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مزة 
ط8  امل��زة  باتو�سرتاد  منزل  <للبيع 
م�ساحة 115م2 ك�سوة ممتازة اطاللة 

خالبة بناء خمدم كراج + مولدة ت�سليم 

للجادين فقط دون  فوري ب�سعر مغر 

 –  0988060643  : ه����  و���س��ي��ط 

 6127552
45م2 /ط3/  م�ساحة  منزل  <للبيع 
باملزة 86 جانب معهد اللغات ال�سارع 

ال��رئ��ي�����س��ي ب�����س��ع��ر 6 م��ل��ي��ون ق��اب��ل 

للتفاو�ض ه� : 0991830839 

<للبيع منزل باملزة ال�سيخ �سعد نزلة 
ك�سوة  100م2  م�ساحة  االيل  الفرن 

�سوبر ديلوك�ض �سوكة قبلي �رشقي ط3 

مغر  ب�سعر  ف���وري  ت�سليم  اخ���ر  و 

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

 0944757061
<للبيع منزل باملزة فيالت �رشقية بناء 
جمل�ض الوزراء ط11 م�ساحة 100م2 

اك�ساء جيد م�سعد 2 – مولدة – طابو 

– ت�سليم فوري ب�سعر 110 مليون ه� 
 0961162162 :

<للبيع منزل باملزة جبل على ال�سارع 
العام م�ساحة 85م2 + ترا�ض م�ساحة 

لال�ستخدام  ق��اب��ل  ت��را���ض   + 70م2 
غرفتني  و  داخ��ل��ي  �سوفا  و  غرفتني 

ب���ال���رتا����ض ك�������س���وة دي���ل���وك�������ض ه����� : 

 0958211263 – 6615365
<للبيع بداعي ال�سفر منزل باملزة اتو�سرتاد 
غ��رف و �سالونني ك�سوة و�سط اطاللة   3
خالبة بناء خمدم كراج + مولدة + م�سعد 

دون  للجادين  ف��وري  ت�سليم  مغر  ب�سعر 

و�سيط ه�  : 0944757061 

جانب  �رشقية  فيالت  ب��امل��زة  <للبيع 
م�سجد ال�سافعي بناء فيال ط ار�سي 

ت�سليم  طابو  م�ستقل  مدخل  190م2 
 300 ب�سعر  جت���اري  ي�سلح  ف���وري 

مليون ه� : 0961162162 

<للبيع منزل باملزة �سيخ �سعد طابق 
جيدة  ك�سوة  60م2  م�ساحة  ار�سي 

فوري  ت�سليم  عيادة  او  ي�سلح مكتب 

م���غ���ري دون و����س���ي���ط ه����� :  ب�����س��ع��ر 

 0988060643
<للبيع بداعي ال�سفر ا�سهم تنظيمية 
اوىل  مرحلة  ال����رازي  خلف  مبنطقة 

ه���  و����س���ي���ط  دون  م����غ����ري  ب�������س���ع���ر 

 6133267 0944757061-:

�رشقية  ف��ي��الت  ب��امل��زة  م��ن��زل  <للبيع 
ممتازة  ك�سوة  ط7  186م2  م�ساحة 

اطاللة جيدة بناء خمدم كراج + مولدة 

ت�سليم فوري ب�سعر مغر للجادين فقط 

دون و�سيط ه� : 0944757061 – 

 6127552

مشروع دمر 
<للبيع منزل مب�رشوع دمر ج10 ط1  
طابو  ق��دمي  اك�ساء  160م2  م�ساحة 

ت�سليم فوري ال�سعر 110 مليون بدون 

و�سيط ه� : 0961162162 

<للبيع �سقة مب�رشوع دمر ج16 �سوكة اإطاللة 
رائعة 3 نوم + 3 حمام + كراج �سيارة عدد 

2 بداعي ال�سفر ه� : 0966965777 
عند  دم��ر  م�����رشوع  �سقة يف  <للبيع 
قو�ض مدخل امل�رشوع جانب املوؤ�س�سة 

بناء حديث طابق ثالث �رشقي 140م2 

طابو على الهيكل مع م�سعد ال�سعر 

65 مليون اإطاللة رائعة على الربوة و 
التعمر ه� : 0932462047 

<للبيع منزل بدمر ال�رشقية بناء حجر 
�سوكة  100م2  م�ساحة  ط3  حديث 

اإطاللة   %  80 اك�ساء  غ��رب  جنوب 

كراج – م�سعد 2 ال�سعر 75 مليون 

ه� : 0961162162 

<للبيع منزل بالهامة الطريق العام ط1 
اجتاهات   3 �سوكة  130م2  م�ساحة 

�سوفاج –  اك�ساء ممتاز مكيف 5 – 

 – م�سعد   – بناء حجر  دب��ل  اأملنيوم 

طابو اخ�رش ت�سليم فوري ب 35 مليون 

و بازار ه� : 0961162162 

شقق متفرقة 
<للبيع �سقة يف املالكي جلف مكتبة 
االأ�سد ط1 فني / 3 غرف و �سالون 

/ م�ساحة 130م2 + 30 م2 ترا�ض 

ه� : 0932635363 

<للبيع �سقة يف اأبو رمانة طابق اأول 
م�ساحة 130م2 ك�سوة قدمية ال�سعر 

 : ه��������  ر  ا ز ب��������������ا و  165مليون 
 0966184190

الوزراء  مجلس  مقابل  قبو  <للبيع 
ض  عيا بن  لفضل  ا ة  د جا بقا  سا
 2 100م مساحة  السيروان  بناء 
 : هـ  حديقة  و  صالون  و  غرف   3 /

 0932204316
�سمايل  العبا�سيني  يف  �سقة  <للبيع 
امللعب دخلة الدفاع املدين ط2 فني / 

3 غرف و �سالون / م�ساحة 85م2 ه� 
 0958775047 :

<للبيع منزل باملي�سات �سكو 4 غرف 
و �سوفا اطاللة جميلة على احلديقة + 

حمل على ال�سارع من دون و�سيط ه� 

 0969616570 :

<للبيع فيال بدرو�سا مع م�سبح بداعي 
ال�����������س�����ف�����ر ل������الت�������������س������ال ه���������� : 

 0966965777
بالق�سور  منزل  املقاي�سة  او  <للبيع 
اخ�رش  طابو  بلكون  مع  مميز  موقع 

ت�سليم فوري 100 مليون للجادين ه� 

 0951553163 :

في  افرجني  عربي  منزل  <للبيع 
منطقة الشاغور جواني جانب مستوصف 
االرضي   / طابقني  من  مؤلف  الرجاء 
 0988179418 175م2 / هـ : 
<فيال طابقيه يف قرى االأ�سد جانب 
املركز ال�سحي م�ساحتها 220م2 /

ط1/ ك�����س��وة خ��ارج��ي��ة ج��ي��دة ه���� : 

 –  0944663248  –  5416782
  0940470328

<للبيع او االجار اليومي اال�سبوعي 
ال�����س��ه��ري ال�����س��ن��وي ف��ي��ال م��ف��رو���س��ة 

ديلوك�ض خلف البيت ال�سوي�رشي من 

الطلب موقع  7 دومن ح�سب   – دومن 

ا���س��رتات��ي��ج��ي و اط��الل��ة رائ��ع��ة ه��� : 

 0966965777
<للمقايضـــة منزل فـــي امليدان 
طـــه  فـــرن  موقـــف  دحاديـــل 
غرفتني منافع ارضي على منزل 
في قدســـيا غرفتـــني و منافع او 

نصاصي هـ : 3311318 

<للبيع منزل يف ركن الدين ا�سد الدين 
طابق ار�سي م�ساحة 90م2 بناء جديد 

 50 النهائي  ال�سعر  للت�سليم  جاهز 

م�����ل�����ي�����ون ب�����������دون و������س�����ي�����ط ه�������� : 

  0933331056
بحرات  ال�سبع  دوار  �سقة  <للبيع 
باجتاه �سارع العابد م�ساحة 140م2 

طابق اول فني مدخل م�ستقل ارتفاع 

ال�سقف 4,75م2 / 4 غرف و �سالون 

/ ي�سلح �سكني او جتاري او جممع 

 –  0951418823  : ه���  ع���ي���ادات 

 3318691
<للبيع بقرى االأ�سد  ال�سارع العام زاوية 
ب��ن��اء  ع��ل��ي��ه��ا  1000م2  م����ف����ردة  ف���ي���ال 

100+100 اك�ساء قدمي + م�سبح + حديقة 
مع �سجر – كراج عداد 3 فاز طابو ت�سليم 

فوري ه� : 0961162162 

<للبيع شقة في بقني املعمورة 
4 فنـــي اطاللة  500م2 طابـــق 
رائعة على السهل بدون وسيط 
السعر بعد املعاينة طابو اخضر 

هـ : 0933331573 
<للبيع بيت في ضاحية قدسيا ط1 
فني مساحة 142م2 مع غرفة بالقبو 

هـ : 0949760508 
�سبابي  �سكن  �سكنية  �سقة  <للبيع 
م�ساحة  قد�سيا  �ساحية   18 جزيرة 

84م2 ط3 ه� : 0933215197 
<للبيع رقم اكتتاب يف جمعية العاملني 
يف م�سفى ت�رشين الع�سكري بالزبداين 

 –  2775592  : ه���  ال��ك��وك��و  ق��ل��ع��ة 

 0951253033
جمعية  يف  خم�س�ض  رق���م  <للبيع 
�سدى ال�سعب او الفيحاء مب�ساحات 

 : ه�������   2 180م  160- -110
 3318691 – 0951418823

<بيت لالجار يف �رشقي التجارة بناء 
167م2 /3  م�ساحة  اال�سكان ط10 

غرف نوم و �سالون و مطبخ و حمامني 

و هاتف و كوندي�سن و �سوفاج و مولدة 

للبناية اطاللة حدائق مطلقا م�ساعد 

عدد 2 ه� : 0933234477 

<لالجار �سقة اتو�سرتاد املزة غرفة عدد 
 + م�ستقل  �سوفاج  مع  كبر  �سالون   2+

حمولة + م�سعد عدد 2 مدخلني للبناء + 

موقف �سيارات ه� : 0932232233 

<لالجار اليومي األسبوعي  
غـــرف  بدمشـــق  الشـــهري 
ل.س   1000    ( مفروشـــة 
للســـرير احلمام املشترك ( 
2000 ل.س للسرير احلمام 

مكيفـــة   + بـــراد  اخلـــاص(  
 ) الشـــامي  البيـــت   ( ضمـــن 
شـــارع  بغـــداد خلـــف جامـــع 
اجلوزة هــــ :   0112320771 

 0936855455 –

<لالجار �سقة مفرو�سة بالقرب دوار 
200م2  اجلمارك  باجتاه  كفر�سو�سة 

ط1 ك�سوة ممتازة فر�ض ممتاز 5 غرف 

و �سالون و مطبخ و 3 حمامات و بلكون 

على حميط ال�سقة اطاللة رائعة جاهزة 

فورا ه� : 0944385232 

�ساحبة  مع  مفرو�سة  غرفة  <لالجار 
املنزل ب�سارع بغداد طابق اةل لالناث 

 –  2315759  : ه���������  ف�����ق�����ط 

 0959866439
<لالجار منزل يف م�رشوع دمر جزيرة 
ث��ال��ث��ة ط��اب��ق ث���اين م�����س��اح��ة 115م2 

غرفتني ن��وم و �سالون ح��رف L  مع 

 : ه���  �سنوي  عقد  عف�ض  ب��دون  منافع 

 0933261107
<لالجار �سقة يف الرو�سة ط3 غرفتني 
نوم و �سالونني مفرو�سة اجار �سنوي 

ه� : 0951418823 – 3318691 
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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 

<م��ط��ل��وب اأرق����ام اك��ت��ت��اب  و �سقق 
خم�س�سة و م�ستلمة بال�سكن ال�سبابي 

ب�ساحية قد�سيا  للجادين دون و�سيط 

من اأ�سحاب العالقة فقط للجادين فقط 

ه� : 0988266149 

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

 : ه���  خم�س�سة  خمتلفة  مب�ساحات 

 4472374 – 0951418823

<للبيع مكتب في الصاحلية 
قبـــل  فـــي  صا لر ا ة  د جـــا
 2 118م الربيـــع  اســـتديو 
يصلـــح مســـتودع او عيادة او 
مكتـــب هـ : 0933046635 – 

 3737206
<لالجار مكتب يف نزلة الطلياين طابق 
ار�سي ك�سوة جيدة جدا ي�سلح جلميع 

م�ساحة  ال��ط��ب��ي��ة  و  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ه��ن 

140م2 ه� : 0943446363 
<للبيع او االجار مكتب بني الصاحلية 
او  عيادة  او  مكتب  يصلح  احلمرا  و 
 : هـ   14-11 بني  املراجعة  صاغة 

 0933400606
مكتب  امل��زة  اتو�سرتاد  على  <للبيع 
جتاري م�ساحة 100م2 ك�سوة �سوبر 

ديلوك�ض ت�سليم فوري ب�سعر مغر دون 

و�سيط ه� : 0944757061 

<للبيع يف املنطقة ال�سناعية بطرطو�ض 
م�ستودع و مكاتب م�ساحة 2000م2 

طابقني م�ساحة  الطابق 600م2 ه� : 

 0944334667

<للبيع محضر بالبرامكة جتاري صناعي 
سكني 600م2 / طابقني / معارض 
و مستودعات و مكاتب إدارية و مواقف 
يصلح  االستثمار  او  للبيع   / سيارات 
جلميع األعمال جاهز العمل فوري هـ : 

 0966965777
محـــل  االجـــار  او  <للبيـــع 
طابـــو  20م2  قدســـيا  فـــي 
مـــاء  و  كهربـــاء   + اخضـــر 
قـــوس قدســـيا أمـــام جامـــع 
األصيـــل على الشـــارع العام 

هـ : 0969164074 

<للبيع حمل جتاري ب�ساحة املي�سات 
�سمن ال�سوق التجاري طابقني +22 

20م2 اك�ساء جيد طابو ت�سليم فوري 
ه� : 0961162162 

صحنايا  اشرفية  في  محل  <للبيع 
مارينا  مجمع  مقابل   16 احملاضر 
السكني مساحة 33م2 / على العظم 

هـ : 0988179418 
<حمل للت�سليم ب�سارع الثورة مدخل 
منافع  و  الدرج غرفتني  العقيبة طلعة 

 –  2322924  : ه���  ق��دمي  ب��ن��اء  ط1 

 0951803305
<للبيع حمل فروج برو�ستد و �ساورما 
التجهيزات  كامل  50م2 مع  م�ساحة 

يف املزه ال�سعر مغر/ بعد املعاينة /

للجادين فقط ه� : 0933568282 

<للبيع حمل بركن الدين ا�سد الدين 
م�ساحة 25م2 + �سقيفة طابو اخ�رش 

جاهز للعمل ب�سعر نهائي 50 مليون 

بدون و�سيط ه� : 0933331056 

مساحة  احلمرا  بشارع  محل  <للبيع 
25م2 على الشارع العام واجهتني هـ 

 0949760508 :
ال�سبع  يف  الت�سليم  بر�سم  <حم��ل 
بحرات �سارع الباك�ستان على ال�سارع 

 : ه�������  14م2  م���������س����اح����ة  ال������ع������ام 

 0988356872

ي�سلح  ال�سنوي حمل   <لال�ستثمار 
املدينة  ب��اب   مقابل  باملزة  موبايالت 

 –  0932001319  : ه���  اجلامعية 

 2142994
<لالجار حمل باملزة خلف �سارع اجلالء 
اول �سارع املدار�ض ي�سلح �سالون حالقة 

15م2  م�ساحة  العدة  كامل  مع  ن�سائية 

ار�سي + 55 م2 قبو ال�سعر 3,5 مليون 

و بازار ه� : 0966184190

<لالســـتثمار لعـــدم التفرغ 
مقهـــى  اثـــري فـــي منطقـــة 
الشـــيخ محـــي الديـــن ســـوق 
125م2  مســـاحة  اجلمعـــة 
 / تـــه  ا جتهيز مـــع  مـــل  كا
يعمـــل بحالـــة جيـــدة / هــــ : 

 0962461659
باملزة  حم��ل  ال�سنوي  <لال�ستثمار 
م���ق���اب���ل امل����دي����ن����ة اجل���ام���ع���ي���ة ه����� : 

 2142994 – 0932001319
بغداد  �سارع  ال�سنوي  لالجار  <جمل 
خلف كازية عو�ض م�ساحة 30م2 حيطان 

و  مطبخ �سغر  و  مع حمام  �سراميك 

هاتف ار�سي ب�سعر 100000 ل.�ض ه� 

  0994894816 :

و  ف��ول  ال�سنوي  لال�ستثمار  <مطعم 
باملزة  معداته  كامل  مع  فتات  حم�ض 

م���ق���اب���ل امل����دي����ن����ة اجل���ام���ع���ي���ة ه����� : 

 2142994 – 0932001319

 2 ط احلمرا  بشارع  للبيع  <مكتب 
مساحة 55م2 يطل على الشارع العام 
كسوة جيدة هـ : 0949760508 

<للبيع مكتب في الصاحلية 
قبـــل  فـــي  صا لر ا ة  د جـــا
 2 118م الربيـــع  اســـتديو 
يصلـــح مســـتودع او عيادة او 
مكتـــب هـ : 0933046635 – 

 3737206

<للبيع ار�ض عر�سة معدة للبناء يف 
م�رشوع دمر ج3 جانب مدر�سة اقرا 

البالطة  م�ساحة   2 514م م�ساحة 

465م2 ه� : 0932462047 

طابو  جندل  قلعة  يف  ار���ض  <للبيع 
غرب اتو�سرتاد ال�سالم و قطنا اإطاللة 

 –  6823448  : ه�������  ئ������ع������ة  را

 0933594898
ال��زب��داين  منطقة  يف  ار����ض  <للبيع 

اجمل موقع و اف�سل اطاللة ه� : 

<ارض للبيع بســـعر مغري للجادين 
/ دوما الريحان / املنطقة الصناعية 
تل كردي / ما بني معمل وتار و معمل 
شـــموط مســـاحة 40دومن  منظمـــة 
 11 مـــن  لالســـتعالم  اخضـــر  طابـــو 

صباحا – 3 عصرا هـ : 2248367 

سيارات للبيع
<للبيع بيجو �ستي�سن منفو�سة جديد 
8 رك����������اب م������ع ال���������س����ائ����ق ه������� : 

 0951399870

سيارات لآلجار
ال�سنوي  ل��الج��ار  ���س��ي��ارة  <م��ط��ل��وب 
تك�سي خا�سة او عامة لالت�سال عدا 

اوقات ال�سالة ه� : 0965888226 

موظفون
<مطلوب للعمل فورا لدى �رشكة دعائية 
موظفة ذات مظهر الئق بدوام 8 �ساعات 

و  الثانوية  ال�سهادة  حملة  من  يف�سل 

ال��ع��م��ر ال ي��ت��ج��اوز 35 ���س��ن��ة مب��ج��ال 

اال�ستقبال االت�سال من -11 6 م�ساء 

ه� : 0993886597 – 2274341

<�رشكة ا�ستراد و ت�سدير منتجات 
طبية بحاجة اىل حما�سبة على برنامج 

االمني اخلربة غر �رشورية املوا�سالت 

موؤمنة العمر دون 30 �سنة و الدوام 

�سباحي ه� : 2157956 

لبيع  خ����ربة  ذات  م��وظ��ف��ة  <ي��ل��زم��ن��ا 
للعمل بدوام كامل  الن�سائية  احلقائب 

 : ه�����  ال�����س��احل��ي��ة  ال���ف���ح���ام���ة و  يف 

 4424557
<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة اإىل 
موظفات للعمل لديها مبجال الت�سويق 

املبا�رش برواتب مغرية العمر دون 30 

�سنة ال�سهادة و اخلربة غر �رشورية 

ه� : 0966030877 – 2225099 

ب���ع���دة  /ة/  م�����وظ�����ف  <م�����ط�����ل�����وب 
 – م���وزع   – �سائق   / اخت�سا�سات 

ع��م��ال / ب�����دوام و رات����ب ج��ي��د ه���� : 

 0930147448 – 5643460
<مكتب جتاري باحللبوين يطلب للعمل 
���س��اب او ���س��اب��ة خ���ربة ب��امل��ب��ي��ع��ات و 

االعمال التجارية ال تقل عن 45 �سنوات 

الدوام من 9 �سباحا – 6 م�ساء ه� : 

 0988390690 – 2248772
<جمموعة جتارية ترغب بتعيني 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 
20الف اأ�سبوعيا االت�سال من 11-6 ه� : 

  2274340 – 0933606019
<جمموعة جتارية ترغب بتعيني موظفة 
جتميلية  منتجات  ت�سليم  و  ا���س��ت��الم 

العمر  70 الف دوام �سباحي  براتب 

غ��ر �رشورية  اخل��ربة  �سنة   30 دون 

املوا�سالت موؤمنة ه� : 2157956 

اى  بحاجة  بدم�سق  ادوي���ة  <معمل 
مهند�ض  و  اجل����ودة  ���س��م��ان  م�����رشف 

تكييف ه� : 6025 

اجلديد  فرعها  تفتح  جت��اري��ة  <���رشك��ة 
للقيام  موظفة  اإىل  بحاجة  ب��ال��ربام��ك��ة 

باأعمال اإداري��ة ب��دوام �سباحي و راتب 

50 األف مبدئيا ال�سهادة و اخلربة غر 
�رشورية يف�سل من �سكان املنطقة العمر 

دون 35 االت�سال من 11-6 م�ساء ه� : 

2274342 – 2274340
للعمل على كا�سير  اآن�سة  < مطلوب 
يف مطعم باملزة بدوام من 7-4    ظهرا 

 –  2142994  : ه����  ج��ي��د  ب���رات���ب 

0932001319
اىل  بحاجة  بدم�سق  ادوي���ة  <معمل 
من�سق م�سرتيات و م�سغل الة و �سائق 

ه� : 6025 

<�رشكة جتارية بالفحامة بحاجة اإىل 
موظفات للعمل لديها من اجل ا�ستكمال 

طاقمها االإداري براتب 75 األف �سهريا 

العمر دون 30 �سنة اخلربة و ال�سهادة 

 –  2225099  : ه���  ����رشوري���ة  غ��ر 

 0993882780

اىل  بحاجة  باملزة  <جمموعة جتارية 
موظفة ادارية يف ق�سم املوارد الب�رشية 

ب�����دوام ���س��ب��اح��ي و رات����ب 75 ال��ف 

امل���وا����س���الت م��وؤم��ن��ة و اخل����ربة غر 

 : ه���  �سنة   30 دون  العمر  ���رشوري��ة 

 2150903
ب��ع��دة  /ة/  م���وظ���ف  اىل  <ب���ح���اج���ة 
 – عمال   – اداري��ني   / اخت�سا�سات 

موزعني / بدوام �سباحي او م�سائي 

ه� : 5643460 – 0930147448 

<مطلوب �ساب للقيام بخدمات مكتب 
و  م�ساء   6  – �سباحا   9 م��ن  ب���دوام 

ي��ف�����س��ل م���ن ���س��ك��ان م��ن��ط��ق��ة اجل�����رش 

االبي�ض ه� : 0944515138 

مكتب  يف  للعنمل  موظفة  <م��ط��ل��وب 
و  الهاتف  على  للرد  عرنو�ض  ب�ساحة 

القيام باأعمال املكتب جتيد العمل على 

مكنة الت�سوير الدوام من 8,30 – 4 

 –  0951418823  : ه����  م�����س��اء 

 3318691
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اىل  بحاجة  بدم�سق  ادوي���ة  <حم��ل 
م�سوؤول نظم معلومات و م�سوؤول �سحة 

و �سالمة مهنية ه� : 6025 

و ال حتمل  ع��م��ل  ل��دي��ه��ا  لي�ض  <مل���ن 
تعمل يف  �رشكة  اأو اخلربة  ال�سهادة 

جمال اال�ستراد تعلن عن حاجتها اإىل 

للعمل يف عدة اخت�سا�سات  اآن�سات 

ب��دوام كامل و رات��ب 75 األ��ف العمر 

 0966226640 : دون 35 �سنة ه� 

2274341 –

سكرتاريا..
 / اإىل  بحاجة  ال�سني  م��ن  <م�ستوردين 
حما�سبة – �سكرترة – ا�ستقبال / للعمل 

لدى �سالتها مب�ساكن برزة بدوام 8 �ساعات 

األف ال�سهادة بكالوريا  كحد  و راتب 60 

اأدنى و العمر حتى 30 املوا�سالت موؤمنة 

ه� : 0994488637  – 2274342

<مطلوب �سكرترة من �سكان منطقة 
الق�سور للعمل بعيادة طبيب الدوام من 

5-8 م�ساء و يومني �سباحا االت�سال 
 : ه���������  ������س�����ب�����اح�����ا   12-9 م��������ن 

 0993472949 – 0937334562
<وكالة الأ�سهر املاركات العاملية تفتتح 
�سالتها اجلديدة باحلمرا بحاجة اإىل 

موظفة / ري�سب�سن – خدمة زبائن – 

�سكرتارية / بدوام 8 �ساعات العمر 

�سنة اخلربة غر �رشورية   35 حتى 

ال�سهادة ثانوية اأو جامعية براتب 75 

 : ه�����   6-11 م����ن  االت�������س���ال  األ������ف 

 2274342 – 0955553922

عمال
<مطلوب عامل /ة/ ملستودع 
املدينـــة  مركـــز  فـــي  ادويـــة 
لتوزيع و اصدار الفواتير هـ 

 0933566880 :
<يلزمنا عمال عاديني للعمل مبطبعة 
يف ����س���ارع خ���ال���د ب���ن ال��ول��ي��د ه���� : 

 2264300 – 0945995515
<مطلوب عامل نظافة و عاملة بوفيه 
ملنطقة اب���و رم��ان��ة ب��رات��ب ج��ي��د ه��� : 

 0950010183

<ور�سة حقائب ن�سائية ب�سارع ا�سد 
لو  بحاجة اىل عامالت بخربة  الدين 

بدون ه� : 2775536 

<مطلوب عامل لل�سقاية  و ال�سيانة و 
ال�سطف يف مزرعة و بناء قيد االن�ساء 

قرب دم�سق باقامة دائمة دون عائلة و 

اإر���س��ال  ا�سبوعيا  واح��د  ي��وم  العطلة 

امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى ال����وات ���س��اب ه��� : 

 0944372277
عامل  اىل  بحاجة  باحلريقة  <ور�سة 
متفرغ العمر من 20-30 الدوام من 

 : ه������  م���������س����اء   6  – ����س���ب���اح���ا   9
 2229040

<م��ك��ت��ب جت����اري ب��احل��ل��ب��وين يطلب 
للعمل �ساب بوفيه و مرا�سل و يف�سل 

من يحمل �سهادة قيادة �سيارة الدوام 

م���ن 9 ���س��ب��اح��ا – 6 م�����س��اء ه���� : 

 0988390690 – 2248772

مهن
<مطعم بحاجة اإىل كوميك ذكور اأو 
اإناث للعمال لديه بدوام �سباحي ه� : 

 0932001319 – 2142994
<مطلوب للعمل معلمني متخ�س�سني 
/ ح���داد ع��رب��ي اإف��رجن��ي / ط��ي��ان / 

كهربجي /  جنار باطون /  من ذوي 

اخل�����ربة امل���م���ت���ازة ي���رج���ى اإر����س���ال 

امل��ع��ل��وم��ات ع��ل��ى ال����وات ���س��اب ه��� : 

 0944372277
للعمل يف مطعم  بوفيه  مطلوب عامل 

يف املزة مقابل املدينة اجلامعية ه� : 

 2142994 – 0932001319
معلم  اىل  بحاجة  مفرو�سات  <حمل 
ت����ن����ج����ي����د ه�������� :  م����ع����ل����م  جن���������ار و 

 0933744445

رعاية وتوظيف
<مطلوب عاملة مدبرة منزل لدى عائلة 
 : ه���  دوام  او  مقيمة  للعمل  حمرتمة 

 2165666 – 0992722275
<م��ط��ل��وب م���دب���رات م��ن��زل ل��الأع��م��ال 
االأطفال  و  امل�سنني  رعاية  و  املنزلية 

بني  العمر  مقيمات  غ��ر  و  مقيمات 

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

<مطلوب مدبرة منزل للعمل لدى عائلة 
العمر من 20-30 براتب مغري ه� : 

 0994442324
لدى  للعمل  مقيمة  �سيدة  <مطلوب 
و  ال��ف   100 ال��رات��ب  مقعدة  م�سنة 

اجازة ا�سبوعية ه� : 0994442324 

 8843845 –
<لدينا ور�سات تعزيل للمنازل و املكاتب 
لالأعمال  منزل  م��دب��رات   / ال�����رشك��ات  و 

املنزلية و رعاية امل�سنني و االأطفال مقيمات 

و غر مقيمات ه� : 0993152120 – 

8113020 – 8113025
مقيمة  منزلية  خدمة  عاملة  <مطلوب 
ل���رع���اي���ة االأط����ف����ال و امل�����س��ن��ني ه���� : 

 0992722275 – 2165666
عائلة  ل��دى  للعمل  مقيمة  <م��ط��ل��وب 
حمرتمة براتب 100 الف بال�سهر ه� 

 0933051300 :

حالقة وجتميل
<يلزمنا اآن�سات للعمل مبركز جتميلي 
) عالج فيزيائي – ليزر – اأ�سنان – 

فيلر – بوتوك�ض – بالزما( باالإ�سافة  

ل��ل��ح��الق��ة ن�����س��ائ��ي��ة و ك���ل م���ا يخ�ض 

 –  2146147  : ه�����  ال���ت���ج���م���ي���ل 

 0930880782

<شـــاب ذو خلق و ظهر الئق 
يبحـــث  دمشـــق  ســـكان  مـــن 
تكســـي  علـــى  عمـــل  عـــن 
عائلـــة  لـــدى  او  عمومـــي 
 –  0965888226  : هــــ 
لالتصـــال   0934522858

عدا اوقات الصالة 

<م�سمم 3D مع خربة ابحث عن عمل 
يف جمال الت�سميم الثالثي االبعاد يف 

اربيل ه� : 2713950 

يتكلم   34 ال��ع��م��ر  ج��ام��ع��ي  <���س��اب 
العربية و االنكليزية لديه رخ�سة قيادة 

خ�����ربة ب��ال��ك��م��ب��ي��وت��ر و امل���ب���ي���ع���ات و 

امل�سرتيات يبحث عن عمل منا�سب ه� 

 0992735740 :

<�سيدالين ذو خربة يرغب بالعمل يف 
���س��ي��دل��ي��ة ب��دم�����س��ق او ري��ف��ه��ا ه���� : 

 0947363480 – 8822187
مقابل  الق�ساع  يف  عيادة  <ل��الج��ار 
امل�سفى الفرن�سي / انتظار م�سرتك / 

ه� : 0934556916 

للشهادتني  عربية  لغة  <مدرسة 
اإلعدادية و الثانوية / ادبي – علمي 

/ هـ : 0945613751 
<مطلوب ان�سة او ا�ستاذ لتعليم اللغة 

الربتغالية ه� : 0943446363 

<مطلوب ان�سة لتدري�ض طالب عا�رش 
 – ف��ي��زي��اء   – فرن�سي   – ري��ا���س��ي��ات 

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

 0999745871
<مدرس اجازة في الكيمياء و حاصل 
خبرة  ذو  تربوي  تأهيل  دبلوم  على 
دروس  إلعطاء  مستعد  بالتدريس 
بالفيزياء و الكيمياء لطالب املرحلتني 
اإلعدادية و الثانوية بأسلوب سهل هـ : 

0938712890

<عدة حلويات كاملة فرن مع خمارة و 
اربع �ساجات و خفاقة متور ت�سيكي 

و �سواين املنيوم قوالب تارت فناجني 

كيك ..... الخ ه� : 0944663892 

مع  انكليزي  باركينز  مولدة  <للبيع 
كامت كاملة استطاعة kva 75  بحالة 
ممتازة السعر 4800,000 ل.س هـ 

 0938176690 :

<مطلوب فرن دوار اوروبي جديد او 
م�ستعمل مع عربات و �سواين قيا�ض 

 –  0933612141  : ه���   80×60
 4430203

<ت�سويق بال�سو�سال ميديا / ت�سميم 
مواقع – كتالوجات – ت�سميم اعالين 

هوية ب�رشية –  لوغو –  اح��رتايف – 

ك���روت اع��م��ال و ب��ط��اق��ات دع���وة ه��� : 

0951541820




