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للآجـــار 
 اليـومـي 

 الأ�ســـــبوعي 

 ال�ســـــــهري 

هـ : 0936855455

 للبيع منزل بمشروع دمر 
 جزيرة 3 / طـ 3 / 160م2 خمس غرف 

وموزع + مرآب سيارات + مصعد  بسعر 

105 مليون بدون وسيط ومكتب 
 0944211759 / 0944016041

<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 
16 بناء حجر م�شاحة 140م2 /2 
نوم + �شالون / ك�شوة ديلوك�س 

90 مليون  الت�شليم فوري ب�شعر 

للجادين هـ :0945801619 

<للبيع منزل مب�رشع دمر 4 غرف 
و �ــشــالــون قبلي �ــرشقــي اطــالــة 

جميلة بناء حجر على العظم غري 

مــكــ�ــشــي / جـــزيـــرة 16 / هــــ : 

0951500786

مزة 
<للبيع منزل على اتو�شرتاد املزة 
دوبلك�س م�شاحة 165م2 ك�شوة 

ممتازة ب�شعر مغري للجادين فقط 

 : هــــــــــــــ  �ـــــــــشـــــــــيـــــــــط  و دون 

 0944757061
<للبيع منزل على اتو�شرتاد املزة 
طابق اول /3 اجتاهات / موقع 

رائع م�شاحة 175م2 ك�شوة جيدة 

دون  فقط  للجادين  مغر  ب�شعر 

و�شيط هـ : 0933258589 

مشروع دمر 
<للبيع �شقة  يف م�رشوع دمر ج 
10 جانب دوار الكني�شة بناء حجر 
م�شاحة 160م2 / 3 غرف نوم + 

�ــشــالــونــن / كــ�ــشــوة ديــلــوكــ�ــس 

رائعة  اطــالــة  مــولــدة   + م�شعد 

 : هـــ  لــلــجــاديــن  فــــوري  الت�شليم 

 0945801619
<للبيع �شقة يف م�رشوع دمر ج 
16 ن�شق اول �شارع الفيات بناء 
حجر ط ار�شي مع حديقة م�شاحة 

ــقــة  حــدي  + 160م3  داخـــلـــيـــة 

250من2 /3 غرف نوم + �شالون 
/ ك�شوة جــيــدة يــوجــد مــولــدة + 

مراآب للبناء الت�شليم فوري ب�شعر 

130 مـــلـــيـــون  لـــلـــجـــاديـــن هـــــ : 
 0945801619

<للبيع �شقة يف املزة فيات غربية 
ط ار�شي مع حديقة مدخل م�شتقل 

م�شاحة داخلية 250م2 + حديقة 

300م2 + م�شبح ك�شوة جيدة طابو 
جتاري  او  �شكني  ي�شلح  اخ�رش 

للجادين هـ : 0945801619 

فيات  باملزة  باملزة  منزل  <للبيع 
قبلي  165م2  مــ�ــشــاحــة  غــربــيــة 

ديلوك�س  �ــشــوبــر  كــ�ــشــوة  �ــشــمــايل 

اطالة خابة ب�شعر مغر للجادين 

 : هـــــــــ  و�ـــــشـــــيـــــط  دون  فـــــقـــــط 

 0944757061
م�شاحة  قبو  املزة  <للبيع مبنطقة 
42م2 مك�شي مفرو�س مزة قدمية 
ـــام جــامــع الـــزاويـــة فــر�ــس جيد  ام

ـــ�ـــشـــعـــر بـــعـــد املـــعـــايـــنـــة هــــــ :  ال

 0949632721
اجلاء  خلف  باملزة  منزل  <للبيع 
و  غــــرف   3/ 120م3  مــ�ــشــاحــة 

�شالون / ك�شوة جيدة ب�شعر مغر 

لــلــجــاديــن فــقــط دون و�ــشــيــط هـــ : 

 0944757061
<لــلــبــيــع مــنــزل بــالــرو�ــشــة جانب 
ـــزول 10  حــلــويــات الــلــيــوان قــبــو ن

درجــــات + حــديــقــة �ــشــاحــة كاملة 

55م2 ك�شوة �شوبر ديلوك�س حديثة 
غرفة و منتفعاتها ي�شلح �شكني او 

فقط  للجادين  مغر  ب�شعر  جتــاري 

دون و�شيط هـ : 0944757061 

شقق متفرقة 
جانب  املالكي  يف  �شقة  <للبيع 
م�شفى ال�شامي 250م2/ 4 نوم 

+ �شالونن اطالة رائعة م�شعد 

الت�شليم  للبناء  + مولدة + كراج 

فوري طابو اخ�رش للجادين هـ : 

 0945801619
<منزل للبيع في ابو رمانة ساحة 
الطيران  مؤسسة  خلف  لنجمة  ا
 2 1م 8 0 حة  مسا ني  ملد ا
 /2 ط / كس  يلو د ة  كسو
 : هـ  ين  د للجا جميلة  لة  طال ا

 0937372859
<منزل للبيع يف منطقة الرو�شة 
�شارع نوري با�شا خلف ال�رشكة 

الوطنية للتامن ط2 فني غرفة نوم 

+ �شالون و منافعها مع ال�شطح 

للمهتمن التوا�شل على الرقم هـ 

 0934418872 :

بن  خالد  ب�شارع  منزل  <للبيع 
ــيــد مــقــابــل قـــيـــادة الــ�ــرشطــة  ــول ال

رو�شة  ي�شلح  500م2  م�شاحة 

 : هــــــــ  �ــــــرشكــــــة  او  اأطــــــــفــــــــال 

 0932455306
<للبيع �شقة يف اخلطيب جانب 
غــــرف و �ــشــالــون   4 ــ�ــشــاحــة  ال

م�شاحة 120م2 طابق ثاين ك�شوة 

قدمية هـ : 0966324159

<للبيع منزل يف املهاجرين طلعة 
م�شاحة  رابـــعـــة  جــــادة  �ـــشـــورى 

و  غـــرف   4/ م�شم�س  130م2 
�شوفا / هـ : 0944786008 

ــيــع  او املــقــايــ�ــشــة مــنــزل  ــب ــل <ل
اإطــالــة  ط3  الــتــجــارة  بكورني�س 

جميلة قبلي �رشقي طابو اخ�رش 

ديلوك�س 3 غرف و �شوفا بلكون 

ت�شليم فوري ب 115 مليون هـ : 

 0951553163
<للبيع �شقة ار�شية يف الرو�شة 
ك�شوة  150م2  م�شاحة  طلياين 

ديلوك�س مع �شوفاج قبلي �رشقي 

 : هــــ  20م2  تـــرا�ـــس   + �ــشــمــايل 

 4460810 – 0944793647
عيشة  نهر  في  شقة  للبيع  >
 : هـ   2 8م 0 حة  مسا  2 ط

 0992116380
الرو�شة  مبنطقة  مــنــزل  <للبيع 
ـــ�ـــرشق مــ�ــشــاحــة  جـــانـــب بـــنـــك  ال

400م2 ك�شوة ديلوك�س /ط1/ هـ 
 0962321153 :

<للبيع او املقاي�شة قبو ب�شارع 
بغداد خلف م�شفى الهال االحمر 

�شالون  و  غرفة  م�شتقل  مدخل 

ي�شلح لل�شكن او عيادة او مكتب 

ب 35 مليون ت�شليم فــوري هـ : 

 0951553163

<للبيع او املقاي�شة منزل 4 غرف 
 3 طابق  جيدة  ك�شوة  �شالون  و 

طابو اخ�رش اجتاه قبلي �رشقي + 

برندات مع غرفة خام�شة مفرزة هـ 

 0951500786 :

بلودان  يف  �شكنية   �شقة  <للبيع 
اجتاهن مدخل ار�شي و ط3  فني 

م�شاحة 145م2 مع فر�س /3 غرف 

و �ــشــالــون كــ�ــشــوة جــيــدة اطــالــة 

مميزة هـ : 0933476777 

<للبيع او املقاي�شة منزل بالعدوي 
ط1 اطـــالـــة جــمــيــلــة عــلــى جــامــع 

االميان و جبل قا�شيون غرفتن نوم 

ت�شليم  ديلوك�س  بلكون  �شالون  و 

 : هـــ  مليون   75 للجادين  فـــوري 

 0933709044
<للبيع او املقاي�شة منزل بالق�شور 
�شارع اخلطيب ط1 طابو اخ�رش 4 

فـــوري  ت�شليم  �ــشــالــون  و  غـــرف 

ديلوك�س 135مليون للجادين هـ : 

 0951553163
<للبيع �شقة يف بلودان وادي غزال 
م�شاحة  رائــعــة  ــة  اطــال فــنــي  ط1 

180م2 كــ�ــشــوة جــيــدة جـــدا هـــ : 
 0999827775 – 4440299

عرطوز  جــديــدة  يف  �شقة  <للبيع 
 : هـــ  160م2  م�شاحة  ط3  البلد 

 0933971798
<للبيع ح�شة 2400/960 �شهم 
بــنــاء  الـــتـــجـــارة  �ـــرشقـــي  /ط7/ 

 : هـ  مليون   25 ب�شعر  اخلما�شية 

 0951543855
<للبيـــع منـــزل فـــي منطقة 
البويضـــة /135م2/ 65+م2 
 + برنـــدا   + غـــرف   3 ســـطح 
 : هــــ   / فنـــي  /ط1  كريـــدور 
 0988444189 – 8885411
<للبيع منزل يف ببيا بعد البلدية 
على ال�شارع العام ط3 /140م2/ 

لل�شكن  و �شوفا جــاهــز  غــرف   3
كــــــ�ــــــشــــــوة ديــــــلــــــوكــــــ�ــــــس هـــــــــ : 

 0933074701
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حمل جتاري للبيع 
 م�ساكن برزة ال�سارع العام 

 مقابل املدينة اجلامعية م�ساحة 100 

م2 جاهز للعمل 
 0944016041  /  0944211759

<لــاجــار منزل يف املــزة فيات 
املنارة ط1  مت�شلة جانب رو�شة 

جميلة  اإطــالــة  منافع  و  غرفتن 

ـــس نــ�ــشــف فـــر�ـــس هـــــ :  ـــرو� مـــف

0944260901 – 6610447
ــيــومــي االأ�ــشــبــوعــي  <لـــاجـــار ال
ال�شهري  بدم�شق غرف مفرو�شة 

) 2+3 ( �رشير + حمام + براد + 

 ) ال�شامي  البيت   ( مكيفة �شمن 

�شارع  بغداد دخلة القزازين خلف 

 2320771  : هـ  اجلــوزة  جامع 

 0 9 3 6 8 5 5 4 5 5 -  –
 0933554418

<لـــاجـــا راو  الــبــيــع �ــشــقــة يف 
املزرعة ط3 فني م�شاحة 210م2 

 : هـ  فــوري  الت�شليم  ال�شطح  مع 

4472374 – 0951418823
<لاجار �شويت غرفة نوم و غرفة 
جـــلـــو�ـــس مـــفـــرو�ـــشـــة حـــديـــثـــا يف 

الطلياين ط3 هـ : 3329441 – 

 0933210672
 / يف  مفرو�شة  �شقة  <لــاجــار 
املزرعة – ال�شعان – ركن الدين 

�شهري-    – يومي   / عرنو�س   –
 –  0951418823  : هـ  �شنوي 

 4472374

<للت�شليم فروغ او لاجار حمل 
م�شلى  ــاب  ب منطقة  يف  جتـــاري 

�شوق ال�شتااليت 22م2 واجهتن 

مع منافع ي�شلح لكافة املهن هـ : 

 0944058806 – 3341976
<لالســـتثمار محـــل ارضـــي 
بقـــن  طا يقـــة  حلر ا فـــي 
مســـاحة كل طابق 20م2 هـ 

 0941470888 :
<حمل لاجار يف اجل�رش االأبي�س 
االإدارة  معهد  مقابل  املقدم  طلعة 

العاملية هـ : 0990365588 – 

 2771029
<لاجار حمل يف ال�شعان حبوبي 
ــابــل حمـــل الــزنــركــجــي  رابـــــع مــق

دون  فقط  للجادين  33م2  م�شاحة 

و�شيط هـ : 0933446080 

<للبيـــع شـــقة في قدســـيا 
الروضـــة  شـــارع  خياطـــن 
190م2 /4 غـــرف و صالون 
و 3 برنـــدات / طابـــو اخضر 
اطاللة بناء حجر + مصعد 
بسعر مناسب و بدون وسيط 

هـ : 0969164074 
<للبيع منزل يف جديدة عرطوز 
 1 طابق  مك�شي  85م2  م�شاحة 

فني هـ : 0988839282 

<للبيع ملحق يف احلمراء ط3 مع 
ك�شوة  175م2  م�شاحة  م�شعد 

 –  0951418823  : هـ  عادية 

 4472374
<للبيع �شقة يف التل ط2 فني بناء 
جنوبي  114م2  م�شاحة  حجر 

غربي مقابل م�شفى قيد االإن�شاء 

هـــــ   / نــــــــيــــــــ�ــــــــس  ر كــــــــو  /

 0940820347:

بال�شعان  مفرو�شة  غرفة  <لاجار 
/ براد + تلفزيون + �رشير + مكيف 

و �شخان و خط هاتف ار�شي و عداد 

كهرباء /  االأجرة 75 األف بال�شهر 

)6 اأ�شهر ( و 85 األف  بال�شهر ) 3 

اأ�شهر ( هـ : 0933381829 

التل  يف  مفرو�شة  �شقة  <لاجار 
الرو�س غرفتن و منافع �شوكة ط2 

ـــــــــس هـــــــــــــ :  ـــــــــرو� ـــــــــف فــــــــنــــــــي م

 0956252948
<لاجار �شقة �شكنية يف بلودان 
3 غرف و �شالون مفرو�شة ال�شقة 
مدخل ار�شي و اطالة 3 فني هـ 

 0933476777 :

لاجار �شقق يومي �شهري �شنوي 

بفر�س او بدون هـ : 0944793647 

 4460810 –

<للبيع مكتب فروغ جممع فكتوريا 
م�شاحة  العف�س  مع  جيدة  ك�شوة 

بداعي  م�شعد  مع  40م2 /ط4/ 
 –  0966311063  : هـ  ال�شفر 

 2245321
<للبيع او املقاي�شة مكتب جتاري 
بال�شاحلية ط1 اطالة على ال�شوق 

مبا�رشة /3 غرف و �شالون و بوفيه 

و تواليت و بلكون / ك�شوة ديلوك�س 

 : هــــ  فـــــروغ   65 مــكــيــفــات ب   +

 0951553163

<للبيع مزرعة بجمعية الكوثر بدير 
الــفــرات /  الــزور واقعة على نهر 

االإذاعـــة  خلف   / البغيلية  منطقة 

منها  مــبــنــى  1700م2  مــ�ــشــاحــة 

140م2 مرخ�شة طابق ثاين هـ : 
 –  0 1 1 5 1 3 3 9 6 2

 0944549031
قرية  بــالــزبــداين  مــزرعــة  <للبيع 
الرو�شة 3 دومن اأ�شجار مثمرة منذ 

20 عام + بئر ماء 3 ان�س + طريق 
خـــــا�ـــــس و طـــــريـــــق عـــــــام هـــــــ : 

 0962298326
<للبيع ار�س م�شاحة 26،5 دومن 
العام  ال�شارع  على  اخ�رش  طابو 

ع�شال الورد منطقة تل فطايا هـ : 

 0936855455

مطلوب شقق 
لآلجار..

<معهد تعليمي بحاجة اىل �شقة 
اأر�شية او قبو جتاري لاجا راو 

اال�شتثمار يف منطقة الق�شاع – 

�شارع   – توما  بــاب   – الق�شور 

التجارة او  اخلطيب –  بغداد – 

ما حولها هـ : 0933545493 

ب  با في  محل  للبيع  >
مع   2 3م 0 حة  مسا يجة  سر
ملصلبة  ا في   2 د  عد سقيفة 
 –  0935424380  : هـ 

 0933371779
و  برو�شتد  فــروج  <للبيع حمــل 
�شاورما م�شاحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزه ال�شعر مغر/ 

 : املعاينة /للجادين فقط هـ  بعد 

 0933568282

موظفون
<�رشكة جتارية بحاجة اىل موظفن 
 : هـ  املبا�رش  للت�شويق  موظفات  و 

  2327918 – 0933897955
<ملن لي�س لديها �شهادة او عمل 
�رشكة م�شتح�رشات طبية جتميلية 

ال�شتكمال   اآنــ�ــشــة  اإىل  بــحــاجــة 

طاقمها االإداري العمر دون 35 

دوام �شباحي اخلرة غري  �شنة 

�ــرشوريــة الــراتــب 50 األــف هـــ : 

  2274340 – 0955553922
للعمل  تــطــلــب  ريــا�ــشــيــة  <مــوؤ�ــشــ�ــشــة 
املوا�شات  �شباحي  بــدوام  حما�شبة 

موؤمنة اخلرة غري �رشورية مكان العمل 

العمر  ايــار  براتب ممتاز   29 �شارع 

دون 30 �شنة هـ : 2145877 
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مواد  لتوزيع  موزعن  <مطلوب 
 : هـ  جيدة  اأربـــاح  بن�شبة  تغليف 

 0932599475
<مطلـــوب موظفـــة للعمـــل 
في محل البســـة دوام كامل 
 : هــــ  عرنـــوس  ســـاحة  فـــي 

 0954331335
<�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاح 
فرعها اجلديد باحلمرا بحاجة اىل 

موظفة ذات مظهر الئق لل�شواغر 

التالية /حما�شبة – �شكرتارية – 

ا�شتقبال / اخلرة غري �رشورية 

براتب 75 األف الدوام 8 �شاعات 

املــــــوا�ــــــشــــــات مـــــوؤمـــــنـــــة هـــــــ : 

 2144402 – 0966226640

< مطلوب مندوب مبيعات بكالوريو�س 
بال�شيدلة و لديه قدرة على االإقناع 

و يجيد مهارة البيع  ملتزم و متفرغ 

لدى  للعمل  عــام   40 يتجاوز  ال  و 

م�شتودع اأدوية هـ : 6637905 – 

 09393317950
<مطلوب للعمل فورا مديرة تنفيذية 
بالرامكة  للعمل  جتــاريــة  ل�رشكة 

األف   75 براتب  �شاعات   8 ــدوام  ب

املوا�شات موؤمنة و ال�شهادة ثانوية 

�شنة   35 دون  العمر  ـــى  اأدن كحد 

املـــــــوا�ـــــــشـــــــات مـــــوؤمـــــنـــــة هــــــــ : 

 2135309 – 0933606019
بالرامكة  حديثة  طبية  <جمموعة 
ترغب بتعين موظفة / حما�شبة + 

اإ�رشاف / براتب 75 األف بدوام 8 

�شاعات العمر دون 35 �شنة  يف�شل 

من �شكان الرامكة و ما حولها و 

التفرغ للدوام واملوا�شات موؤمنة هـ 

 2144403 – 0933606081 :

موظفون
دم�شق  يف  لــاأدويــة  <م�شتودع 
ذو  مبيعات  م�رشف  اىل  بحاجة 

خرة يف �شوق االدوية و متفرغ 

ال يتجاوز 40 عام و ملتزم و قادر 

عـــلـــى حتـــمـــل املـــ�ـــشـــوؤولـــيـــة هـــــ : 

 0993317950 – 6628565
<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة 
الـــف   20 اأ�ـــشـــبـــوعـــي  بــــراتــــب 

املوا�شات موؤمنة و اخلرة غري 

�رشورية هـ : 2215788 

< موؤ�ش�شة طباعية بحاجة اىل امن 
م�شتودع هـ : 0959866616 

<موؤ�ش�شة خلدمات الطباعة تطلب 
براتب  الفوري  بال�شكل  و  موظف 

�شاعات    5 دوام جزئي  ــف  األ  50
للجادين فقط هـ : 2256569 – 

 0996525945
بريف  كـــرى  �شناعية  <�ــرشكــة 
كــيــمــيــائــن  ــحــاجــة اىل  ب ــشــق  دمــ�

خريجن كلية او معهد  / معرفة 

بالتحاليل املخرية و يتقن مهارات 

التوا�شل الفعال و ملتزم بالدوام و 

ـــم بــــرامــــج االوفــــيــــ�ــــس هـــــ :  مـــل

0993330184 من 9-4 ع�رشا 

<يلزمنا �شاب او �شابة للعمل يف 
الثورة  �شارع  موبايات يف  حمل 

يف�شل  و  �شهريا  الف   50 براتب 

ـــه خـــــرة بــالــعــمــل عــلــى  ـــدي مــــن ل

 0960001803  : هـ  الكمبيوتر 

 0960001802 –
ــة يف جمـــال  ــاعــي ــن <�ــــرشكــــة �ــش
كيميائين  اىل  بحاجة  املنظفات 

خريجن �شيدلة او كيمياء تطبيقية 

و ذوو خرة ب�شناعة املنظفات املام 

على  العمل  و  االنكليزية  باللغة 

ـــــــس هـــــــــ :  ـــــــ� ـــــــي ــــــــرامــــــــج االوف ب

0930112565 من 9-4 ع�رشا 
<جمــــمــــوعــــة جتـــــاريـــــة بــتــنــظــيــم 
موظفة  بتعين  ترغب  كفر�شو�شة 

 / �ـــرشاف   + اداريــــة / حما�شبة 

�شباحي  ـــــدوام  ال ــاز  ممــت بـــراتـــب 

املــوا�ــشــات مــوؤمــنــة اخلـــرة غري 

�رشورية العمر دون 30 �شنة هـ : 

 2145877

بحاجة  بالفحامة  جتارية  <شركة 
لديها  للعمل  محجبة   انسة  الى 
استقبال  و  سكرتاريا    / بقسم 
و  الشهادة  الف   75 براتب   /
دون  العمر  ضرورية  غير  اخلبرة 
 –  2225099  : هـ  سنة   30

 0966030877
حما�شبة   / حما�شب  <مطلوب 
خريج كلية التجارة و ذو خرة ال 

ال�شرية  اإر�شال  �شنتن  عن  تقل 

oris.  : اميــيــل   : اىل  ــيــة  ــذات ال

procurement@gmail.
 com

<�رشكة طبية بحاجة اىل موظفة 
قــ�ــشــم ا�ــشــتــقــبــال – مــقــ�ــشــم – 

�شكرتاريا تنفيذية  للعمل بفرعها 

اجلديد براتب �شهري 60000 هـ 

  2215788 :

سكرتاريا..
املن�شاأ  حديثة  جتــاريــة  <�ــرشكــة 
تطلب كادر اإداري باالخت�شا�شات 

ا�شتقبال   – �شكرتاريا   / التالية 

– خدمة زبائن براتب �شهري 60 
ــة هــــ :  ــــف املـــوا�ـــشـــات مــوؤمــن األ

 0932412883 – 2253712
جتارية  �رشكة  لدى  للعمل  <مطلوب 
و  جامعية  خريجة  تنفيذية  �شكرترية 

خرة ال تقل عن 5 �شنوات تتقن برامج 

االنكليزية مع  اللغة  تتقن  و  االأوفي�س 

و  التخلي�س  و  ال�شحن  باأمور  االإملــام 

oris.  : امييل  التجارية  املرا�شات 

 procurement@gmail.com

يعمل  م�شلى  بــاب  يف  طبي  <م�شتودع 
�شكرترية  اإىل  بحاجة  بــاملــراأة  بالعناية 

حمجبة حتمل ال�شهادة الثانوية كحد اأدنى 

األف العمر دون 35  براتب يبداأ من 50 

�شنة و املوا�شات موؤمنة و الدوام �شباحي 

هـ :  0994488637 – 2274341 

<مطلوب �شكرترية لعيادة طبيب 
يف �شارع احلمرا دوام �شباحي 

هـــــ :    11 الـــ�ـــشـــاعـــة  املـــقـــابـــلـــة 

 0933210672 – 3329441
اىل  بحاجة  باملزة  طبية  <�رشكة 
�شكرترية تنفيذية الدوام �شباحي 

الراتب 70 األف املوا�شات موؤمنة 

العمر دون 30 �شنة اخلرة غري 

�رشورية هـ : 2157150 

�شورية  منتجات  عر�س  <�شالة 
للعناية باملراأة بحاجة اىل موظفة 

باإحدى �شاالتها / م�شاكن برزة 

– احلمرا / حما�شبة و �شكرتاريا 
األف   75 براتب  زبائن  خدمة  و 

 : هـــــ  �ــشــنــة   35 دون  الـــعـــمـــر 

  2274342 – 2274341
ـــوب �ـــشـــكـــرتـــرية ملــكــتــب  ـــطـــل <م
حما�شبة يف الق�شاع جتيد العمل 

باأعمال  القيام  و  الكمبيوتر  على 

مكتبية متفرغة للعمل العمر دون 

 : هـــ  الئــق  ذات مظهر  �شنة   32
 0946210336 – 5427524
املن�شاأ  حديثة  جتــاريــة  <�ــرشكــة 
تطلب كادر اإداري باالخت�شا�شات 

ا�شتقبال   – �شكرتاريا   / التالية 

– خدمة زبائن براتب �شهري 60 
ــة هــــ :  ــــف املـــوا�ـــشـــات مــوؤمــن األ

 0932412883 – 2253712
موظفة   / �ــشــكــرتــرية  <يــلــزمــنــا 
ا�شتقبال ذات خرة و مظهر الئق 

من  العمر  التعامل  يف  لباقة  و 

 : هـــــــــــ  �ــــــشــــــنــــــة   30 -20
 0993735173
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�صــــــ�حب الرتخي�س: الــــــدكتــــــور املهند�س مــــــ�أمــون احلــــــــالق

رقم الرتخي�س 4545 ت�ريخ 2003/6/10

املــــديـــــــر امل�صـــــــــوؤول: املهند�س �صـــــمري طــــــ�لـــو
جم�نية  - �صبوعية  اأ  - اإعالنية 

�صبت يوم  كل  �صب�ح  اأ�صبوعيً�  ت�صدر 

بال�شيدة زينب  <معمل حلويات 
بــحــاجــة اىل مــعــلــم �ــشــمــون / 

 / كعك   – كروا�شان   / بيتيبال 

معلم حلويات عربية / معلم كنافة 

 : هـ  مطلوبة  في�شلية اخلــرة   -

 0937788255
عامل   / اآلـــة  م�شغل  <مــطــلــوب 
موؤ�ش�شة  يف  للعمل   / ــــرازة  ف

اجلن  زقــاق  بالرامكة  طباعية  

مــوؤدي   42 يتجاوز  ال  و  متفرغ 

اخلدمة  و اخلرة غري �رشورية 

هـ : 9598 – 0959866616 

مطلوب فننن كهرباء و ميكانيك 

مع موؤهل علمي منا�شب او خرة 

بهذا املجال خرة باإجراء عمليات 

ملم  و  االإنــتــاج  ملكنات  ال�شيانة 

برامج االأوفي�س و ملتزم بالدوام 

 4-9 مــن   0993330184 هـــ 

ع�رشا 

رعاية وتنظيف
<يلزمنا م�شتخدمة تنظيف بدوام 
يبداأ من 10 �شباحا – 5 م�شاء 

هـ : 0993735173 

منزلية  خدمة  عامات  <يلزمنا 
تنظيف  عمال   / امل�شنن  لرعاية 

 –  3325978  : هــــ  ور�ـــشـــات 

 0992337260
<لدينا مدبرات منزل مقيمات او 
و  املنزلية  لاأعمال  مقيمات  غري 

رعــايــة امل�شنن و االأطــفــال هـــ : 

 –  8113025  –  8113020
 0993152120

كمبيوتر
<فني م�شتعد ل�شيانة و فرمته و 
تنزيل برامج النت و الت�شميم و 

الفريو�شات  الهند�شية و مكافحة 

ــة عــلــى الــكــمــبــيــوتــر و  و اخلــدمــي

تو�شيل ال�شبكات ن�شل اأينما كنتم 

هـ : 0945375583

<للبيع �شيارة بروتون ويرا لون 
ابي�س عاجي اتوماتيك و نوافذ و 

قفل مركزي و مكيف هيدروليك و 

جنط كروم و ح�شا�شات و جهاز 

انذار خالية متاما من الداخل و 

جاهزية عالية عداد 45 الف هـ : 

 0944214910 – 4413300
باجريو  ميت�شوبي�شي  �شيارة  <للبيع 
موديل 98 مزاد و على الو�شع الراهن 

ــــــدون حمـــــرك / مـــــــازوت / هـــــ :  ب

 0933432843
هندية  فرينا  هــونــداي  �شيارة  <للبيع 
موديل 2011 عــداد 66 الــف كم لون 

العام  خالية  عادية  علبة �رشعة  ف�شي 

 4500000 نهائي  ب�شعر  بــرا  و  جــوا 

ل.�س هـ : 0949762267 

بحاجة  بالفحامة  جتارية  <شركة 
الى موظفة / سكرتاريا  و استقبال 
و  الشهادة  الف   75 براتب   /
دون  العمر  ضرورية  غير  اخلبرة 
 –  2225099  : هـ  سنة   30

 0966030877
<م�شتودع طبي بالرامكة بحاجة 
براتب  لديه  للعمل  �شكرترية  اىل 

�ــشــهــري 60 األــــف اخلــــرة غري 

�رشورية و املوا�شات موؤمنة هـ : 

 0932412883 – 2253712

عمال
بحاجة اإىل عامل /ة/ عادي على 

خطوط اإنتاج تعبئة و تغليف دوام 

�شباحي او م�شائي و بدون خرة 

 –  5 6 4 1 5 4 2  : هـــــــــــ 

 0930147448
ــوب عــامــل تــرتــيــب غــرف  <مــطــل
مبنطقة العمارة و املنامة موؤمنة هـ 

 0936855455 :

مهن
<مطلوب اآن�شة  للعمل يف  البوفيه 
منطقة  يف  هند�شي  مكتب  ــدى  ل

العمر  ال�شعان ذات مظهر الئق 

 : هــــــــ  �ــــشــــنــــة   25-20 مـــــــن 

0992220920
<مطلوب حار�س منزل / �شياد 
طيور مرخ�س العمر 50 عاما على 

اأن يــكــون مــن �ــشــكــان دمــ�ــشــق و 

العمل فورا هـ : 2230123  من 

6-8 م�شاء 
<مطلوب عامات خرة باملونة و 
للعمل ب�شاحية حر�شتا  املربيات 

الدوام من 8-4 و الراتب ح�شب 

اخلرة هـ : 0933246298  - 

 0993010524

لاأعمال  منزل  مدبرات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�شنن و االأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر من 

18-45 �شنة  هـ : 8113020 – 
 0993152120 – 8113025

سائقن 
ل�رشكة  مـــوزع  او  �شائق  مطلوب 

اأدوية ذو خرة بطرقات دم�شق و 

حتمل  على  قــادر  و  ملتزم  ريفها 

 –  6628565  : هـــ  املــ�ــشــوؤولــيــة 

 0993317950
عاملة  الى  بحاجة  خياطة  <معمل 
درزة و حيكة براتب ممتاز املواصالت 

مؤمنة هـ : 0932887747 
طبي 

املهندسني  بناء  للبيع  <عيادة 
ساحة عرنوس ط3 مساحة 40م2 
اخضر  طابو  ديلوكس  سوبر  كسوة 
للجادين هـ : 0937372859 

<يلزمنا اأخ�شائية تدليك خرة ال 
تقل عن �شنتن يف جمال التدليك 

العادي و العاجي ذات مظهر  الئق  

هـ : 0993735173 

ريــف  �شيدلة  �ــشــهــادة  <مــطــلــوب 
دم�شق / جــديــدة عــرطــوز / هـــ : 

 0934104659

درو�ــس  الإعطاء  م�شتعد  <مدر�س 
بــالــريــا�ــشــيــات لــطــاب الــ�ــشــهــادة 

الثانوية با�شعار منا�شبة و الفيزياء 

 –  5129577  : هـــ  الكيمياء  و 

 0933350936

<للبيع �شيارة �شحن ماجري�س /75/ 

 4،300 ال�شعر   / /تــك  عاطل  حمــرك 

 –  0967782898  : هـ  مــزاد  مليون 

0933432843

<مطلوب �شيارة بيجو 107 لل�رشاء 

هـ : 0966660111 

و  يـــة  نكليز ا س  ر مـــد >
فرنســـية خبير متخصص 
و  صـــة  خلا ا هـــج  ملنا با
 – شـــويفات   ( احلكوميـــة 
وطنيـــة – ســـورية حديثة 
( دورات خاصة للشـــهادات 
تقوية للضعفاء – ترجمة 
كتـــب – محادثة لســـيدات 
األعمال  هـ 0944491978 

 6613046 –
و  يـــة  نكليز ا س  ر مـــد >
باملناهـــج  خبيـــر  فرنســـية 
 ( اخلاصـــة  و  احلكوميـــة 
قرية صغيرة – باكستانية 
– شويفات ( دورات خاصة 
للشهادات تقوية للضعفاء – 
ترجمة – محادثة لسيدات 
األعمال هـ : 0938670342 

 6613046 –
و  روســـية  لغـــة  <مـــدرس 
دروس   / خبيـــر  انكليزيـــة 
ليـــة  للجا بيـــة  عر لغـــة 
الروســـية + تعليم احملادثة 
باللغة الروسية للمبتدئن 
للـــروس  العربيـــة  تعليـــم  و 
مكثفـــة  صيفيـــة  دورات   /
 –  0944491978  : هــــ     /

 6613046

م�شنع  اأ�شهم  لل�رشاء  <مطلوب 
ا�شمنت البادية للجادين االت�شال 

من ال�شاعة 12 ظهرا حتى 12 

 0954891842  : هــــ  مــ�ــشــاء 

وات�س + جوال 

اجنبية  بللور  <�شتاندات عر�س 
للبيع هـ : 0944414500 




