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< لالجار على اتو�سرتاد املزة غرفتني 
�سفرة  و  و جلو�س  ���س��ال��ون   و  ن��وم 

م�ساحة 170م2 ك�سوة و فر�س  جيدة 

جدا ط8  يوجد مولدة للبناء + كراج 

لل�سيارت  مطلوب 4،5 مليون �سنويا 

الدفع �سنوي ه� : 0949599996 

< ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
غربية ط6 / 2 نوم و �سالون / 

 4 ال�سعر  �سوبر  فر�س  و  ك�سوة 

م��ل��ي��ون و ن�����س و ب������ازار ه���� : 

 0949599996
< ل��الج��ار م��ن��زل ب��امل��زة �سارع 
داخلية  ار�سي  م�ساحة  اجلالء 

مدخل  70م2  حديقة   + 70م2 
 5 ال�سعر  جيدة  ك�سوة  م�ستقل 

مليون ه� : 0949599996 

�سالون  و  ن��وم  رغرفة  لالجا   >
باملزة خلف mtn  ط1 ك�سوة و 

ديلوك�س  ���س��وب��ر  ���س��وب��ر  ف��ر���س 

�سنويا ح�رصا  مليون   3 مطلوب 

ع����ر�����س����ان م�����ن دم�������س���ق ه������ : 

 0949599996
< لالجار غرفة نوم و �سالون و غرفة 
جانب  غربية   فيالت  باملزة  جلو�س 

م�سفى اال�سدي ك�سوة و فر�س عادي 

الدفع  �سنويا  مليون   2،5 مطلوب 

�سنوي � : 0949599996 

<لالجار ال�سنوي �سقة مفرو�سة 
يف م�رصوع دمر بناء حجر ار�سي 

م�ساحة  م�سبح  م��ع  حديقة  م��ع 

داخلية 150م2 + حديقة 200م2 

م�ستقل  م��دخ��ل  ج��ي��دة  ك�����س��وة 

للجادين ه� : 0945801619 

<منزل لالجار في ضاحية قدسيا 
مقابل جامع الفيصل ط1  هـ : 

 0968248953
مـــي  ليو ا ر  جـــا لال >
ي  لشـــهر ا عي   ســـبو أل ا
بدمشـــق غـــرف مفروشـــة 
للســـرير  ل.س   1000    (
احلمام املشـــترك ( 2000 
احلمـــام  للســـرير  ل.س 
اخلـــاص(  بـــراد + مكيفـــة 
ضمـــن ) البيت الشـــامي ( 
شـــارع  بغداد خلف جامع 
اجلوزة هـ :   0112320771 

 0936855455 –

<للبيع منزل مب�رصوع دمر ج 
م�ساحة  دوب��ل��ك�����س  ت��را���س   13
450م2 اك�ساء و�سط كراج عدد 
1 – اإطاللة مفتوحة ال�سعر 350 

مليون ه� : 0961162162 

<للبيع منزل مب�رصوع دمر ج 
كراج   + 180م2  م�ساحة   16
نوم و �سالة   3 غرف  �سيارات 

و ���س��ال��ون ب��داع��ي ال�����س��ف��ر ه� 

0966965777:

<للبيع منزل مب�رصوع دمر ج 
م�ساحة  دوب��ل��ك�����س  ت��را���س   15
500م2 اك�ساء قدمي كراج عدد 
1 – اإطاللة مفتوحة ال�سعر 350 

مليون ه� : 0961162162

<للبيع منزل مب�رصوع دمر ج 
3 بناء برجي /ط1/ جنوب �رصق 
115م2 اك�ساء ممتاز  م�ساحة 

جديد ال�سعر 100 مليون ه� : 

 0961162162

مزة 
<للبيع �سقةباملزة فيالت غربية 
كاملة  بالطة  220م2  م�ساحة 

/3 غرف نوم + 3 حمامات + 

�سالونني ك�سوة ديلوك�س طابو 

الت�سليم  رائعة  اإطاللة  اخ�رص 

ف������������وري ل�����ل�����ج�����ادي�����ن ه�������� : 

 0945801619

مشروع دمر 
<م��ط��ل��وب ل��ل�����رصاء ���س��ق��ة يف 
م�������رصوع دم����ر ب��ت��اء ح��ج��ر او 

115م2/  م�����س��اح��ة  م�������رصوع 

140م2 / 160 م2 /200م2 
من املالك ح�رصا للجادين ه� : 

 0945801619
<للبيع �سقة يف م�رصوع دمر ج 
3 بناء حجر جانب جامع خالد 
140م2  م�����س��اح��ة  ال��ول��ي��د  ب���ن 

ك�سوة جيدة قبلي غربي اإطاللة 

الت�سليم  م�سعد  يوجد  رائ��ع��ة 

م��ل��ي��ون   100 ب�����س��ع��ر  ف�����وري 

للجادين ه� : 0945801619 

<للبيع �سقة يف م�رصوع دمر ج 
4 م�ساحة 150م2 /3 غرف نوم 
اإطاللة  جيدة  ك�سوة  �سالون  و 

رائعة طابو الت�سليم فوري ب�سعر 

 : ه��������������  م���������ل���������ي���������ون   95
 0945801619

دمر  م�رصوع  �سقة يف  <للبيع 
�سارع املغرتبني ن�سق اأول بناء 

حجر م�ساحة 140م2 / ك�سوة 

اإطاللة   / الفر�س  مع  ديلوك�س 

رائعة قبلي �رصقي يوجد م�سعد 

فوري  الت�سليم  للبناء  مولدة   +

للجادين ه� : 0945801619 

< لالجار ال�سنوي منزل باملزة 
فيالت غربية ط1 / 240م2 / 

اك�ساء  2 �سالون + 4 ن��وم – 
 : ه��������  ������س�����وف�����اج   – ق���������دمي 

 0961162162
<لالجار منزل ب�ساحية قد�سيا 
120م2 / 4 غرف و �سوفا / 
ط8  مقابل �سوق املعت�سم ب�سعر 

 : ه������  ����س���ه���ري���ا  ال�������ف   100
 0930695199

<لالجار �سقة يف املالكي �سارع 
عبد املنعم ريا�س قبة 5 درحات 

ب����اب م�����س��ت��ق��ل ع��ل��ى ال�����س��ارع 

�سكن  ي�سلح  75م2  م�ساحة 

اوم���������ه���������ن ف������ك������ري������ة ه���������� : 

 0966184190
<لالجار �سقة مفرو�سة /ط-1
 3 ال�سهدا  ع��رن��و���س  يف  ط2/ 

غرف و �سالون مفرو�سة اجار 

 0951418823  : ه���  �سنوي 

 4472374 –
باملهاجرين  غرفة  <لالجار 
ديلوكس  كسوة  ثانية  جادة 
نظام  جميلة  اطاللة  شرفة  مع 
 : هـ  فقط  لالناث  استديو 

 0962250609
<ل���الج���ار ال��ي��وم��ي ���س��ق��ة يف 
عرنو�س – ال�سعالن – املزرعة 

ركن الدين / غرفتني و �سالون 

و منافع ه� : 0951418823 

 4472374 –

شقق للشراء
<مطلوب اأرقام اكتتاب �سبابي 
�ساحية قد�سيا و دميا�س للبيع 

م�ستلمة  و  خم�س�سة  �سقق  و 

بال�ساحية و الدميا�س للجادين 

فقط ه� : 0988266149 

جانب  جتاري  محل  للبيع  >
مدخل احلريقة الرئيسي على 
مع  جا بل  مقا م  لعا ا ع  ر لشا ا
 2 50م مساحة  الدرويشية 
تقريبا مطبخ + حمام للجادين 

هـ : 0944311070

< للبيع منزل باملزة جبل على 
الرئي�سي ط1 م�ساحة  ال�سارع 

ك�سوة  50م2  ترا�س   + 70م2 
و�سط ال�سعر 67 مليون و بازار 

ه� : 0949599996 

ب���امل���زة جبل  م���ن���زل  ل��ل��ب��ي��ع   >
ال�سارع العام ط ار�سي م�ساحة 

100م2 مع ترا�س 20م2 ك�سوة 
 : ه���  مليون   85 ال�سعر  و�سط 

 0949599996
���س��ارع  ب��امل��زة  م��ن��زل  للبيع   >
150م2  ط8 مم�ساحة  اجل��الء 

ك�سوة و�سط اطالة رائعة ال�سعر 

 : ه������������  م��������ل��������ي��������ون   140
 0949599996

< للبيع منزل باملزة فيالت غربية 
ك�سوة  غربي  قبلي  �سوكة  ط2 

و  مليون   130 ال�سعر  و���س��ط 

بازار ه� : 0949599996 

شقق متفرقة 
<للبيع �سقة يف ابو رمانة على 
ال�������س���ارع ال���ع���ام م���وق���ع مميز 

 + 140م2  داخ��ل��ي��ة  م�����س��اح��ة 

كاملة  ب��الط��ة  200م2  ت��را���س 

ي�سلح �سكني او جتاري طابو 

اخ�رص الت�سليم فوري للجادين 

ه� : 0945801619 

بناء  بلودان  يف  �سقة  للبيع   >
حجر ار�سي مع حديقة + ترا�س 

 + 140م2  داخ��ل��ي��ة  م�����س��اح��ة 

جيدة  ك�سوة   2 250م  حديقة 

يوجد �سوفاج خا�س يوجد بئر 

ماء مدخل م�ستقل طابو اخ�رص 

الت�سليم فوري ب�سعر 50 مليون 

للجادين ه� : 0945801619 

<ل��ل��ب��ي��ع او امل��ق��اي�����س��ة م��ن��زل 
بالق�سور غرفتني نوم و �سالون 

كبري طابو اخ�رص ت�سليم فوري 

 : ه����������  م������ل������ي������ون   95 ب 

 0951553163

<للبيع في مشـــروع دمر 
ديلوكـــس  ســـوبر  منـــزل 
 2019 كســـوة   2 110م
نـــوم   2 رائعـــة  إطاللـــة 
 2 بلكـــون  و  صالـــون  و 
م  حمـــا و  مطبـــخ  مـــع 
الســـعر 100 مليـــون هــــ : 

 0965006547
<للبيع منزل يف م�رصوع دمر 
م�ساحة  االأول  الن�سق   16 ج 

120م2 ح�سوه �رصق غرب هيكل 
االأخ���ري  اك�����س��اء /ط4/  ب���دون 

اإط���الل���ة ب��ن��اء ح��ج��ر م���اأه���ول / 

ال�سعر   / التنفيذ  قيد  امل�سعد 

 : ه��������������  م���������ل���������ي���������ون   75
 0961162162

<للبيع منزل يف م�رصوع دمر 
ج��ان��ب ج��ام��ع خ��ال��د ب��ن الوليد 

الن�سق االأول بناء حجر /ط3/ 

120م2 اك�ساء ممتاز  م�ساحة 

مع العف�س اإطاللة خلفية مولدة 

– م�سعد – بناء ماأهول ت�سليم 
 : ه�  100 مليون  ب�سعر  فوري 

 0961162162
<للبيع �سقة بدمر البلد 5 غرف 
و منافع بوادي ال�سيل م�سم�س 

م�����ه�����وي م�����وق�����ع مم����ي����ز ه������ : 

 –  3 1 3 6 1 2 6
 0931805301

<للبيع منزل بالعدوي ط3 / 4 
غرف و �سوفا / ك�سوة جيدة + 

ك����راج ���س��ي��ارة امل��ط��ل��وب 140 

ب��دون  ف����وري  الت�سليم  م��ل��ي��ون 

و�سيط ه� : 0933331056 

<للبيع غرفة بركن الدين مقابل 
ج���ام���ع ����س���الح ال���دي���ن ق��ب��و 8 

ك�سوة  20م2  م�ساحة  درج��ات 

مليون   16 نهائي  ب�سعر  قدمية 

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

 0933331056
املقاي�سة  او  االجار  او  <للبيع 
بيت يف الزاهرة القدمية 4 غرف 

و �سالون طابق اول �رصقي غربي 

طابو اخ�رص مع برندات وا�سعة 

لال�ستف�سار وات�س او موبايل ه� 

 0951500786 :

املعمورة بقني  <للبيع �سقة يف 
ب�سعر مغر جدا طابق اأول فني 

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

 0933325929
امل��ق��اي�����س��ة م��ن��زل  <ل��ل��ب��ي��ع او 
بالعدوي اطاللة جميلة 3 غرف 

نوم و �سالون كبري طابو 115 

مليون ه� : 0951553163 

< لالجار منزل على اتو�سرتاد  
املزة  مقابل دار البعث دون فر�س 

غرفتني نوم و �سالون و جلو�س 

ك�����س��وة ج��ي��دة ج���دا يوجد  ط7 

بناء   خ��دم��ات   + للبناء  م��ول��دة  

كاملة مطلوب 3،5 مليون �سنويا 

ه� : 0949599996 

ابو  ال��ق��اب��ون  م��ن��زل يف  <للبيع 
الكهربا /  جر�س مقابل مديرية 

ط1 فني / م�ساحة 105م2 ثالث 

 ( و�سط  ك�سوة  �سوفا  و  غ��رف 

�سجل موؤقت ( للجادين فقط ه� : 

0992361289
<للبيع او املقاي�سة منزل ب�رصقي 
التجارة طابو ديلوك�س 3 غرف 

ك��راج  ف���وري  ت�سليم  ���س��وف��ا  و 

 : ه���  مليون   90 ن��اط��ور  �سيارة 

 0951553163
<منزل للبيع في القابون 
جتمع أبراج جمعية وزارة 
األوقاف / أبراج نظامية / 
كتلة ثالثة ط8 مســـاحة 
جنوبيـــة  زاويـــة  112م2 
 / العظـــم  علـــى  غربيـــة 
 : هــــ   / جمعيـــة  تســـليم 

 0937390530
م�����س��اح��ة  ���س��ق��ة /2/  <ل��ل��ب��ي��ع 
100م2 و 110م2 ك�سوة جيدة 
جدا يف �سارع خالد بن الوليد 

ج���ان���ب ق����ي����ادة ال�������رصط���ة ه����� : 

 –  2 2 5 8 3 0 8
  0940087790

زين  باملهاجرين  منزل  <للبيع 
العابدين تغالبة ط4 مع �سطح مع 

ك�سوة  65م2  م�ساحة  اإط��الل��ة 

 –  3323531  : ه�����  ج���ي���دة 

 0955107185
م��ن��زل  امل��ق��اي�����س��ة  او  <ل��ل��ب��ي��ع 
غرفتني  جميلة  اطاللة  بالعدوي 

ديلوك�س  ك�سوة  �سالون  و  ن��وم 

 : ه���  مليون   75 للجادين  طابو 

 0933709044
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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 

 �شـركة جتارية تطلب 
مندوبة لبيع وترويج 

امليك اآب على �شالونات التجميل 

 براتب 75000  ل. �س  
الدوام من   10 - 5  م�شاًء 

 لال�شتعالم  2237474 /0932965820 

بيـــع  التســـليم  <برســـم 
فـــروغ مكتب جتـــاري في 
مســـاحة  النصـــر  شـــارع 
غرفتـــن  داخلـــي  55م2 
كامـــل  مـــع  منافـــع  مـــع 
الفـــرش ط4 مـــع مصعد 

هـ : 0955169696 
<للبيع مكتب جتاري يف �سارع 
الثورة ط1 فني فروغ + ملكية 

فوري  الت�سليم  40م2  م�ساحة 

بريء الذمة ه� : 0951418823 

 4472374 –

سيارات للبيع
�رصكة  فلوريدا  �سيارة  <للبيع 
فيات موديل 2002 مكيفة بللور 

كهرباء ه� : 0944275374 

موظفون
<����رصك���ة ط��ب��ي��ة ب��ح��اج��ة  اإىل 
موظفة / �سكرتارية – اإدارة – 

ت�سويق / اخلربة غري �رصورية 

ه� : 0937670313 

فرعها  تفتح  جتارية  �رصكة   >
اإىل  بحاجة  بالربامكة  اجلديد 

اإداري���ة  ب��اأع��م��ال  للقيام  موظفة 

بدوام �سباحي و راتب 50 األف 

مبدئيا ال�سهادة و اخلربة غري 

م���ن �سكان  ي��ف�����س��ل  ����رصوري���ة 

املنطقة العمر دون 35 االت�سال 

من 11-6 م�ساء ه� : 2274340 

2274342 –
<شـــركة هندســـية فـــي 
وسط دمشق بحاجة الى 
ميكانيـــك  /ة/  مهنـــدس 
بخبـــرة مميـــزة ببرامـــج 
الرســـم الهندسي للعمل 
نظمـــة  ا ل  مجـــا فـــي 
التكييف املركزية يرجى 
ارســـال cv  الـــى العنـــوان 
anbaitts@gmail.  :

  com

<مطلوب �سكرترية تنفيذية ذات 
خربة للعمل لدى مكتب جتاري 

ب��احل��ل��ب��وين ال�����دوام م��ن 6-9 

 –  2248772  : ه����  م�����س��اء 

 0988390690
ملكتب  ���س��ك��رت��رية  <م���ط���ل���وب 
العمر  ب��دوام �سباحي  جت��اري 

ف���وق 24 ���س��ن��ة االت�����س��ال من 

10-1 ه� : 2229684 

عمال
ت  محجبا ت  مال عا منا  يلز
تب  ا بر مطعم  في  للعمل 
 : هـ  شهريا  ل.س  الف   50

 0959259888
<م��ط��ل��وب ع��ام��ل ف��ن��ي مت��دي��اد 
كهربائية للعمل يف الور�سات ه� 

 0932875555 :

<بحاجة اىل عامل /ة/ للعمل 
انتاج  خطوط  على  �رصكة  ل��دى 

ب��������دوام و رات�������ب ج���ي���د ه����� : 

 –  5 6 4 3 4 6 0
 0930147448

مهن
ف��ورا  للعمل  ���س��اب  <ي��ل��زم��ن��ا 
الدوام  باب م�سلى  بور�سة يف 

من 8 �سباحا – 4،30 م�ساء 

 : ه����  ���س��ن��ة   25 دون  ال��ع��م��ر 

 0937756448
ب��اب  ب��ور���س��ة يف  ف���ورا  للعمل 

م�سلى فني الكرتون اخلربة غري 

�سنة   30 دون  العمر  �رصورية 

ال�����دوام م��ن 8 ���س��ب��اح��ا حتى 

 60000 ب��رات��ب  م�ساء   4،30
ل.�����������������س م�������ب�������دئ�������ي ه����������� : 

 0937756448

رعاية وتوظيف
م�سن  لرعاية  مقيمة  <مطلوب 
براتب 100 الف بال�سهر ه� : 

 0940649505

خربة  ذوي  موظفني  <مطلوب 
بالتوزيع ل�رصكة �سناعة املنظفات 

 45 يتجاوز  ال  دم�سق  �سمن 

�سنة االت�����س��ال م��ن 8-5 ه��� : 

 –  2 2 5 8 0 1 7
 0938154646

مندوبة  تطلب  جتارية  <�رصكة 
مبيعات اخلربة �رصورية راتب 

 –  4430203  : ه���  عمولة   +

 0998000123
<م��ك��ت��ب جت����اري ب��احل��ل��ب��وين 
يطلب للعمل لديه �ساب او �سابة 

خ����ربة ب��امل��ب��ي��ع��ات و االع���م���ال 

 –  2248772  : ه���  التجارية 

 0988390690
<مكتبة بحاجة اىل موظف او 

موظفة ه� : 3738137 

<ملن لي�س لديها عمل و ال حتمل 
ال�سهادة اأو اخلربة �رصكة تعمل 

تعلن عن  اال�سترياد  يف جمال 

حاجتها اإىل اآن�سات للعمل يف 

عدة اخت�سا�سات بدوام كامل 

و راتب 75 األف العمر دون 35 

 –  0966226640  : ه�  �سنة 

 2274341
الربامكة  يف  طبي  <م�ستودع 
م����وظ����ف����ني  ىل  اإ ج������ة  ب������ح������ا

باالخت�سا�سات التالية / مق�سم 

– ���س��ك��رت��اري��ا – ا���س��ت��ق��ب��ال / 
األ�����ف و  ب���رات���ب ���س��ه��ري 70 

امل�����وا������س�����الت م����وؤم����ن����ة ه������ : 

 –  0 9 3 2 4 1 2 8 8 3
 2253712

<����رصك���ة جت���اري���ة ب��ال��ربام��ك��ة 
ب��ح��اج��ة اىل رف���د ك���وادره���ا / 

حم��ا���س��ب��ة / خ��دم��ة زب���ائ���ن /  

�سكرتاريا براتب 65 األف العمر 

دون 35 �سنة املوا�سالت موؤمنة 

 –  0993882780  : ه����� 

 2225099

ل��دى  ف����ورا  للعمل  م��ط��ل��وب   >
�رصكة دعائية موظفة ذات مظهر 

الئق بدوام 8 �ساعات يف�سل من 

حملة ال�سهادة الثانوية و العمر 

���س��ن��ة مب��ج��ال   35 ي��ت��ج��اوز  ال 

اال�ستقبال االت�سال من -11 6 

م�ساء ه� : 0933606081 – 

2274341
او  مهند�س  م�ساعد  <مطلوب 
و  ل��ل��درا���س��ة  ميكانيك  مهند�س 

الت�سويق و  و  الور�سات  متابعة 

و  االأوت��وك��اد  على  العمل  يجيد 

اإر�سال  االنكليزية  اللغة  يجيد 

ctc. : ال�سرية الذاتية اىل امييل

 syn@gmail.com
<���رصك��ة جت��اري��ة ب��ح��اج��ة اإىل 
التالية  باالخت�سا�سات  موظفة 

مق�سم / ا�ستقبال / �سكرتاريا 

ل.���س   60000 �سهري  ب��رات��ب 

املوا�سالت موؤمنة و اخلربة غري 

�رصورية ه� : 0932412883 

 2253712 –
لديه  ان�سة  او  �ساب  <مطلوب 
خربة يف الت�سميم و الطباعة يف 

م����ن����ط����ق����ة امل���������زرع���������ة ه��������� : 

 –  0 9 4 4 4 4 6 6 0 1
 4442264

بدوام  ح�رصا  للعمل  <مطلوب 
يف مكتب دعاية م�سمم /ة/ ممن 

تتوفر لديهم خربة عالية بربامج 

ال��ف��وت��و���س��وب و االل�����س��رتي��رت و 

االن��������دي��������زاي��������ن م�����ع�����ا ه�������� : 

 –  0 9 4 4 3 5 5 3 5 8
 2332611

مندوبة   تطلب  جتارية  <�رصكة 
على  اب  امل��ي��ك  ت��روي��ج  و  لبيع 

����س���ال���ون���ات ال��ت��ج��م��ي��ل ب��رات��ب 

75000 ل.�س الدوام من 5-10 
 –  2237474  : ه����  م�����س��اء 

0932965820
لبيع  /ة/  م���وظ���ف  <ي��ل��زم��ن��ا 
احل����ق����ائ����ب ال���ن�������س���ائ���ي���ة ه������ : 

0954208066

سكرتاريا.
<ملن ليس لديه شهادة او عمل 
شركة مستحضرات للعناية بالبشرة 
بحاجة موظفني / سكرتارية / 
 –  3328989  : هـ  استقبال 

 0954798000
جمال  يف  متخ�س�سة  <�رصكة 
العناية بالب�رصة و التجميل بحاجة 

 / �سكرتاريا   / حمجبة  ملوظفة 

األف   20 براتب   / زبائن  خدمة 

�رصورية  غري  اخل��ربة  اأ�سبوعيا 

 : ه���������   35 دون  ل������ع������م������ر  ا

 2225099 – 0997208809
ال�سني بحاجة  < م�ستوردين من 
 – �سكرترية   – حما�سبة   / اإىل 

�سالتها  ل��دى  للعمل   / ا�ستقبال 

مب�ساكن برزة بدوام 8 �ساعات و 

بكالوريا  ال�سهادة  األف   60 راتب 

ك��ح��د اأدن�����ى و ال��ع��م��ر ح��ت��ى 30 

امل������وا�������س������الت م�����وؤم�����ن�����ة ه������� : 

2274342 –  0994488637
<وكالة لعدة ماركات عاملية في 
مجال التجميل بحاجة الى مشرف 
سكرتارية  اقسام  لعدة  /ة/ 
بشرط  اداري  الشراف  باالضافة 
العمر دون 35 هـ : 3328989 

 0954798000 –
ب���ح���اج���ة اإىل  <�����رصك����ة ط��ب��ي��ة 
�سكرترية و موظفة اإدارية للعمل 

 65000 �سهري  ب��رات��ب  لديها 

ل.����س اخل���ربة غ��ري ���رصوري��ة و 

امل�����وا������س�����الت م����وؤم����ن����ة ه������ : 

 2253712 – 0932412883
بتعيني  ترغب  جتارية  <جمموعة 
اآن�سة للعمل فورا بدوام 8 �ساعات 

يف جمال / املحا�سبة – ال�سكرتارية 

– خدمة الزبائن / العمر دون 35 
�سنة و ال�سهادة ثانوية كحد اأدنى 

الراتب 2 األف اأ�سبوعيا االت�سال 

من 11-6 ه� : 0933606019 

2274340 –

<للبيع او االجار حمل بالتجهيز 
قرب فندق امية م�ساحة 25م2 

ي�����س��ل��ح ل���ك���اف���ة امل����ه����ن ه����� : 

 0944751086
مبنى  االستثمار  او  <للبيع 
يصلح  خدمي  صناعي  جتاري 
طبي  مجمع   – شركة   – بنك 
ي  ر جتا و  ا معمل  خص  مر
بالبرامكة املنطقة احلرة مساحة 
و  صالة  و  مكاتب  600م2 
مستودعات كسوة ممتازة و جاهز 
للعمل الفوري / مواقف متوفرة 

/ هـ : 0966965777 
<للبيع حمل فروج برو�ستد و 
مع  50م2  م�����س��اح��ة  ���س��اورم��ا 

ك���ام���ل ال��ت��ج��ه��ي��زات يف امل���زه 

/ املعاينة  بعد  م��غ��ر/  ال�سعر 

ل������ل������ج������ادي������ن ف������ق������ط ه���������� : 

 0933568282
ق  سو في  ي  ر جتا محل  للبيع  >
مع  جا نب  جا يقة  حر طني  خليا ا
يوجد   2 12م مساحة  اخلياطني 
مع  املساحة  بنفس   2 عدد  سقيفة 
نافذة على السوق فروغ و ملكية بريئ 

الذمة هـ : 0933737355 
للبيع حمل يف ركن الدين �ساحة 

دوبلك�س  الزينية  اول  �سمدين 

املطلوب  طابو  12م2  م�ساحة 

نهائي 16 مليون الت�سليم فوري 

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

 0933331056
بيـــع  التســـليم  <برســـم 
فـــروغ محـــل جتـــاري في 
نزلـــة الطلياني مســـاحة 
16م2 مع كامل الديكورات 
الســـعر بعـــد امعاينة هـ : 

 0955169696
دمر  <للبيع حمل جت��اري يف 
طابو  امل�ستو�سف  خلف  البلد 

اخ�رص موؤلف من طابقني مع قبو 

�����س����ك����ن����ي م����ك���������س����ي ه��������� : 

 0933839652
<للبيع او املقاي�سة على منزل 
موقع  رمانة  بابو  حمل جتاري 

ال�سيافة  ق�����رص  ���س��اح��ة  مم��ي��ز 

جانب بنك االردن 30م2 يوجد 

بوفيه و منتفعات ت�سليم فوري 

 : ه������������  م��������ل��������ي��������ون   125
 0951553163

<للبيع عقار منظم جاهز للعمار 
البلدة  �سمن  الع�سائر  دير  يف 

م���ف���رزة و م�����س��ت��ق��ل��ة م�����س��اح��ة 

900م2 ه� : 0949274474 

محالت لآلجار
<لالجارر عقـــار جتاري 
الشـــارع  علـــى  واجهـــة 
العـــام بســـاحة احملافظة 
كســـوة  100م2  مســـاحة 
ديلوكس الدفع سنوي و 
عمولة شهر من املستأجر 

هـ : 0965006547 
<لالجـــار محـــل جتاري 
يصلح صيدلية 40م2 في 
املهاجرين كسوة ممتازة 
فـــع  لد ا ع  ر لشـــا ا علـــى 
سنوي و عمولة شهر من 
املستأجر بدون وسيط هـ 

 0965006547 :

ض  ر ا و  فيال   للبيع  >
دومن   7 – دومن  من  بيعفور 
جديدة  مسبح  و  فيال  فيها 
موقع  ممتازة  كسوة  جاهزة  
 : هـ  خالبة  إطاللة  و  رائع 

 0966965777

من  مؤلف  اول  طابق  <للتسليم 
يصلح  حمام  غرفة  كل  غرف   7
 – طبيب   – محاماة   / مكاتب 
احلريقة  مدخل  جانب   / هندسة 
الرئيسي مقابل جامع الدويشية هـ 

 0944311070 :
<ل��ال���س��ت��ث��م��ار م��ك��ت��ب جت��اري 
ف��ن��ي يف  ط1  28م2  م�����س��اح��ة 

فكتوريا بناء فندق ا�سيا ي�سلح 

لعدة مهن ه� : 0954681785 

– 2223901 بعد ال�ساعة 12 

ميكانيك  مهندس  <مطلوب 
سيارات  قطع  شركة  لدى  يعمل 
للغة  ا و  تر  لكمبيو ا يجيد 
االنكليزية براتب مغر للمهتمني 
ارسال السيرة الذاتية مع صورة 
 info_yms  : الى  شخصية 

@yahoo.com
< وكالة الأ�سهر املاركات العاملية 
تفتتح �سالتها اجلديدة باحلمرا 

بحاجة اىل موظفة / ري�سب�سن 

�سكرتارية /   – خدمة زبائن   –
بدوام 8 �ساعات العمر حتى 35 

���س��ن��ة اخل������ربة غ����ري ����رصوري���ة 

ال�سهادة ثانوية اأو جامعية براتب 

75 األف االت�سال من 11-6 ه� 
 –  0 9 5 5 5 5 3 9 2 2  :

 2274342
<م�����س��ت��ودع ط��ب��ي ب��ال��ربام��ك��ة 
لديه  للعمل  موظفة  اإىل  بحاجة 

براتب 50 األف باالخت�سا�سات 

 / تنفيذية  �سكرتاريا   / التالية 

خدمة زبائن / ت�سويق مبا�رص / 

اخلربة  و  �سنة   35 دون  العمر 

غ�����������ري �������������رصوري������������ة ه������������ : 

 0966030877
<مطلوب ان�سة للعمل يف مكتب 
باأعمال  للقيام  عرنو�س  مبنطقة 

املكتب بدوام كامل من 8،30 – 

 0951418823  : ه�  م�ساء   4
 4472374 –

في  جتميلية  منتجات  عرض  صالة   >
احدى  في  /ة/  ملوظف  بحاجة  احلمرا 
صاالتها في املجاالت االتية : سكرتارية 
العمر  زبائن  خدمة    – محاسبة   –
 : هـ  الف   60 براتب  و  سنة   35 دون 
 0954798000 –  3328070

<مطلوب موظف يحمل �سهادة 
�سواقة خا�سة او عامة للعمل لدى 

براتب  م��وزع  او  ك�ساق  �رصكة 

ثابت + ن�سبة ه� : 0930147448 

 5643460 –
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<للبيع بحالة اجلديد خزانة بابني مع 
دروج و تخت مفرد زان لون اللكر + 

تلفزيون LG  29 بو�سة �سوبر �سليم 

ه� : 2773147 – 0966677944 

عمال
<مطلوب عاملة خدمة منزلية مقيمة 
ل��رع��اي��ة االأط���ف���ال و امل�����س��ن��ني ه��� : 

 0992722275 – 2165666
<لدينا ور�سات تعزيل للمنازل و املكاتب 
لالأعمال  م��ن��زل  م��دب��رات  ال�����رصك��ات /  و 

املنزلية و رعاية امل�سنني و االأطفال مقيمات 

 –  0993152120  : ه�  مقيمات  و غري 

 8113020 – 8113025
منزل  م��دب��رة  عاملة  <مطلوب 
لدى عائلة حمرتمة للعمل مقيمة 

 0992722275 : او دوام ه� 

 2165666 –
<مطلوب مســـاعدة العمال 
املنـــزل دوام 8 ســـاعات يوميا 
فـــي  للعمـــل  مدخنـــة  غيـــر 
مشروع دمر او ضاحية قدسيا 
او املالكـــي او كفرسوســـة هــــ : 
 0932480005 –  5653309

<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنني و االأطفال 

م��ق��ي��م��ات و غ���ري م��ق��ي��م��ات ه���� : 

 0933439985 – 4455572
<مطلوب مقيمة لعائلة 
صغيرة العمر من 45-18 
ســـنة هـ : 0932480005 

 5653309 –
<مطلوب عامالت خدمة منزلية 
تنظيف  عمال  امل�سنني/  لرعاية 

 –  3325978: ه����  ور����س���ات 

  0992337260
<مطلوب مدبرات منزل لالأعمال 
املنزلية و رعاية امل�سنني و االأطفال 

مقيمات و غري مقيمات العمر بني 

18-45 �سنة ه� : 0993152120 
 8113020 – 8113025 –

منـــزل  مدبـــرة  <مطلـــوب 
مســـنة  يـــة  عا لر مقيمـــة 
مقعدة و املساعدة في أعمال 
املنزل هـ : 0932480005 – 

 5643866

حالقة وجتميل
لى  ا بحاجة  جتميل  مركز  >
ضريبة سيشوار العمر بني 20-
 0955402154  : هـ   25

أزياء
<م���ط���ل���وب ع���م���ال و ع��ام��الت 
خياطة / حبكة – درزة – ر�سة 

كتل  ال��زب��ل��ط��اين  منطقة  يف   /

الرتيكو ه� : 0962483416 

خدمات 
و  مية  لقد ا لكتب  ا ي  شتر ا >
و  املجالت  و  اجلرائد  و  املستعملة 

الكرتون هـ : 0947341109

خبرة   ذات  انسة  يلزمنا  >
ة  ز ر د  / ي  ر للنجو ا طة  خليا
ورشة  في  للعمل   / بييه   –
احلريقة  منطقة  في  خياطة 
 0933245625  : هـ 

 -2215561
<م��ع��م��ل خ��ي��اط��ة يف ج��رم��ان��ا 
و  امبالج  عامالت  اىل  بحاجة 

ب��روات��ب  للعمل  �سغري  ���س��اب 

مغرية ه� : 0938462032 

طبي 
ف��ن��ي /ة/ خم��ربي  <م��ط��ل��وب 
للعمل يف خمرب حتاليل طبية يف 

املزرعة بدوام م�سائي من 8-3 

م�ساء ه� : 4461313 

او  طبيب  اىل  بحاجة  <خم��رب 
طبيبة ه� : 0981939860

دروس 
<مدرس خصوصي ملتابعة 
و حتفيـــظ طالب التاســـع 
و  الضعفـــاء  البكالوريـــا  و 
املتأخريـــن إعادة املادة من 
الصفر عدة مرات مركزة و 
التدريب على حل النماذج 
الهامة هـ : 0934922700

<م����در�����س م�����س��ت��ع��د الع����ط����اء درو������س 
بالريا�سيات – فيزياء – كيمياء – عربي 

ال�����س��ه��ادة االع���دادي���ة و مرحلة  ل��ط��الب 

 : با�سعار منا�سبة ه�  التعليم اال�سا�سي 

 0933258622 – 5133871
<مدرس ملادة الرياضيات و الفيزياء 
و الكيمياء / سعر الساعة و نص اعدادي 
ثانوي  نص  و  الساعة  ل.س    1500
2000ل.س هـ  :0993408415 

 0962262808 –
و  االعدادية  للمرحلة  <مدر�س 
ب��ا���س��ع��ار خمف�سة  االب��ت��دائ��ي��ة 

اه��ت��م��ام خ��ا���س ب��ال��ل��غ��ات ه��� : 

 0944502428
جلميع  فرن�سية  لغة  <م��در���س 
امل�ستويات و املناهج اخلا�سة و 

ال��ع��ام��ة ���س��م��ان ع��الم��ة ج��ي��دة 

و  البكالوريا  و  التا�سع  لطالب 

اجلامعة ه� : 0995526923 

متفرقات
كافيه  و  مطعم  معدات  <للبيع 
كاملة / فرن و خمارة – مكنة 

كابت�سينو – طاوالت – كرا�سي 

- برادات – فريزرات - / اأملاين 

ايطايل ا�ستعمال 3 اأ�سهر  ه�:  

 0966965777




