ب��و و م��ن��اف��ع 
م��ف��رو���س��ة ���س��وب��ر دي��ل��وك�����ش يف 

ات������و�������س������راد ال����ف����ي����ح����اء ه������� : 

 0940902349

<لالجار �سقة غرفتني و منتفعات 
جانب  حر�ستا  يف  ط2  بلكون  و 

جامع ال�سافعي ال�رة �سغرية غري 

 : ه��������  م�����رت�����ب�����ني  و  م�����دخ�����ن�����ني 

 0993222259
<ل���الج���ار م��ن��زل مب�������روع دم��ر 
املغربني الن�سق االول ط2 /2 نوم 

/ اك�ساء جيد مع العف�ش م�سعد 

– كراج – �سهريا 350 الف ل.�ش 
 –  0953800202  : ه������� 

 3113655
<لالجا راو البيع او املقاي�سة قبو 
ب�سارع بغداد مقابل م�سفى الهالل 

و  غرفتني  اال�سعاف  ب��اب  االحمر 

�سالون وحديقة ي�سلح عيادات او 

مكتب دون اآرمة 200 الف �سهريا 

ه� : 0951553163 

<لالجار منزل باملزة فيالت �رقية 
ط ار�سي طلوع كم درجة م�ساحة 

�سالون  و  ن���وم  غ��رف��ت��ني  140م2 
ك�سوة جيدة مفرو�ش للجادين دون 

 –  0932334302  : ه���  و�سيط 

 6127552

�سبابي  ���س��ق��ق  ل��دي��ن��ا  <م���وج���ود 
ب�ساحية قد�سيا للبيع او خم�س�سة 

او رقم اكتتاب دميا�ش للجادين دون 

و�سيط ه� : 0988266149 
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دف��ات��ر �سكن  �����راء  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
����س���ب���اب���ي ج��م��ي��ع ال���ف���ئ���ات ه����� : 

 4454355 – 0951418823

خلف  بيعفور  االج��ار  او  <للبيع 
البيت ال�سوي�ري ار�ش مع مزرعة 

ديلوك�ش  �سوبر  مفرو�سة  فيال  و 

اطاللة  مالعب  �سومينيه  م�سبح 

رائعة اجار يومي – اأ�سبوعي ه� : 

 0966965777
<للبيع ار�ش طابو يف قلعة جندل 
اإطاللة رائعة و مفزة جنوب قطنا 

و غرب خان ال�سيح ه� : 6823448 

 0933594898 –

<للبيـــع محـــل فـــي البحصة 
مقابـــل فندق البـــرج الفضي 
14م2 + سقيفة ديكور جاهز 
 : هــــ  وســـيط  بـــدون  للعمـــل 
 2264262 –  0932975090

بكفر�سو�سة  جتارية  �سالة  <للبيع 
م��ن��ط��ق��ة ال��ب��خ��ت��ي��ار م��ق��اب��ل احت���اد 

الفالحني م�ساحة 210م2 مق�سمة ل 

3 حمالت + وجيبة خارجية واجهى 
على ال�سارع العام 18م ك�سوة �سوبر 

مغر  ب�سعر  ف��وري  ت�سليم  ديلوك�ش 

 : ه������  و�����س����ي����ط  دون  ل����ل����ج����ادي����ن 

 6125566 – 0944757061
<للبيـــع محـــل ارضي في 
منطقـــة احلريقـــة جادة 
حة  مســـا نية  لســـليما ا
املقايضـــة  ممكـــن  32م2 
بنصف القيمة على منزل 

هـ : 0958254405

ال�سنوي  اال�ستثمار  او  <للبيع 
بالربامكة مبنى جتاري او خدمي 

او بنك او طبي ي�سلح م�سفى مركز 

طبي فخم مرخ�ش حميع املهن او 

بنك م�ساحة 600م2 مع امكانية 

ا�سافة 600م ح�سب الرغبة ه� : 

 0966965777

<لالجار حمل و مكتب يف ريف 
دم�����س��ق م��ع��ال��ج م��ال��ي��ا و ب��ل��دي��ة 

للح�سول على �سجل جتاري ه� : 

 0933312807
<لالجار قبو يف �سارع خالد بن 
الوليد م�ساحة 90م2 ي�سلح ور�سة 

او م�ستودع جمهز كهرباء و ماء 

ك�سوة جيدة 1800000 �سنويا ه� 

 0933223037 :

شارع  منطقة  في  محل  <لالجار 
على  20م  احلاجز  بعد  األمني 
الشارع العام مساحة 40م2 يصلح 
 : هـ  سنوي  االجار  املهن  لكافة 

 0969859336
<ل���الج���ار ���س��ال��ة جت���اري���ة على 
اتو�سراد املزة م�ساحة 1000م2 

دون  فقط  للجادين  جيدة  ك�سوة 

 –  0944757061  : ه�  و�سيط 

 6127552

<مكتب جتاري لال�ستثمار موقع 
جيد بناء قدمي �سبع بحرات م�ساحة 

حوايل 150م2 او 80م2 ال�سعر 

ل��ل��م��ع��اي��ن��ة ق���اب���ل ل��ل��ن��ق��ا���ش ه���� : 

 –  0 9 6 6 5 4 7 8 4 7
 0933577740

لف  مؤ ر  عقا ي  لسنو ا ر  جا لال >
منتفعات  و  صالة  و  غرفتني  من 
مسقوفة  غرفة  فيها  حديقة  و 
 250 الشهري  االجار  بالبرامكة 
 –  2224279  : هـ  لف   أ

 0944578427

موظفون
<لدينـــا مشـــروع جتاري 
صغير مبجال الغذائيات 
نبحث عن شـــريك ممول 
 : هــــ  مليـــون   7 مببلـــغ 

 0932232208
<�ركة يف عدرا بحاجة اىل موظفني 
من حملة ال�سهادات / كيمياء تطبيقية 

دبلوم   – اع��م��ال  ادارة   – اقت�ساد   –
دبلوم   – كهربائية  هند�سة   – تقاين 

تقاين هند�سة ميكانيكية – ثانوية عامة 

– اعدادية ه� : 0959597207 
موؤ�س�سة طبية ترغب بتعيني موظفة 

حما�سبة و ا�راف بدوام �سباحي 

ال���ف اخل����ربة غري  ب���رات���ب 120 

�رورية و املوا�سالت موؤمنة العمر 

دون 30 �سنة ه� : 2157956 

<مطلـــوب مـــدرب خاص 
مبجال قيـــادة الدراجات 

هـ : 0936002008 
<�ركة جتارية بالفحامة بحاجة 
للعمل لديها مبجال  اإىل موظفات 

مغرية  برواتب  املبا�ر  الت�سويق 

و  ال�سهادة  �سنة   30 دون  العمر 

اخل��������ربة غ�����ري ������روري�����ة ه������ : 

 2225099 – 0966030877

ادوات  و  انـــارة  <محـــل 
كهربائية في كفرسوسة 
ســـوق بـــالزا بحاجـــة الى 
يفضـــل  و  كهربـــاء  فنـــي 
ملنطقـــة  ا ن  ســـكا مـــن 
 –  2 1 4 4 7 6 6 2  : هــــ 

 0936819508
<�ركة متخ�س�سة بتوزيع مواد 
التنظيف و املياه الغازية حتتاج اىل 

على  حا�سلني  مبيعات  مندوبيم 

و عموالت  روات��ب  �سواقة  �سهادة 

جيدة ه� : 0944209404 

 / اىل  بحاجة  �سناعية  <�ركة 
 – ال��ك��رون  فنييني   - كيميائني  

و  االل��ت��زام  ي�سرط   / م�سممني 

حت���م���ل ����س���غ���وط ال���ع���م���ل ه������ : 

0944511790 من 9-2 ظهرا 
<�ركة جتارية بالفحامة بحاجة 
اإىل موظفات للعمل لديها من اجل 

براتب  االإداري  ا�ستكمال طاقمها 

 30 العمر دون  األ��ف �سهريا   75
���س��ن��ة اخل����ربة و ال�����س��ه��ادة غري 

 –  2225099  : ه����  ����روري���ة 

 0993882780

و  ا ظـــف  مو ب  مطلـــو >
و  البســـة  حملـــل  موظفـــة 
احذية رجالي نسائي في 
ابـــو رمانـــة دوام صباحي 
و  املطلـــوب خبـــرة  فقـــط 
مظهر الئق هـ : 3316475 

 0958203673 –
<م��ط��ل��وب حم��ا���س��ب م�����س��ت��ودع 
�سهادة ثانوية على االقل و خربة 

5 �سنوات  بنف�ش املجال و يتقن 
العمل على الكمبيوتر ل�ركة مواد 

  cv تغليف يف عدرا يرجى ار�سال

kinanahtape@gmail. : اىل

com

<مطلوب موظف او موظفة 
حملل البسة و احذية رجالي 
نســـائي في ابـــو رمانـــة دوام 
صباحي فقط املطلوب خبرة 
و مظهـــر الئق هـ : 3316475 

 0958203673 –
يف  للعمل  /ة/  موظف  <مطلوب 
�ركة ب�رط القدرة على االقناع و 

�سخ�سية   / العمل  �سغط  حتمل 

قوية و مثقف و متحدث لبق راتب 

+ عمولة + مكافات ه� : 2221836 

 0954427933 –
<جمموعة طبية تطلب للعمل لديها 
املكتبية  ل��الع��م��ال  اداري����ة  موظفة 

 30 العمر دون  الف   120 براتب 

ال������ف ه������ :  ب�����رات�����ب 70  ����س���ن���ة 

 2157956
بعدة  /ة/  م��وظ��ف  اىل  <بحاجة 
راتب جيد  و  بدوام  اخت�سا�سات 

 –  5 6 4 3 4 6 0  : ه������������ 

 0930147448

سكرتاريا
البح�سة  منطقة  يف  طبية  <ع��ي��ادة 
بحاجة اىل �سكرترية بدوام يومي من 

ي��وم  ع���دا   5  –  12،30 ال�����س��اع��ة 

اخلمي�ش الراتب 25000 ل.�ش ه� : 

 0933322575 – 2316484
<�ركة جتارية و طبية بحاجة اىل 
�سكرترية ا�راف بدوام 8 �ساعات 

���س��ب��اح��ي امل��وا���س��الت م��وؤم��ن��ة و 

دون  العمر  اخل��ربة غري �رورية 

30 �سنة ب��رات��ب 120 ال��ف ه��� : 
 2157956

مواد  معمل  �سكرترية يف  مطلوب 

غذائية جرمانا حي اجلناين جتيد 

مظهر  ذات  الكمبيوتر  على  العمل 

 : ه���  �سنة   30 دون  ال��ع��م��ر  الئ���ق 

 0945235375 – 5427524

مهن
< م��ع��م��ل اح���ذي���ة خ��ل��ف ال��ط��اب��و 
ب��ح��اج��ة اىل ان�����س��ة ام��ب��الج ه��� : 

 0934906518
مل�سغل  �سباب  و  ب��ن��ات  <يلزمنا 
ب��دون  او  ب��خ��ربة  ن�سائية  حقائب 

خربة الراتب جيد يف ركن الدين 

 –  2 7 4 3 0 2 2  : ه������������ 

 0946900189

رعاية وتنظيف
<مطلوب مقيمـــة لعائلة 
مؤلفة من 5 أشـــخاص من 
20-40 سنة هـ : 5643866 

 0932480005  -
<مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة 
 : ه���  امل�سنني  االأط��ف��ال و  ل��رع��اي��ة 

 0992722275 – 2165666
<مطلـــوب مدبـــرة منـــزل 
يوميـــا  ســـاعات   7 دوام 
براتـــب 80000 شـــهريا هـ 

 5643866 :
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى 
عائلة حمرمة للعمل مقيمة او دوام 

 –  0992722275  : ه������� 

 2165666

<مطلوب مقيمة لرعاية 
مسنة مقعدة لديها خبرة 
 60  –  30 العمـــر  ســـابقا 
ســـنة هــــ : 0932480005 

 5643866 –

أزياء
<يلزمنا عمال /ة/ درزة – حبكة 
الالجنوري  مجال  في  امبالج   –
براتب  احلريق  منطقة  في  للعمل 
 –  0944496265  : هـ  ممتاز 

 2243776

ضمـــن  محـــل  يـــك  لد >
جيـــدة  مبنطقـــة  دمشـــق 
و  أجبـــان  فتحـــه  تريـــد 
ألبان شـــراكة اتصل بي هـ 

0955326999 :

يحمل  دم�سق  �سكان  من  <�ساب 
رخ�سة قيادة خا�سة يرغب بالعمل 

لدى رجل اعمال او �سيدة اعمال 

او عائلة ذو خلق و مظهر الئق ه� : 

 –  0 9 3 4 5 2 2 8 5 8
 0965888226

كمدبرة  للعمل  م�ستعدة  �سيدة   >
ام��راأة م�سنة ب�سكل  منزل او عند 

اىل  ب��االإ���س��اف��ة  �سهري  او  ي��وم��ي 

ت�����ن�����ظ�����ي�����ف امل�������ك�������ات�������ب ه���������� : 

 0954268983
د  فئة  عامة  قيادة  <ل��دي رخ�سة 
 – ���رك��ة   / ل���دى  بالعمل  ارغ���ب 

موؤ�س�سة – حمل جتاري / �سمن 

دم�سق ك�سائق ) قيادة فقط ( ه� : 

 0949017646

<مدر�ش متميز جماز حا�سل على 
درج����ة دب��ل��وم ال��ت��اأه��ي��ل ال��رب��وي 

م�ستعد الإعطاء درو�ش خا�سة يف 

لل�سهادتني  الكيمياء  و  ال��ف��ي��زي��اء 

االإع�������دادي�������ة و ال���ث���ان���وي���ة ه����� : 

 0981291657
<مدر�ش مو�سيقى م�ستعد الإعطاء 
درو���ش خا�سة على اآل��ة  العود و 

البزق ه� : 0933044142 

ل��غ��ة ع��رب��ي��ة خمت�ش و  <م��در���ش 
اأ����س���ل���وب م��ت��ط��ور و ح���دي���ث يف 

ال���ت���دري�������ش جل��م��ي��ع امل����راح����ل و 

 4457838  : ه�  كافة  امل�ستويات 

 0932002624 –
<م��در���س��ة ل��غ��ة ف��رن�����س��ي��ة ت��در���ش 
م��رح��ل��ت��ي ال��ت��ع��ل��ي��م االأ���س��ا���س��ي و 

الثانوي باأ�سعار رمزية و بقدرة على 

و  الرجمة  و  اللغة  قواعد  تب�سيط 

املحادثة ه� : 0938946648

<مطلوب مدر�ش /ة / خا�ش يف 
جم�����������ال ال�����ت�����������س�����وي�����ر ه���������� : 

 0933866775
الإعطاء  م�ستعد  <مدر�ش خمت�ش 
الريا�سيات  مل���ادة  مكثفة  درو����ش 

ثانوي ت�سمن النجاح  اإع��دادي – 

حتى لو كان الطالب مق�را ه� : 

 0933635136
<مدر�ش ريا�سيات خمت�ش و معلم 
درو����ش  الإع��ط��اء  م�ستعد  ب��ث��ان��وي��ة 

املراحل  و  لل�سهادتني  خ�سو�سية 

ت��اأ���س��ي�����ش للطالب  االن��ت��ق��ال��ي��ة م��ع 

االأح����������������رار امل����ن����ق����ط����ع����ني ه������� : 

 0992270408
االبتدائي  املراحل  <ان�سة جلميع 
و االعدادي و الثانوي اجتماعيات 

ان��ك��ل��ي��زي مبنطقة  ل��غ��ة  و دي��ان��ة و 

ال���ق�������س���ور و م����ا ح���ول���ه���ا ه����� : 

 4463003 – 0996850685
<مطلوب مدر�ش خا�ش يف جمال 

الت�سدير ه� : 0936002008 

متفرقات
<للبيع معدات معمل كاتو م�ستعملة 
بحالة جيدة / فرن دوار �سنع حلب 

مقا�ش و�سط بحالة جيدة – طاوال 

ب������رادات ك��ات��و / ه���� :  رخ����ام – 

 –  0 9 8 8 7 7 3 4 4 3
 0988964528

ورشـــة  ادوات  للبيـــع  >
 / ماركـــة  كاملـــة  جنـــارة 
steten  / ايطالية بحالة 
 –  2712497  : هــــ  جيـــدة 

 0933718526
ريكو  ن��وع  ت�سوير  مكنة  <للبيع 
بحالة جيدة ه� : 0951418823 

 4454355 –
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جميع  لتلبية  م�ستعد  <���س��ي��ف 
ال��والئ��م و احل��ف��الت / ���رق��ي – 

غربي – حلويات / باال�سافة اىل 

الطبخ ب�سكل يومي و ح�سب الطلب 

لالأ�ر ه� : 0982966940 

دم�سق  يف  مقيم  لبناين  <�ساب 
ميلك �سيارة خا�سة لبنانية م�ستعد 

ال�ستقبال طلبات خا�سة اإىل لبنان 

و تاأمني حجز فندقي م�سمون ه� 

 –  0 9 5 5 3 4 1 7 9 1  :

 0096171226747
<ن�سري �سور دم�سق و البالد 
العربية القدمية و العمالت القدمية 

ال�سورية لبنانية فل�سطينية ورقية و 

معدنية ه� : 0940477773 

< م��ك��ت��ب م�����س��ت��ع��د ل��الك�����س��اء و 
و  املهند�سني  من  بنخبة  الديكور 

باأقل التكاليف و باأ�رع وقت ممكن 

 : ه���������  مم������ي������زة  ب�������اأف�������ك�������ار  و 

 –  0 9 3 5 8 4 4 3 3 9
 0982479199

و  تركيب  و  بفك  م�ستعد  <�ساب 
ت��غ��ل��ي��ف امل���ف���رو����س���ات و ج��م��ي��ع 

اخلدمات املتعلقة بالنقل و ال�راء 

و ����راء امل��ف��رو���س��ات واالأن��ق��ا���ش 

 / امل�ستعملة  الكتب  و  واخل���ردة 

 8839141  : خدمة مميزة / ه� 

 0930074126 –




