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 مطلوب 

درو�س خا�صة
 يف جمال التنمية الب�صرية  

و التطوير ال�صخ�صي    

 0936002008

سكنية  شقة  للبيع  >
اخلطيب  جادة  بغداد  بشارع 
 /  2 120م مساحة  الرابعة 
كسوة   / صالون  و  غرف   3
 : هـ  لالستعالم  جدا  جيدة 

 0955343942
<�ضقة ار�ضية /3 غرف / اجتاه 
�رشقي موقع متميز ت�ضلح �ضكني 

– جتاري طابو اخ�رش ب�ضعر 45 
مليون هـ : 5418334 

 <للبيع او املقاي�ضة قبو بالق�ضور 

�ضارع اخلطيب غرفتني و �ضوفا 

مع حديقة ك�ضوة جيدة جدا ي�ضلح 

 55 مكتب  او  عــيــادة  او  لل�ضكن 

مليون ت�ضليم فوري للجادين هـ : 

 0951553163
يقة  لسو ا في  قبو  للبيع  >
 2 6م 0 حة  مسا ي  نقشبند
مساحة واحدة طابو اخضر نزول 
7 درجات بسعر 18 مليون هـ : 

 0936057680
<منزل يف الق�ضاع برج الرو�س 
دخلة ابو �ضمرة �ضابقا ي�ضلح مهن 

ال�ضارع  عن  يبعد  طبية  و  فكرية 

العام 20م هـ : 0933134961 

باملزة  جتــاري  دوبلك�س  <عــقــار 
200م2  م�ضاحة  غربية  فــيــات 

يــ�ــضــلــح جلــمــيــع الأعـــمـــال مــركــز 

اأي  او  او �رشكة  او طبي  جتميل 

م�رشوع ك�ضوة �ضوبر ديلوك�س  ) 

على  طابق  كل  بيع  اإمكانية  مــع  

حدى ( هـ : 0966965777 

<للبيع �ضقة مب�رشوع دمر جمعية 
ــعــمــر بـــنـــاء حــجــر مــ�ــضــاحــة  ــت ال

150م2 / 3 غرف نوم + �ضالون 
رائعة  اطالة  ديلوك�س  ك�ضوة   /

للبناء  مولدة   + مــراآب   + م�ضعد 

 : هـــ  لــلــجــاديــن  فــــوري  الت�ضليم 

 0945801619

شقق متفرقة 
<للبيع �ضقة يف بلودان بناء حجر 
ار�ضي مع حديقة + ترا�س م�ضاحة 

داخلية 150م2 + حديقة 250م2 

يوجد بئر ماء ك�ضوة جيدة مدخل 

الت�ضليم  اخــ�ــرش  طــابــو  م�ضتقل 

فوري ب�ضعر 45 مليون للجادين 

هـ : 0945801619 

مع  ط3  بالطلياين  بيت  <للبيع  
ال�ضارع  على  مليون   85 �ضطح 

الرئي�ضي ك�ضوة  فوق الو�ضط هـ : 

0933518492 ما بني ال�ضاعة 
  4-3

املــزة  اتــو�ــضــراد  مــنــزل  <للبيع 
ك�ضوة قدمية م�ضاحة 150م2 / 

3 غرف نوم و �ضالون / اطالة 
رائعة طابق 6 ب�ضعر مغر للجادين 

دون و�ضيط هـ : 0944757061 

 6133267 –

مشروع دمر 
<للبيع �ضقة مب�رشوع دمر ج 16  
بناء حجر ن�ضق اول على م�رشوع 

قبلي   / 160م2  م�ضاحة  دمـــر 

�رشقي / 3 نوم + �ضالون ب�ضعر 

85 مليون للجادين دون و�ضيط هـ 
 0945801619 :

�ضارع  دمــر  مبــ�ــرشوع  �ضقة  <للبيع 
املــغــربــني بــنــاء حجر ط ار�ــضــي مع 

 + 120م2  داخلية  م�ضاحة  حديقة 

مدخل  غربي  قبلي  300م2  حديقة 

م�ضتقل الت�ضليم فوري للجادين  ب�ضعر 

105 مليون هـ : 0945801619 

مزة 
م�ضفى  خلف  املــزة  يف  �ضقة  <للبيع 
الطفال بناء حجر م�ضاحة 140م2 /2 

نوم + �ضالون / ك�ضوة يدة مع الفر�س 

يــوجــد �ــضــوفــاج خــا�ــس طــابــو اخ�رش 

مليون    130 ب�ضعر  فـــوري  الت�ضليم 

للجادين هـ : 0945801619  

<للبيع منزل باملزة اتو�ضراد م�ضاحة 
100م2 ك�ضوة �ضوبر ديلوك�س اطالة 
خابة ط6 ب�ضعر مغري للجادين فقط 

 0944757061  : هـ  و�ضيط  دون 

 6127552 –
�ضالون  و  غرفتني  �ضقة  <للبيع 
م�ضاحة 90م2 ط1 فني باملزة 86 

خزان جانب �ضنابل �ضوريا ك�ضوة 

�ـــــضـــــوبـــــر ديـــــلـــــوكـــــ�ـــــس هـــــــــ : 

 0994385592

<للبيع منزل  ملحق /ط3/ م�ضاحة 
  / �ــضــوفــا  و  غـــرف  120م2 /4 
باملهاجرين �ضكة قبل جامع املرابط 

م�ضاحة اإطالة رائعة ك�ضوة قدمية 

هـ : 0955230798 

<للبيع او املقاي�ضة منزل بالق�ضور 
�ضارع اخلطيب ط1 طابو اخ�رش 4 

غرف و �ضالون ت�ضليم فوري ك�ضوة 

 : هـ  مليون   135 ديلوك�س  �ضوبر 

 0951553163
الدويلعة  منطقة  للبيع يف  <منزل 
مــواجــه جــامــع الــــراء ط ار�ــضــي 

على  �ضطح  مــع  100م2  م�ضاحة 

�ـــــــضـــــــطـــــــح املــــــــــــنــــــــــــزل هـــــــــــــ : 

 0991201062
رمانة  ــو  اب مبنطقة  �ضقة  <للبيع 
جانب نورا م�ضاحة 130م2 /ط1/ 

ك�ضوة قدمية  مطلوب 155 مليون 

و بازار هـ : 0966184190 

الدين  ركــن  �رشقي  �ضقة  <للبيع 
مقابل �ضالة الن�س ط2 /116م2 

 / فوري  الت�ضليم  /ك�ضوة ممتازة 

3غرف و �ضالون و منافع / هـ : 
 4472374 – 0951418823

<للبيع منزل يف املهاجرين �ضورى  
جادة رابعة م�ضاحة 130م2 / 4 

 : هـــ  م�ضم�س   / و �ضالون  غــرف 

 0944786008
الق�ضاع �ضاحة  <للبيع منزل يف 
جورج خوري م�ضاحة 160م2 / 

4 غرف و �ضالون �رشق جنوب غرب 
ك�ضوة حديثة �ضوبر ديلوك�س هـ : 

 0947255405

مــنــزل  ــ�ــضــة  ــاي ــق امل او  ــيــع  ــب ــل <ل
اطالة  ط3  الــتــجــارة  بكورني�س 

 3 ديلوك�س  اخ�رش  طابو  جميلة 

غرف و �ضوفا بلكون ت�ضليم فوري 

 : هـــــــــــــ  ن  ــــــــو ــــــــي ــــــــل م  115
 0951553163

قد�ضيا  ب�ضاحية  �ضبابي  �ضقة 

ج11 اأر�ضية �ضوكة 90م2 داخلي 

الذمة  بريئة  خارجي  100م2   +

ك�ضوة جيدة ترا�ضني مع ممرات 

لها  حجر  بناء  مثمرة  اأ�ضجار  و 

بــاب خــارجــي مــن احلديقة دون 

و�ضيط للجادين ب 34 مليون قابل 

لــلــمــ�ــضــاومــة فـــــراغ فـــــوري هــــ : 

 0988266149
مقابل  بغداد  بشارع  <منزل 
حة  مسا بية  لتر ا ية  ير مد
و  غرفتني  /ط4/  75م2 
جيدة  كسوة  برندا  و  صالون 
مليون   63 بسعر  اخضر  طابو 

هـ : 0930002728 
م�ضاحة  �ضبابي  �ضقة  <للبيع 
90م2 ب�ضعر منا�ضب بريئة الذمة 
ك�ضوة  فــــوري  فــــراغ  /ط2  ط4 

اإ�ضكان اإطالة جميلة دون و�ضيط 

للجادين هـ : 0988266149 

جمعية  يف  اكتتاب  رقــم  <للبيع 
الــفــيــحــاء  او  ــضــعــب  ــ� ال �ـــضـــدى 

م�ضاحة  الإن�ضاء  قيد  خم�ض�س 

160م2 هـ : 09514188230 
 4472374 –

 مطلوب شقق لالجار 
مبنطقة  لــاجــار  مــنــزل  <مطلوب 
املزة مفرو�س او بدون فر�س هـ : 

 –  2111616  –  2111414
 0933790430

او شقة  <مطلوب مكتب جتاري 
خالد  شارع  في  لالجار  صغيرة 
 : هـ  البرامكة  او  الوليد  بن 

 0953546214

منطقة  في  للبيع  محل  >
احلبوني جادة الشيخ تاج مساحة 
 2 20م سقيفة   +  2 28م
هـ  مساء   5-12 التواصل بني 

 0944214416 :
<للبيع حمل يف ركن الدين على 
ال�ضارع العام مقابل ج�رش النحا�س 

 : هـــ  امللكية  مــع  33م2  م�ضاحة 

 0933507462
<محل بالبرامكة شارع اجلمارك 
مساحة  الشام  نور  قاعة  جانب 
 + 25م2  مستودع   + 21م2 
او  لالستثمار   2 50م وجيبة 

البيع هـ : 2210452 
<للبيع  او املقاي�ضة حمل جتاري 
يف اأبو رمانة  موقع مميز �ضاحة 

ق�رش ال�ضيافة جانب بنك الأردن 

منتفعات  و  بــوفــيــه  30م2يوجد  
ت�ضليم فوري  ب 125 مليون هـ : 

 0951553163
مغـــر  بســـعر  للبيـــع   >
  +  2 10م االرضـــي  محـــل 
20م2  طابقـــن كل طابـــق 
االروام  ســـوق  باحلريقـــة 
طابقن كل طابق 20م2 هـ 

 0955230798 :
25م2 يف  م�ضاحة  <للبيع حمل 
�ضارع خالد بن الوليد مقابا جامع 

زيد بن ثابت هـ : 0944493456 

 0933507462 –

<للبيع او املقاي�ضة منزل بالعدوي 
جامع  عــلــى  جميلة  ــة  اطــال ط1 

قا�ضيون غرفتني  الميــان و جبل 

ديلوك�س  بلكون  �ضالون  و  نــوم 

ت�ضليم فوري للجادين 75 مليون 

هـ : 0933709044 

<  لاإيجار غرفة فارغة من غر 
عف�س �ضمن �ضقة �ضكنية - منافع 

 /   2326854 هاتف  م�ضركة 

 0944574456
<لاجار بيت غرفتني و �ضالون 
فاطمة  جامع  خلف  مفرو�س  ط3 

ـــزهـــراء بــ�ــضــتــان الــغــو�ــس هــــ :  ال

 0999729364
<لالجار اليومي األسبوعي 
غـــرف  بدمشـــق  الشـــهري  
مفروشـــة ) 2+3 ( ســـرير + 
حمام + براد + مكيفة ضمن 
شـــارع    ) الشـــامي  البيـــت   (
بغداد دخلة القزازين خلف 
جامع اجلوزة هـ : 2320771 
 0 9 3 6 8 5 5 4 5 5 -  –

 0933554418
< جناح  يف و�ضط مدينة دم�ضق 
غرفتني نوم  و �ضالون مع حمام 

مفرو�س / نظام فندقي / لاجار 

اليومي او الأ�ضبوعي ب�ضعر6000  

ـــــواحـــــدة هـــــ :  ــة ال ــيــل ــل ــل ل �ــــس ل

 0955560319
بركن  مفرو�ضة  غرفة  <لــاجــار 
الدين ج�رش النحا�س طلعة املتينية 

�ضهريا 20 األف مع �ضمان �ضهر 

هـ : 2753829

<لاجا راو البيع منزل يف عني 
ترما ار�ضي غرفتان و �ضالون و 

منافع و ف�ضحة �ضماوية م�ضقوفة 

طابو هـ : 0947307351 

<لاجار قبو مفرو�س 3 غرف و 
�ضالون مع حديقة بامالكي خلف 

هـــ :  ــدون و�ضيط  ب مكتبة ال�ــضــد 

 0988641235
الرو�ضة ط2  �ضقة يف  <لاجار 
فني غرفتني و منافع اجار �ضنوي 

ا�ـــضـــبـــوعـــي هـــــ :  �ـــضـــهـــري –   –
 4472374 – 0951418823
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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 

يلزمنا منزل للآجــار 

  يف منطقة املوا�صــــاة 
مفرو�س اأو بدون فر�س   
 هاتف : 2111414 - 2111616 

0933790430 

للبيع منزل 
في المهاجرين شورى جادة 
رابعة مساحة 130 متر 4 
غرف وصالون مشمس 

هاتف : 0944786008

للتسليم 
 محل في المرجة طابق 

أول نصاصي مساحة 
35 متر واجهة 12 متر  

 جوال  0944786008 

مطلوب سكرتيرة 
ذات خبرة بإدارة وتنظيم 

مكتب تجاري جديد 
مختص باإلستيراد يبدأ 

أعماله قريبا 
0936002008               

باملـــزة  جتاريـــة  <شـــركة 
ظفـــة  مو لـــى  ا جـــة  بحا
محجبة للعمل / محاسبة 
– خدمة زبائن – سكرتاريا 
/ براتب 60 الف العمر دون 
غيـــر  اخلبـــرة  و  ســـنة   35
ضروريـــة هـ : 6638663 – 

 0993391801
<مطلوب معلم / �رشيك / ملحل 
ــتــال و تــركــيــب  ــديــجــي �ــضــيــانــة ال

�ضحون باأ�ضد الدين املحل معروف 

 –  2748275  : هــــ  �ــضــغــال  و 

0944288641
<يلزمنا موظف او موظفة ذو خرة 
ببيع احلقائب الن�ضائية غر مدخن 

للعمل بدوام كامل يف جرمانا براتب 

�ضهري 50 الف هـ : 5614000 

<ملن لي�س لديها �ضهادة او عمل 
�رشكة م�ضتح�رشات طبية جتميلية 

ل�ضتكمال   اآنــ�ــضــة  اإىل  بــحــاجــة 

 35 دون  العمر  الإداري  طاقمها 

دوام �ضباحي اخلــرة غر  �ضنة 

�ــرشوريــة الــراتــب 50 األـــف هـــ : 

 2144403 – 0955553922
للعمل يف حمل  �ضاب  <مطلوب 
بــالــطــلــيــاين الــبــ�ــضــة اطـــفـــال هــــ : 

 3331935

موظفون
<جمموعة طبية حديثة بالرامكة 
ترغب بتعيني موظفة / حما�ضبة + 

اإ�رشاف / براتب 75 األف بدوام 

�ضنة    35 دون  العمر  �ضاعات   8
يف�ضل من �ضكان الرامكة و ما 

حولها و التفرغ للدوام واملوا�ضات 

 –  0933606081  : هـ  موؤمنة 

 2144403
ة  عد لها  طبية  عة  مجمو >
يفها  ر و  مشق  د في  ع  فر أ
موظفات  لديها  للعمل  تطلب 
او  خبرة  و  بشهادة  إداريات 
بدون براتب ممتاز و مواصالت 
 –  2216669  : هـ  مؤمنة 

 0938893362
ت�ضدير  و  ا�ضتراد  <جمموعة 
بحاجة اىل موظفة حمجبة براتب 

ممتاز و دوام �ضباحي العمر دون 

30 �ضنة املــوا�ــضــات مــوؤمــنــة و 
ـــــة هـــــ :  اخلـــــــرة غــــر �ـــــرشوري

 2157150

�ضارع  ال�ضنوي  لاجار  <حمــل 
بغداد خلف كازية عو�س م�ضاحة 

ب  املــهــن  جلميع  ي�ضلح  30م2 
 : هـــــــــ  يـــــا  �ـــــضـــــهـــــر  80000

0994894816

قلعة  بو  طا ض  ر ا للبيع  >
خان  غرب  قطنا  جنوب  جندل 
 –  6823448  : هـ  الشيح 

 0933594898
<للبيع ار�س يف دوما تل كردي 
/ املنطقة ال�ضناعية التنظيمية / 

 : هــــــــ  دومن   40 مــــ�ــــضــــاحــــة 

 0937390530
في يعفور  مزرعة  أو   <للبيع 
5 دومن   الى  مساحة من  دومن 
مع فيال و مسبح لالتصال هـ : 

0966965777

صناعي  جتاري  مبنى  <للبيع 
حة  مسا مكة  ا لبر با مي  خد
600م2 مكاتب و مستودعات و 
مجهز معمل قائم كسوة ممتازة 
بداعي  الفوري  للعمل  جاهز  و 
السفر هـ : 0966965777

و  برو�ضتد  فــروج  حمــل  <للبيع 
�ضاورما م�ضاحة 50م2 مع كامل 

التجهيزات يف املزه ال�ضعر مغر/ 

 : هـ  فقط  /للجادين  املعاينة  بعد 

 0933568282
ز  ا لقز ا في  للبيع  محل  >
مساحة  التوحيد  جامع  جانب 
 + مكسي  منور   +  2 48م
صالون  يصلح  مطبخ   + حمام 
أخرى بسعر  أي مهنة  او  حالقة 
للتفاوض  قابل  14،5 مليون 
 –  0966309543  : هـ 

 0932026578
ط1  املرجة  يف  حمل  <للت�ضليم 
ن�ضا�ضي م�ضاحة 35م2 واجهة 

12 م هـ : 0944786008 

للعمل  مبيعات  مندوبني  <مطلوب 
ب�رشكة لتوزيع املواد الغذائية ممن 

يحمل �ضهادة �ضوق براتب + عمولة 

 –  0951224077  : هـــــــ 

 5358861
لكرميات  موزعني  <مطلوب 
للصيدليات  طبيعية  زيوت  و 
 : هـ  واتس  اخلبرة  توفر  شرط 

0932735255
<�رشكة طبية جتميلية تعلن افتتاح 
فرعها اجلديد باحلمرا بحاجة اإىل 

لل�ضواغر  لئق  مظهر  ذات  موظفة 

�ضكرتارية –  التالية /حما�ضبة – 

اخلرة غر �رشورية   / ا�ضتقبال 

براتب 75 األف الدوام 8 �ضاعات 

ــــــات مـــــوؤمـــــنـــــة هـــــــ :  ــــــوا�ــــــض امل

 2144402 – 0966226640
�ضهادة  يحمل  مــوظــف  <مطلوب 
�ضواقة خا�ضة او عامة للعمل لدى 

�رشكة ك�ضائق او موزع براتب ثابت 

 –  5641542  : هــــ  نــ�ــضــبــة   +

 0930147448

<�رشكة طبية ترغب بتعيني موظفة 
حما�ضبة بدوام �ضباحي �ضهادة 

موؤمنة  املوا�ضات  ممتاز  براتب 

العمر دون 30 �ضنة و اخلرة غر 

�رشورية هـ : 2145877 

بحاجة  باملزة  جتارية  <شركة 
 – مباشر  تسويق  موظفة  الى 
الف    20 براتب  زبائن  خدمة 
ضرورية  غير  اخلبرة  أسبوعيا 
جتد  من  سنة   35 دون  العمر 
العمل  على  القدرة  نفسها  في 
 –  6668180 االتصال هـ : 

 0931606999
<مـــطـــلـــوب مــوظــفــة لــلــعــمــل يف 
و  لتح�ضر  جتــــاري  مــ�ــضــتــودع 

متنوعة حمجبة  ب�ضائع  تو�ضيب 

فوق  مــا  و  �ضنة   30 مــن  العمر 

براتب اأويل 50 األف الدوام من 

 –  2249512  : هــــــ   4 -8
 0933249512

<�ــرشكــة جتــاريــة يف بــاب توما 
تطلب موظفة لبقة و ح�ضنة املظهر 

و  املكتبية  بالعمال  خرة  لديها 

 –  5411941  : هـــ  الكمبيوتر 

 0933881527

<مطلوب �ضاب يعمل �ضمن �رشكة 
باملرا�ضات و اخلدمات العمر بني 

17-22 �ضنة  فقط براتب �ضهري 
50 الف تقريبا هـ : 4430203 

 0933303036 –

سكرتاريا.
�ضورية  منتجات  عر�س  <�ضالة 
اإىل موظفة  باملراأة بحاجة  للعناية 

باإحدى �ضالتها / م�ضاكن برزة 

– احلمرا / حما�ضبة و �ضكرتاريا 
و خــدمــة زبــائــن بــراتــب 75 األــف 

 : هـــــ  �ـــضـــنـــة   35 دون  ـــعـــمـــر  ال

   2144402 – 2135309
جتارية  ب�رشكة  للعمل  <مطلوب 
بدوام �ضباحي  تنفيذية  �ضكرترة 

و راتب ممتاز اخلرة غر �رشورية 

و املوا�ضات موؤمنة العمر دون 30 

�ضنة هـ : 2157150 

براتب  مبيعات  مندوبة  <مطلوب 
75 الف لبيع و ترويج املنتجات 
�ضمن  لا�ضتعام  لونات  لل�ضا

اأوقات الدوام ) 10-5 ( للجادين 

 –  0930106505  : هــــــ 

 2237474
عن  تعلن  جتارية  <مجموعة 
افتتاح فرعها اجلديد في البرامكة 
موظفات  لديها  للعمل  تطلب  و 
إداريات – سكرتارية – محاسبة 
موظفة   – عرض  صاالت   –
استقبال راتب ممتاز املواصالت 
 –  2257557  : هـ  مؤمنة 

 0941512867
<مطلوب للعمل فورا مديرة تنفيذية 
ل�رشكة جتارية للعمل بالرامكة بدوام 

8 �ضاعات براتب 75 األف املوا�ضات 
موؤمنة و ال�ضهادة ثانوية كحد اأدنى 

املــوا�ــضــات  �ضنة   35 دون  العمر 

 –  0933606019  : هـــ  مــوؤمــنــة 

 2135309
تسويق  موظفات  <مطلوب 
د  ا مو لبيع  ل  ملنز ا خل  ا د

التجميل هـ : 4434364 
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 مطلوب شاب يعمل
 ضمن شركة للعمل 

بالمراسالت والخدمات 

العمر بين 17 - 22 سنة فقط 
 براتب شهري 50000 ل .س تقريبًا 
0933303036 / 4430203  

<مطلوب مدبرات منزل لاأعمال 
املنزلية و رعاية امل�ضنني و الأطفال 

مقيمات و غر مقيمات العمر بني 

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

<مطلوب مدبرة منزل لرعاية 
مقيمة   غير  ة  كبير ة  سيد
قريبا  تسكن  بدون  او  بخبرة 
متفرغة  املزرعة  منطقة  من 
 : هـ  املقابلة  عند  الراتب  و 

 2241669
منزلية  خدمة  عامات  <مطلوب 
تنظيف  عمال   / امل�ضنني  لرعاية 

  -  3325978  : هــــ  ور�ــــضــــات 

 0992337260
<لدينا ور�ضات تعزيل للمنازل و 
مدبرات   / ال�رشكات  و  املكاتب 

رعاية  و  املنزلية  لاأعمال  منزل 

امل�ضنني و الأطفال مقيمات و غر 

مقيمات هـ : 0993152120 – 

 8113020 – 8113025

<�رشكة �ضناعية بحاجة اىل عامل 
بــــدمــــ�ــــضــــق �ــــضــــحــــنــــايــــا هـــــــ : 

 6713070

مهن
معلمني  اىل  بحاجة  بــاط  ور�ضة 

 : هـــــــــ  خــــــــــرة  ذو  بـــــــاطـــــــني 

 0933296116

رعاية وتنظيف..
<مطلوب مقيمة مربية اطفال مع 
�ضغل بيت باملي�ضات براتب 100 

ـــــــــــــــف �ـــــــضـــــــهـــــــريـــــــا هـــــــــــــ :  ال

 0933060008
<مطلوب مدبرة منزل غر مقيمة 
 10 ال�ضاعة  من  بامليدان  للعمل 

�ضباحا و حتى 7 م�ضاء العمرمن 

 : هــــــــــ  �ــــــضــــــنــــــة    30 -20
 0937019595

<م�ضتودع طبي يف باب م�ضلى يعمل 
بالعناية باملراأة بحاجة اإىل �ضكرترة 

حمجبة حتمل ال�ضهادة الثانوية كحد 

اأدنى براتب يبداأ من 50 األف العمر 

دون 35 �ضنة و املوا�ضات موؤمنة و 

الدوام �ضباحي هـ :  0994488637 

 2144402 –

عمال.
<مطلوب عاملة بوفيه ل�رشكة يف 

الرامكة هـ : 0944606441 

للعمل  تنظيف  <مطلوب عامات 
من  ــدوام  ب ال�ضاحلية  منطقة  يف 

-10 6 هـ : 0966200506 

<مطلوب عاملة بوفيه يف منطقة 
ابـــو رمـــانـــة بـــراتـــب مــغــري هــــ : 

 0960999803

سكرتيرة
<مطلوب �ضكرترة ملكتب جتاري 
بالق�ضاع برج الرو�س جتيد العمل 

على الكمبيوتر و القيام بالأعمال 

املكتبية متفرغة للعمل العمر دون 

32 �ضنة و ذات مظهر لئق هـ : 
 0945235375 – 5427524
لى  ا جة  بحا ية  ر جتا سسة  مؤ >
 – سكرتاريا   / اداريات  موظفات 
محاسبة – صاالت عرض – موظفة 
بوفيه / راتب ممتاز و املواصالت 
 –  2216699  : هـ  مؤمنة 

 0981830722

سائقن 
�رشكة معقمات و عطورات بحاجة 

اإىل �ضائق فئة ال�ضياقة عمومي / 

مندوبات مبيعات ذات مظهر لئق 

هـ : 9847 – 0994321615

<مطلوب �ضائق للعمل لدى عائلة 
ذو  املهاجرين  او  باملزة  حمرمة  

خرة مبناطق دم�ضق  و يف�ضل من 

�ــضــكــان املــــزة / مــهــاجــريــن هــــ : 

 0966965777

أزياء
خياطة  ور�ضة  اىل  بحاجة  األب�ضة  <معمل 
عاملة امباج + معلم كوي + عمال – عرطوز 

هـ : 6804822 – 0966939953 

الى  بحاجة  الجنوري  <معمل 
براتب  حبكة   – درزة  عاملة 
 : هـ  مواصالت  بدل   + جيدة 

 0932887747

كيمياء  و  فيزياء  <مدرس 
العطاء  مستعد  مميزة  خبرة  ذو 
دروس خاصة لطالب املرحليتني 
الثانوية في منزل  و  االعدادية 
الطالب هـ : 0931601390 

لطالبة  فــيــزيــاء  ان�ضة  <مــطــلــوب 
بــــــكــــــالــــــوريــــــا بــــــــاملــــــــزة هـــــــــ : 

 0957329329
<مـــدرس لغـــة انكليزيـــة 
ســـيس  لتأ ف  محتـــر
املبتدئـــن و كافة املراحل 
الدراسية بأحدث الطرق 
ة  د شـــها علـــى  صـــل  حا
 : هــــ  امريكيـــة  تدريـــس 

 0987108213
<مدر�س م�ضتعد لإعطاء درو�س 
ريا�ضيات – فيزياء – كيمياء – 

عربي لطاب ال�ضهادة الإعدادية 

باأ�ضعار  �ــضــا�ــضــي  الأ التعليم  و 

منا�ضبة هـ : 0933258622 – 

 5133871
باملناهج  خــرة  ذات  <مــدر�ــضــة 
م�ضتعدة  ـــواد  امل لكافة  احلــديــثــة 

باأ�ضعار  خا�ضة  درو�ــس  لإعــطــاء 

و  البتدائية  للمرحلتني  منا�ضبة 

 0933480622  : هـ  الإعدادية 

0933640208 -

<للبيع جهاز ريا�ضة ب�ضاط م�ضي 
�ضبه  و رجاج كهربائي و قر�س 

جـــديـــد مـــوجـــود بــجــرمــانــا هــــ : 

 0962734148

<خبر م�ضتعد ل�ضيانة الكمبيوتر 
على الطلب يف املنزل و الور�ضة و 

ـــام الــعــطــل ايــ�ــضــا / فــرمــتــة –  اي

برامج هند�ضية  تعاريف العاب – 

.. هـ : 0991040699

و  ل�ضيانة  م�ضتعد  �ضيانة  <فني 
اإ�ضاح الآلت ال�ضناعية و الأدوات 

املنزلية يف مواقع العمل و املنازل 

بــــاإتــــقــــان و خـــا�ـــضـــة الأعــــطــــال 

 –  6354073  : هـ  امل�ضتع�ضية 

 0944795733

<لــلــبــيــع مــيــتــ�ــضــوبــيــ�ــضــي لنــ�ــرش 
2006/2006 لون ف�ضي 1300 
 + كهرباء  نوافذ  اتوماتيك    CC
و  اأ�ضا�ضي  كونرول  و  رفع  دارة 

مكيف و هيدروليك و مرايا كهربا 

و جنط كروم   و طقم دولب جديد 

 –  4 4 4 4 7 1 8  : هــــــــــــ 

 0991185134
<للبيع �ضيارة فوك�س فاكن موديل 
1968 ت�ضجيل 86 كاملة جاهزية 
ممتازة دوزان و كهربا و ميكانيك 

و دهان و جنط كروك لون ا�ضود 

هـ : 0956860142 

سيارات للشراء
<مطلوب �ضيارة خا�ضة مبر�ضوم 
م�ضتعملة    CC  1600 املــعــاق 

ــــــــــدة هـــــــــــــ :  ــــــــة جــــــــــي ــــــــحــــــــال ب

0966609950

مـــي  ليو ا ر  جـــا لال >
ي   لشـــهر ا عي  ســـبو أل ا
بدمشـــق غرف مفروشة ) 
2+3 ( سرير + حمام + براد 
+ مكيفـــة ضمـــن ) البيـــت 
بغـــداد  شـــارع    ) الشـــامي 
خلـــف  القزازيـــن  دخلـــة 
جامع اجلوزة هـ : 2320771 
 0 9 3 6 8 5 5 4 5 5 -  –

 0933554418
كافيه  و  مطعم  مــعــدات  <للبيع 
مكنة   – و خمارة  فــرن   / كاملة 

كرا�ضي   – طاولت   – كابت�ضينو 

- برادات – فريزرات - / اأملاين 

هـ:   اأ�ضهر    3 ا�ضتعمال  ايطايل 

 0966965777

كمبيوتر 
قع  ا مو مصمم  و  مج  مبر >
 php +ajax+ انترنيت بلغة
mysql  خبرة اكثر من ن10 
مشكلة   اي  حلل  مستعد  سنوات 
في البريد االلكتروني او مواقع 
اعطاء  إمكانية  و  االنترنيت 
محترف  الى  مبتدأ  من  دروس 
0932932777 جوال  هـ : 

+ واتس 
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