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م�ساحة  قد�سيا  يف  منزل  <للبيع 
14م2 ك�سوة �سوبر ديلوك�س ب�سارع 
 30 ب�سعر  الناحية  مقابل  ال��ث��ورة  

 –  0933615677  : ه���  م��ل��ي��ون 

 4427714
<للبيـــع منزل عربي بشـــارع 
بغداد قزازين 3 غرف و فسحة 
سماوية و سطح للتواصل وات 

ساب هـ : 0932516029 
ال�سهبندر  دوار  قرب  �سقة  <للبيع 
115م2  م�ساحة  فني  ث��اين  طابق 

ك�سوة جيدة 4 غرف و �سالون مع 

م�������س���ع���د ب���������دون و�����س����ي����ط ه������� : 

 0932204316
<ل��ل��ب��ي��ع ف��ي��ا ع��ل��ى ط��ري��ق امل��ط��ار 
اجل�رس اخلام�س 1200 م�ساحة و 

م�سبح كبري طابقني بحاجة لك�سوة 

بدون و�سيط ه� : 0933499991 

امل��زرع��ة  باملي�سات  م��ن��زل  <للبيع 
�سالون   4 ار���س��ي  جميلة  اإط��ال��ة 

ي�سلح جتاري و معه ملحق غرفتان 

و �سوفا من دون و�سيط عقاري ه� : 

 0969616570

<لاجار منزل باملزة فيات �رسقية 
3 غرف نوم و �سالون و حمامني و 
�سوبر  ك�����س��وة  و  ���س��ي��ارات  ك����راج 

ديلوك�س و مولدة كهرباء للمنزل و 

امل�سعد ه� : 0951507455 

مزة 
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��زة ف��ي��ات غربية 
115م2 ط4 اطالة على حديقة معلى 
مولدة للمنزل و م�سعد و ك�سوة قدمية 

بدون و�سيط ه� : 0951507455 

غربية  فيات  ب��امل��زة  عقار  <للبيع 
موقع ممتاز جاهز مكتب او عيادات 

مدخل م�ستقل م�ساحة 87 م2 ه� : 

 0966965777
مقابل  املزة  منطقة  في  منزل  <للبيع 
ارضي  ط  جديد  بناء  الفرنسية  املدرسة 
 + داخلي  100م2  مساحة  العظم  على 
0944884855  : هـ  20م2 حدائق 

�سكنية  �سقة  يوجد غرفة �سمن   >
فارغة من غري عف�س منافع م�سرتكة 

لبنت اآو بنتني �سارع  الثورة �سوق 

النحا�سني مناخلية حارة غنم هاتف 

2326854 / 0944574456
<ل���اج���ار يف امل��ه��اج��ري��ن م��ن��زل 
مفرو�س يف املرابط ج1 غرفتني نوم 

و �سالون و جلو�س و �سيوف ك�سوة 

 + مليون   3 �سنويا  ممتاز  فر�س  و 

 : ه�����������  ت��������ام��������ني  و  ع�������م�������ول�������ة 

 0965006547
<لاجار غرفة مفرو�سة مع �ساحبة 
امل��ن��زل ب�����س��ارع ب��غ��داد ط��اب��ق اول 

 –  2315759  : ه���  ف��ق��ط  ل��ان��اث 

 0959866439
<لاجار �سقة �سكنية ار�سية فلي 
�سارع املزة جبل مقابل ق�سم ال�رسطة 

250م2  حديقة  م��ع  ق��دمي��ة  ك�سوة 

ت��ق��ري��ب��ا 4 غ�����رف و م������وزع ه����� : 

 0944514515
منـــزل  الســـنوي  <لالجـــار 
عربي بشـــارع بغـــداد قزازين 
3 غرف و فســـحة ســـماوية و 
ســـطح للتواصـــل واتـــي اب هـ : 

 0932516029
<لاجار بناء كامل 4 طوابق باملزة 
اجمايل  بناء  م�ساحة  غربية  فيات 

�سوبر  1200 مقطع مكاتب ك�سوة 
كهرباء  م��ول��دة  و  ديلوك�س  �سوبر 

للمنزل و كراج �سيارات على ال�سارع 

ال������ع������ام ب����������دون و�����س����ي����ط ه������� : 

 0951507455

للبيع منزل باملزة ال�رسقية 125م2 ك�سوة 

و  �سيارات  ك��راج  ف��وري  ت�سليم  قدمية 

مولدة و م�سعدين �سوكة اطالة خابة 

بدون و�سيط ه� : 0951507455 

<للبيع منزل باملزة جبل على الشارع 
العام مميز يصلح مجمع طبي او جتاري 
70م2  تراس  و  صالون  و  غرف   4
 : هـ  خالي  و  مميز  العام  الشارع  على 
 0944932939 –  6615365
<للبيع منزل باملزة فيات غربية على 
ديلوك�س  العام ط1 ك�سوة  ال�سارع 

250م2 + ترا�س 50م2 بدون و�سيط  
ه� : 0933499991 

<للبيع ملحق باملزة �سارع املدار�س 
70م2  فر�س  مع  حلوة  ك�سوة  ط4 

 : ه���������  م�����ل�����ي�����ون   38 ب���������س����ع����ر 

 6662196 – 0944246054

شقق متفرقة 
<للبيع �سقة باملهاجرين على ال�سارع 
العام اطالر رائعة قبلي �رسقي غرفتني 

و ���س��وف��ا + ت��را���س ك�����س��وة مم��ت��ازة 

100م2 طابو اخ�رس ب�سعر 95 مليون 
ه� : 0938258259 

<لاجار غرفتني و �سالون ط5 فني 
يف حي الزهور الزاهرة اجلديدة ه� 

 0951208092 :

<لاجار يف املهاجرين جادة عاطف  
مع  مفرو�س  ثالث  طابق  ا�ستوديو 

منافع ي�سلح ل�سخ�س واحد لطالب 

او طالبة بدل االجار 75 الف ه� : 

 0944324195
<ل��اج��ار يف م�����رسوع دم��ر منزل 
مفرو�س مع م�سبح مفلرت و حديقة و 

م��دخ��ل م�ستقل  ار���س��ي  ت��را���س ط 

300م2 ه� : 0965006547 
<ل��اج��ار �سقة يف / ع��رن��و���س – 
الرو�سة – املزرعة – م�ساكن برزة 

 : ه�������  �����س����ال����ون  و  غ����رف����ت����ني   /

 4472374 – 0951418823
�ساحة  قد�سيا  يف  منزل  <لاجار 
ال�سعار طابق خام�س مفرو�س ثاث 

غرف و �سالون ه� : 0933624293 

 0944687987 –
<لالجار اليومي األســـبوعي  
ف  غـــر مشـــق  بد ي  لشـــهر ا
ل.س   1000    ( مفروشـــة 
للســـرير احلمـــام املشـــترك ( 
2000 ل.س للســـرير احلمام 
مكيفـــة   + بـــراد  اخلـــاص(  
 ) الشـــامي  البيـــت   ( ضمـــن 
جامـــع  خلـــف  بغـــداد  شـــارع  
اجلـــوزة هــــ :   0112320771 

 0936855455 –

<للبيع منزل عربي في باب السريجة 
طابقني  اجلديدة  لبلدية  ا جانب 
مساحة 80م2 / 7 غرف + حمامني 
 : هـ  وسط  كسوة   / سماوية  فسحة  و 

 0988829409
<للبيع او االجار اليومي اال�سبوعي 
مفرو�سة  فيا  ال�سنوي  ال�سهري 

ديلوك�س خلف البيت ال�سوي�رسي من 

دومن – 7 دومن ح�سب الطلب موقع 

 : ه���  رائ��ع��ة  اط��ال��ة  و  ا�سرتاتيجي 

 0966965777
<للبيع �سقة بدمر البلد 5 غرف و 
منافع بوادي ال�سيل م�سم�س مهوي 

 –  3136126  : ه���  مم��ي��ز  م��وق��ع 

 0931805301
دم��ر ج16  مب�����رسوع  �سقة  <للبيع 
�سوكة اإطالة رائعة 3 نوم + 3 حمام 

+ كراج �سيارة عدد 2 بداعي ال�سفر 

ه� : 0966965777 

التجارة  ���رسق��ي  يف  للبيع  <�سقة 
85م2  م�ساحة  �سالون  و  غرفتني 

ك�سوة عادية اطالة جميلة م�سعد و 

ك��راج ���س��ي��ارات و م��ول��دة و ناطور 

ل���ل���ب���ن���اء ب���������دون و�����س����ي����ط  ه������ : 

 0951261790

<ل��اج��ار م��ن��زل غ��رف��ت��ني و م��وزع 
 : ه�  املجتهد  مبنطقة  ط2  مفرو�س 

 0951208092
<يوجد قبو لاجار ب�سارع الثورة �سوق 
النحا�سني مناخلية حارة الغنم م�ساحة 

45-50 م2 ب 100 األف بال�سهر و اجار 
�سنة �سلف الت�سليم بعد �سهر او �سهرين 

ه� : 0944574456 

م�ساحة  مفرو�سة  �سقة  <ل��اج��ار 
117م2 ط��اب��ق ث��ال��ث يف ال��زاه��رة 
م�����س��ب��ق ال�����س��ن��ع ب�����رج 70 ه����� : 

 0932302718

<للبيع او ال�رساء دفاتر �سكن �سبابي 
الفيحاء  و  ال�سعب  �سدى  جمعية  و 

 : ه���  خم�س�سة  خمتلفة  مب�ساحات 

 4472374 – 0951418823
منزل  ال�رساء  راو  لاجا  <مطلوب 
او  �رسقية  او  غربية  ف��ي��ات  ب��امل��زة 

مت�سلة او اتو�سرتاد لعائلة حمرتمة 

ه� : 6619742 – 6619196 

<مطلـــوب للشـــراء شـــقة في 
أشرفية صحنايا ما بني 100-
110م2 بسعر 22000000 هـ : 

 0969033710
�سقق  و  اكتتاب   اأرق���ام  <مطلوب 
بال�سكن  م�����س��ت��ل��م��ة  و  خم�����س�����س��ة 

ال�سبابي ب�ساحية قد�سيا  للجادين 

دون و�سيط من اأ�سحاب العاقة فقط 

للجادين فقط ه� : 0988266149 

50م2  قبو  ال�سعان  يف  <للبيع 
مدخل م�ستقل ي�سلح �سكني + مهنة 

فكرية طابو اخ�رس 60 مليون ه� : 

 0965006547
<للبيع �سقة يف طريق بريوت القدمي 
مفرق جبل الورد �سوكه على ال�سارع 

م�ساحة 80م2 ي�سلح عيادة ب�سعر 

7،5 مليون ه� : 0999558961
ف��ن��ي  اول  ط���اب���ق  ���س��ق��ة  <ل��ل��ب��ي��ع 
م�ساحة140م2 مدخل م�ستقل دوار 

ال�سبع بحرات �سارع العابد ك�سوة 

و�سط ت�سلح �سكني او جتاري ه� : 

 4472374 – 0951418823
م�سبح  م��ع  ب��درو���س��ا  فيا  <للبيع 
ب���داع���ي ال�����س��ف��ر ل��ات�����س��ال ه���� : 

 0966965777
طابق  ج��ر���س  اب���و  م��ن��زل يف  للبيع 

ار�سي م�ساحة 150م2 طابو نظامي 

 : ه���������  م�����ل�����ي�����ون   55 ب���������س����ع����ر 

 0996678575
110م2  مساحة  مكسية  شقة  <للبيع 
في  عدل  كاتب  وكالة  صالون  و  غرفتني 
بسعر  الكورنيش  توسع  عرطوز  جديدة 
 0933839740  : هـ  18,5 مليون 
<للبيع منزل في منطقة زملكا حارة 
الرضوان مساحة 75م2 طابو اخضر هـ 

 0997552873 :

 مكتب الأ�ســـامة 
 املجاز القانوين تعقيب معامالت  

وداللة على عقارات قلعة جندل 

بخربة ممتازة 
0933594898 / 6823448 
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<م��رك��ز ل��ات�����س��االت ب��ح��اج��ة اىل 
�سباب للعمل باملبيعات بن�سب مغرية 

الدوام من 10-8 لا�ستف�سار ه� : 

 0960001802
 – اداري  /ة/  م��وظ��ف   <مطلوب 
عامل – �سائق – موزع / للعمل لدى 

���رسك��ة ب����دوان و رات����ب ج��ي��د ه��� : 

 0930147448 – 5643460
<�رسكة �سناعية كربى تطلب للعمل 
لديها مهند�س مدين /ميكانيك  ميلك 

خربة بادارة امل�ساريع االت�سال بني 

 –  8811178  : ه����  ظ��ه��را   4-1
 0991117890

<يلزمنا موظف /ة/ ذو خربة ببيع 
احل�����ق�����ائ�����ب ال����ن���������س����ائ����ي����ة ه������� : 

 0954208066
ب��دوام  للعمل  كا�سيرية  <م��ط��ل��وب 
�سباحي باملزة ه� : 2142994 – 

 0932001319
<�رسكة جتارية تفتح فرعها اجلديد 
بالربامكة بحاجة اإىل موظفة للقيام 

ب��اأع��م��ال اإداري����ة ب���دوام �سباحي و 

و  ال�سهادة  مبدئيا  األ��ف   50 رات��ب 

اخل���ربة غ��ري ���رسوري��ة يف�سل من 

 35 ال��ع��م��ر دون  امل��ن��ط��ق��ة  ���س��ك��ان 

االت�����س��ال م��ن 11-6 م�����س��اء ه��� : 

2274342 – 2274340

سكرتاريا
<م�ستودع طبي يف الربامكة بحاجة 
اإىل موظفات باالخت�سا�سات التالية 

/ مق�سم – �سكرتاريا – ا�ستقبال / 

براتب �سهري 70 األف و املوا�سات 

 –  2253712  : ه������  م����ن����ة  م����وؤ

 0996677444

و ال حتمل  عمل  لديها  لي�س  <مل��ن 
ال�سهادة اأو اخلربة �رسكة تعمل يف 

جمال اال�سترياد تعلن عن حاجتها 

ع���دة  يف  ل��ل��ع��م��ل  اآن���������س����ات  اإىل 

راتب  و  كامل  ب��دوام  اخت�سا�سات 

75 األ��ف العمر دون 35 �سنة ه� : 
2274341 – 0966226640

م�سائي  ب��دوام  �سكرترية  <مطلوب 
ال��دي��ن يجيد  ب��رك��ن  ملكتب حم��ام��ي 

من  االت�سال  احلا�سب  على  العمل 

6-7 م�ساء ه� : 2723400 
<مطلوب �سكرترية ملكتب جتاري يف 
ب����رج ال���رو����س جت��ي��د ال��ع��م��ل على 

الكمبيوتر و القيام باالعمال املكتبية 

ذات مظهر الئق العمر دون 32 �سنة 

 –  5 4 2 7 5 2 4  : ه������������� 

 0946210336
<�رسكة طبية بحاجة اإىل �سكرترية 
و موظفة اإدارية للعمل لديها براتب 

�سهري 65000 ل.�س اخلربة غري 

 : ه�  موؤمنة  املوا�سات  و  �رسورية 

  0996677444 – 2253712
<جم��م��وع��ة جت��اري��ة ت��رغ��ب بتعيني 
اآن�سة للعمل فورا بدوام 8 �ساعات 

يف جمال / املحا�سبة – ال�سكرتارية 

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

الراتب 2 األف اأ�سبوعيا االت�سال من 

 –  0933606019  : ه���   6-11
  2274340

<مطلوب �سكرترية يف معمل مواد 
غذائية يف جرمانا حي اجلناين جتيد 

العمل على الكمبيوتر و ذات مظهر 

 : ���س��ن��ة ه����  ال��ع��م��ر دون 30  الئ���ق 

 0945235375
<مكتب بحاجة اىل �سكرترية للعمل 
املحا�سبة اخلربة غري  برنامج  على 

�رسورية الدوام من 10-2 الراتب 

35 الف ه� : 2229040 

عمال
ملعمل   / ة / مل  عا منا  يلز >
 : هـ  جيد  براتب  الصناعة  في  البان 

 0937250241
يلزمنا عامل ملحل فروج برو�ستد و 

�سوي يف منطقة الق�ساع بخربة او 

بدون خربة ه� : 0944328400

يف  للعمل  �سغري  ���س��اب  <يلزمنا 
حمل �سجاد و موكيت االت�سال ه� : 

0932243638
<حم���ل ل��ك��ل��ف خ��ي��اط��ة ب��احل��ري��ق��ة 
بحاجة لعامل متفرغ العمر دون 30 

�سنة ه� 2229040 

<يلزمنا عمال للعمل في مطعم فول 
و حمص في كفرسوسة ذو خبرة جيدة 
/ حويص بدوام صباحي او مسائي هـ 

 0933654555 :
ابو  ملنطقة  نظافة  عامل  <مطلوب 
رم������ان������ة ب������رات������ب ج�����ي�����د  ه������� : 

 0950010183

مهن
�ساج  معلم   / ك��وم��ي��ك  <م��ط��ل��وب 
مناقي�س منوع للعمل يف مطعم باملزة 

 2142994  : ه�  �سباحي  هبدوام 

 0932001319 –
<كافية باملزة بحاجة اىل عامل بوفيه 
 –  2142994  : ه���  ب���ارد  �ساخن 

 09322994

رعاية وتنظيف
لدى  للعمل  منزل  مدبرة  <مطلوب 
براتب   30-20 م��ن  العمر  عائلة 

مغري ه� : 0994442324 

لدى  منزل  مدبرة  عاملة  <مطلوب 
عائلة حمرتمة للعمل مقيمة او دوام 

 –  0992722275  : ه�������� 

 2165666
لاعمال  منزل  م��دب��رات  <مطلوب 
املنزلية و رعاية امل�سنني و االطفال 

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

 0962256234 – 4455572
<مطلوب م�ستخدمة مع اقامة موؤمنة 

ه� : 0936855455 

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

 0992722275 – 2165666
لدى  للعمل  مقيمة  �سيدة  <مطلوب 
و  األ��ف   100 الراتب  مقعدة  م�سنة 

اإجازة اأ�سبوعية ه� : 0994442324 

 8843845 –

حة  مسا ضية  ر شة  ا حو <للبيع 
 : هـ  الشياب  منطقة  في  650م2 

 0992466704
<للبيع مزرعة يف درو�سا م�ساحة 
4،5 دومن م�سورة /2 بئر ماء / بيت 
 : ه�  مغري  ب�سعر  م�سبح  و  ريفي 

 0944646867
مغـــري  بســـعر  للبيـــع  <ارض 
الريحـــان  دومـــا   / للجاديـــن 
تـــل  الصناعيـــة  املنطقـــة   /
كـــردي / مـــا بـــني معمـــل وتـــار 
مســـاحة  شـــموط  معمـــل  و 
25دومن  منظمة طابو اخضر 
لالستعالم من 11 صباحا – 3 

عصرا هـ : 2248367 
ال�سلطان  م��رج  يف  ار���س  <للبيع 
دومن   2 م�ساحة  ال�رسقية  الغوطة 

�سارع فرعي �سعر الدومن 15 مليون 

 –  2 7 1 3 5 9 0  : ه������������� 

 0941950857
<للبيع ارا�سي و مزارع يف حتيتة 
الرتكمان و دير الع�سافري و املليحة 

با�سعار رمزية ه� : 0935650244 

 0993834637 –

<بر�سم الت�سليم حمل جادة فروغ 
جامع  مقابل  في�سل  امللك  ���س��ارع 

م�ساحة  خليفة  م��ق��اب��ل  ال�����س��ادات 

 : ه�����  11م2  ���س��ق��ي��ف��ة   + 11م2 
0944611185

طوابق يف   4 بناء جت��اري  <للبيع 
ب����اب ت���وم���ا ع��ل��ى ال�������س���ارع ال��ع��ام 

1000م2 ك�سوة �سوبر ديلوك�س مع 
م�����س��ع��د و م���ول���دة ك��ه��رب��ائ��ي��ة ه���� : 

 0944275124
يصلح  جتاري  فروغ  قبو  <للبيع 
مستودع او صالة عرض او ورشة خياطة 
سقيفة   + ارضي   2 100م مساحة 
80م2 السعر مغر جدا باب مصلى ساحة 

التبريد هـ : 0933242093 
<ل��ل��ب��ي��ع حم���ل ف����روج ب��رو���س��ت��د و 
كامل  مع  50م2  م�ساحة  �ساورما 

مغر/  ال�سعر  امل��زه  التجهيزات يف 

 : ه���  فقط  /ل��ل��ج��ادي��ن  املعاينة  بعد 

 0933568282

<ل��ل��ب��ي��ع حم�����رس ب��ال��ربام��ك��ة جت��اري 
600م2 / طابقني /  �سناعي �سكني 

معار�س و م�ستودعات و مكاتب ادارية 

و مواقف �سيارات / للبيع او اال�ستثمار 

العمل  جاهز  االع��م��ال  جلميع  ي�سلح 

فوري ه� : 0966965777 

للبيع  ال�سعان  <عقار جتاري يف 
جت��اري  قبو  م��ع  200م2  م�ساحة 

ك�سوة  اأي�����س��ا  200م2  م�����س��اح��ة 

ديلوك�س ه� : 0944275124 

�ساحة  ج��رم��ان��ا  يف  حم��ل  <للبيع 
م�ساحة  ال�سريتيل  مقابل  الرئي�س 

22م2 �سمن عبارة فروغ + ملكية ه� 
 0937165177  –  5621230  :

 0951418823 –

<لاجار حمل جتاري يف اجل�رس 
االأبي�س م�ساحة 128م2 / 2 طابق 

/ ه� : 0933825694 

كافيه باملزة مقابل املدينة اجلامعية 

 0932001319  : ه�  لا�ستثمار 

 2142994 –
<لالستثمار محل جتاري في 
منطقة العفيف 20م2 تقريبا 
مع ســـقيفة و حمام 100 الف 
شـــهريا و الدفـــع ســـنوي هــــ : 

0997921890
حم�س  و  فول  مطعم  <لا�ستثمار 
 : ه�  اجلامعية  املدينة  مقابل  باملزة 

 0932001319 – 2142994

موظفون
<�رسكة جتارية بالفحامة بحاجة اىل 
م���وظ���ف���ات ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��ا مب��ج��ال 

مغرية  ب��روات��ب  امل��ب��ا���رس  الت�سويق 

و  ال�����س��ه��ادة  �سنة   30 دون  العمر 

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

 2225099 – 0966030877
�رسكة  ل��دى  ف��ورا  للعمل  <مطلوب 
دعائية موظفة ذات مظهر الئق بدوام 

8 �ساعات يف�سل من حملة ال�سهادة 
الثانوية و العمر ال يتجاوز 35 �سنة 

مب��ج��ال اال���س��ت��ق��ب��ال االت�����س��ال من 

-11 6 م�ساء ه� : 0993886597 

2274341 –

<�رسكة ا�سترياد و ت�سدير منتجات 
ب��ح��اج��ة اىل حم��ا���س��ب��ة على  ط��ب��ي��ة 

برنامج االأمني اخلربة غري �رسورية 

 30 دون  العمر  موؤمنة  املوا�سات 

����س���ن���ة ال����������دوام ����س���ب���اح���ي ه������ : 

 2157956
<يلزمنا موظف /ة/ ذو خربة ببيع 
احل�����ق�����ائ�����ب ال����ن���������س����ائ����ي����ة ه������� : 

 0954208066
<شركة شحن دولية بباب شرقي بحاجة 
ملمة  و   الكمبيوتر  جتيد  ملوظفة 
بالتحدث  خبرة  و  السكرتارية  باعمال 
و التعامل مع الزبائن يرجى ارسال ال 
 0991282200 cv  واتس هـ : 
و  االألبان  ل�سناعة  غذائية  <�رسكة 
مايل  مدير  تطلب  بالهامة  االجبان 

 : ه������   4-10 م�����ن  ل���ا����س���ت���ع���ام 

 3353929 – 3353129
<جم��م��وع��ة جت��اري��ة ت��رغ��ب بتعيني 
منتجات  ت�سليم  و  ا�ستام  موظفة 

دوام  ال����ف   70 ب���رات���ب  جت��م��ي��ل��ي��ة 

�سباحي العمر دون 30 �سنة اخلربة 

غري �رسورية املوا�سات موؤمنة ه� : 

 2157956
<�رسكة جتارية بالفحامة بحاجة اىل 
م��وظ��ف��ات ل��ل��ع��م��ل ل��دي��ه��ا م���ن اج��ل 

ا�ستكمال طاقمها االداري براتب 75 

�سنة   30 دون  العمر  �سهريا  ال��ف 

اخلربة و ال�سهادة غري �رسورية ه� 

 0993882780 – 2255099 :

<�رسكة جتارية بدم�سق بحاجة اىل 
مندوبني مبيعات و فنيني و االولوية 

مل������ن ل�����دي�����ه خ��������ربة ط����ب����ي����ة ه������� : 

 0993335055
العاملية  امل��ارك��ات  الأ�سهر  <وك��ال��ة 
باحلمرا  اجل��دي��دة  �سالتها  تفتتح 

 – ري�سب�سن   / موظفة  اإىل  بحاجة 

�سكرتارية / بدوام  خدمة زبائن – 

8 ���س��اع��ات ال��ع��م��ر ح��ت��ى 35 �سنة 
اخلربة غري �رسورية ال�سهادة ثانوية 

اأو جامعية براتب 75 األف االت�سال 

 0955553922  : ه�   6-11 من 

 2274342 –
<�رسكة جتارية بحاجة اإىل موظفة 
 / مق�سم  التالية  باالخت�سا�سات 

ا�ستقبال / �سكرتاريا براتب �سهري 

60000 ل.�س املوا�سات موؤمنة و 
اخل���������ربة غ������ري ��������رسوري�������ة ه������� :   

 2253712 0996677444-

<�رسكة بعدرا ال�سناعية بحاجة اىل 
�ساب او �سابة معهد متو�سط جتاري 

ذو خربة و يتقن العمل على برنامج 

للمحا�سبة / امني م�ستودع  االمني 

ه�:  دم�سق  من  موؤمنة  املوا�سات 

 2215191 – 2225105
<�رسكة جتارية بدم�سق بحاجة اىل 
للعمل يف ق�سم املحا�سبة  حما�سبة 

على برنامج االمني براتب ممتاز ه� 

 4476025 – 0993335055 :

<م��وؤ���س�����س��ة ط��ب��اع��ي��ة ب��ح��اج��ة اىل 
م�سمم او م�سممة لديه خربة بربامج 

الت�سميم AL  ID  فوتو�سوب دوام 

 –  5662284  : ه�������  م�����ري�����ح 

 0933750751
<م��ط��ل��وب حم��ا���س��ب��ة  ذات خ��ربة 
االقت�ساد  و  التجارة  كلية  خريجة 

بدم�سق  جت���اري  مكتب  يف  للعمل 

يرجى ار�سال ال�سرية الذاتية اىل : 

katab2007@yahoo.com
<م���ط���ل���وب م���وظ���ف���ة ل���ل���خ���دم���ات و 
العمر  الدولة  دوائر  بني  املرا�سات 

من 20-25 عام لبقة و ح�سنة املظهر 

الدوام من 10-4 الراتب 50 الف 

ه� : 0933303036 

<م�ستوردين من ال�سني بحاجة اإىل 
/ حما�سبة – �سكرترية – ا�ستقبال 

/ للعمل لدى �سالتها مب�ساكن برزة 

ب��دوام 8 �ساعات و راتب 60 األف 

ال�سهادة بكالوريا كحد اأدنى و العمر 

 : ه���  موؤمنة  امل��وا���س��ات   30 حتى 

2274342 –  0994488637
مدير  اىل  بحاجة  ج��وارب  <معمل 
مبيعات حملية بخربة يف اال�سواق 

 –  0944515244  : ه�  ال�سورية 

 0933342322
ترغب  ب��غ��داد  ب�����س��ارع  <موؤ�س�سة 
بتعيني م�رسفة ادارة بدوام �سباحي 

 30 دون  العمر  ال��ف   75 رات��ب  و 

امل���وا����س���ات م��وؤم��ن��ة اخل����ربة غري 

�رسورية ه� : 2157956 

�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 
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أزياء
<معمل الجنوري بحاجة الى عاملة درزة 
– رشة – امبالج براتب ممتاز و بدل 

مواصالت هـ : 0949292981 
<معمل الب�سة اطفال بناتي بحاجة 
اىل عامات امباج – درزة ذو خربة 

يف�سل من يحمل اج��ازة �سوق يف 

 –  8685698  : ه������  ع�����رط�����وز 

 0966939953
<معمل الب�سة اطفال بناتي بحاجة 
ور���س��ات   / خ���ربة  ذو  م�سمم  اىل 

خياطة اخت�سا�س جينز بعرطوز ه� 

 0933444052 :

<م�ساعد مهند�س كهرباء لديه خربة 
باأعمال امليكانيك و معرفة باملناطق 

ب�سكل  بالعمل  ي��رغ��ب  ال�سناعية 

جزئي مع مهند�س او مكتب او حمل 

 –  0992165071  : ه���  جت���اري 

 0993574725
<ارغب بالعمل �سائق لدى موؤ�س�سة 
حم��ل جت����اري �سمن  ���رسك��ة –   –
دم�سق احمل رخ�سة �سوق عامة  فئة 

)د2 ( قيادة فقط براتب منا�سب و 

دوام منا�سب ه� : 0945468293 

قة  ا سو ة  د شها يحمل  ب  شا >
 : هـ  خاص  او  لشركة  كسائق  للعمل 

 0945550824

<رجل يحمل �سهادة �سوق عامة من 
يرغب  متعلم  امليدان  دم�سق  اهايل 

ب��دوام  حمرتمة  عائلة  ل��دى  بالعمل 

كامل ه� : 0941737503 

 7 5 ي  نكليز ا كنز  ر با ة  لد <مو
جدا  جيدة  بحالة  كامت  مع   kva
ن  مليو  4 ,8 0 0 ,0 0 0 لسعر  ا
 –  0 9 3 8 4 7 6 6 9 0  : هـ 

 0938176690
<للبيع جتهيزات معمل كاتو / فرن 
دوار �سناعة حلب مقا�س و�سط – 

طاوالت رخام – براد كاتو / بحالة 

 –  0988773443  : ه����  ج��ي��دة 

 3316527
هيدروليك  مفتاح  و  طرمبة  <للبيع 
 : هـ  تقريبا  انش  واحد  قطر  خرطوم 
 0944357080 –  7830651

و  ل�سيانة  م�ستعد  �سيانة  <فني 
اإ�ساح االأدوات املنزلية يف املنازل 

 – غ�سالة   – غ���از  ف���رن  ب��اإت��ق��ان / 

متديدات �سحية – و غريها / ه� : 

 0944795733 – 6354073
<اخ�سائية يف فن التجميل املكياج 
رمو�س  اأظافر   – عرو�س   – �سهرة 

– بديكور و منيكور با�سعار مناف�سة 

 –  4472996  : ه��������  ج���������دا 

 0992456137

خ��ربة  كيمياء  و  ف��ي��زي��اء  <م��در���س 
ب��ال��ت��دري�����س ل��ل��ب��ك��ال��وري��ا ف��ق��ط ه��� : 

 0988344094
<مـــدرس مختـــص بتدريس 
محادثـــة  الروســـية  للغـــة  ا
اللغـــة  توظيـــف  للمبتدئـــني 
 : هــــ  العمليـــة  احليـــاة  فـــي 

 0947189368

<مطلوب اآن�سة لتدري�س طالب عا�رس 
 – فيزياء   – فرن�سي   – ريا�سيات 

 : ه�������  ان����ك����ل����ي����زي   – ك����ي����م����ي����اء 

 0999745871
درو���س  الع��ط��اء  م�ستعد  <م��در���س 
 – املواد ريا�سيات  خ�سو�سية يف 

كيمياء / جلميع املراحل  فيزياء – 

الدرا�سية و طاب البكالوريا / العام 

و املهني / و باأ�سعار منا�سبة ه� : 

 0990256244

 معمل جوارب 

 بحاجة اإىل مدير مبيعات حملية 

 بخربة يف االأ�سواق ال�سورية 

 لال�ستف�سار هـ : 0944515244 / 0933342322 




