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مزة 
�سعد  ال�سيخ  املزة  <للبيع يف 
ط  رم�سان  �سو�س  ع��رق  عند 

ار�سي م�ساحة داخلية 90م2 

و�سط  ك�سوة  15م2  حديقة   +

ال�سعر 120 مليون طابو اخ�رض 
ه� : 0949599996 

<للبيع منزل باملزة ال�سيخ �سعد 
 ( 280م2  م�����س��اح��ة  ار���س��ي��ة 

 )  100 داخلي +180 حديقة 

جنوب غرب – مدخل خارجي 

+ داخلي اك�ساء قدمي ) �رضكة 

– ع��ي��ادة < م��رك��ز جتميل – 
رو�سة ( ال�سعر 500 مليون ه� 

 0961162162 :

<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب��امل��زة فيالت 
مت�سلة قرب جامع الفتح ط اول 

و�سط  ك�سوة  120م2  م�ساحة 

ت�سليم  م��ل��ي��ون   200 ال�����س��ع��ر 

فوري ه� : 0949599996 

امتداد  امل��زة  �سقة يف  <للبيع 
����س���ارع اجل�����الء م��ق��اب��ل ب��ن��اء 

ط11  150م2  م��ول  ال�سيتي 

اأخ��ر م��ع م�سعد و م��ول��دة 3 

ن���وم و ���س��ال��ون ك�سوة  غ���رف 

مم��ت��ازة ج���دا ب��ن��اء خم���دم مع 

ناطور ال�سعر 450 مليون ه� : 

0949599996
اتو�سرتاد  باملزة  <للبيع منزل 
 – ط6    bee حلويات  جانب 

�سمال �رضق 165م2 / 3 نوم 

و �سالون 2 – حمام 2 – مطبخ 

– اطاللة من اجلهتني – م�سعد 
2 – مولدة – بناء مميز 700 

مليون ه� : 0961162162 

املزة  اتو�سرتاد  منزل  <للبيع 
بناء مميز جدا بعد  نزلة جامع 

م�ساحة  ث��ال��ث  ط��اب��ق  االك����رم 

غربي  �سمايل  �سوكة  140م2 
ك�سوة جيدة جدا ال�سعر 700 

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

 0949599996
فيالت  امل��زة  يف  �سقة  <للبيع 
طابو  ال��ث��اين  الن�سق  مت�سلة 

100م2  م�ساحة  ط1  اخ�رض 

ك�سوة  �سالون  و  ن��وم  غرفتني 

جيدة اطاللة جميلة جدا ال�سعر 

 : ه������������  م�������ل�������ي�������ون   175
 0949599996

<للبيع يف املزة �سارع املدار�س 
 + 100م2  م�ساحة  ار�سي  ط 

احل���دي���ق���ة + حمل  م���ن���زل يف 

جتاري + حديقة ك�سوة و�سط 

 270 ال�سعر  م�ستقل  م��دخ��ل 

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

 0949599996
املزة  ار�سية يف  �سقة  <للبيع 
طلعة بنك الدم �ساحة امل�سعودي 

غرفتني نوم و �سالون و حديقة 

و ت���را����س + ���س��ت��دي��و غ��رف��ة و 

�سالون + حمل جتاري ك�سوة 

و�سط ال�سعر للكتلة كاملة 300 

مليون ه� : 0949599996 

مشروع دمر 
<للبيع منزل يف م�رضوع دمر 
ج 23 ط ار�سي م�ساحة ال�سكن 

120م2 + حديقة 50م2 غرفتني 
�سوبر  ك�سوة  ���س��ال��ون  و  ن��وم 

 : ه�����  م���ل���ي���ون   300 ال�����س��ع��ر 

 0949599996
<للبيع منزل يف م�رضوع دمر 
ج7 /ط3/ م�ساحة 140م2 / 

ن��وم / اك�����س��اء جيد �سوكة   3
�سمال �رضق اطاللة جيدة طابو 

– م�����س��ع��د 2 – م���ول���دة ه���� : 
 0961162162

<للبيع منزل مب�رضوع دمر ج 
23 ط ار�سي م�ساحة ال�سكن 
120م2 + حديقة 50م2 غرفتني 
�سوبر  ك�سوة  ���س��ال��ون  و  ن��وم 

 : ه�����  م���ل���ي���ون   300 ال�����س��ع��ر 

0949599996

اأ���رضف��ي��ة  ���س��ق��ة يف  ل��ل��ب��ي��ع   >
م�ساحة  الهيكل  على  ال���وادي 

135م2 طابو اخ�رض االك�ساء 
 / �سوكة   / منتهي  اخل��ارج��ي 

 : ه������  ج���م���ي���ل���ة ط2  اط�����الل�����ة 

 0935375063
جمعية  يف  اكتتاب  رق��م  <للبيع 
�سدى ال�سعب و جمعية الفيحاء 

يف �ساحية قد�سيا م�ساحات من 

120 160-م2 قيد التنفيذ ه� : 
 4472374 – 0951418823
<للبيع بداعي السفر سطح طابق 
 +  2 160م مساحة  فني  ثاني 
48م2 مكسي  ارضي مساحة  محل 
جاهز في املزة فيالت شرقية شارع 
 0944353107  : هـ  الفارابي 

 0934820208 –
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ط��ري��ق ب��روت 
الورد  جبل  مفرق  على  القدمي 

م�ساحة 80م2 دوبلك�س �سوكة 

ع��ي��ادة  ي�سلح  ال�����س��ارع  ع��ل��ى 

 : ه������  م����ل����ي����ون   30 ب�������س���ع���ر 

 0999558961
<ببلودان منطقو وادي الغزال مقاال 
فندف برج ال�سلطان مق�سم 4 غرف 

و ���س��ال��ون و 3 ب��رن��دات ع��ال��داي��ر 

اطاللة جيدة  البناء من�سوب / ك�سوة 

جيدة و جمهز ب�سوفاج ال�سعر 70 

مليون ه� : 0949599996

القدمية  بالزاهرة  �سقة  <للبيع 
م�ساحة  امل��اج��د  ج��ام��ع  مقابل 

95م2 ط2 فني �سوبر ديلوك�س 
 –  0951418823  : ه����� 

 3318691
بال�سناعة  عربي  بيت  <للبيع 
م�ساحة  الر�سا  جامع  جانب 

36م2 غرفة و ف�سحة �سماوية و 
منطقة  مليون   8 ب�سعر  منافع 

احلاجبية ه� : 0959911598 

 0954343860 –
<للبيع �سقة بركن الدين اجلبل 
حارة دالته ط4 م�ساحة 110م2 

 : ه�����  م���ل���ي���ون   50 امل���ط���ل���وب 

 0981634103
<للبيع �سقة يف الطلياين مقابل 
دخلة املواز جانب األب�سة املواز 

ج��ان��ب األ��ب�����س��ة ي���ا ه���ال ط��اب��ق 

و  غ��رف   4 150م2 /  ار�سي 

مقر  او  عيادات  ي�سلح  �سوفا 

�رضكة ) اأدوية ( ك�سوة جيدة ه� 

 0936664440 :

ال�سارع  االأ�سد  بقرى  <للبيع 
العام ج1 فيال توامية 650م2 

 )  150+150  (2 ع��دد  ط��اب��ق 

اك�ساء جيد – م�سبح – م�ساحة 

خ�رضاء  ترا�س – كراج – موقع 

مميز – ال�سعر مليار ل.�س ه� : 

 0961162162
<ل��ل��ب��ي��ع م��ن��زل ب���دف ال�����س��وك 
ال�����س��ارع  ع��ل��ى  ك�ستنا  م��وق��ف 

�سالون  و  غرفتني  ط2  ال��ع��ام 

ك�سوة جيدة جدا 75م2  دون 

و�سيط ه� : 0997488463 

<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ق��ة يف ال��ط��ل��ي��اين 
مع  فني  ط2  195م2  م�ساحة 

 : ه���  165م2  م�ساحة  �سطح 

 –  0 9 5 1 4 1 8 8 2 3
 3318691

مدر�سة  ال��ق��ري��ات  يف  <���س��ق��ة 
ك�سوة  90م2  م�ساحة  االآ�سية 

ج��ي��دة ط3 ف��ن��ي واج���ه���ة ه���� : 

 0955588341
<للبيع �سقة بركن الدين اجلبل 
قريبة من موقف عجك  ط ار�سي 

 25 امل��ط��ل��وب  60م2  م�ساحة 

مليون ه� : 0981634103 

غر  منزل  ال�سنوي  <ل��الج��ار 
املجتهد  م�سفى  خلف  مفرو�س 

حارة مدر�سة مروان بن احلكم 

و  و حمام  �سالون  و  غرفتني  

 : ه�  و�سيط  دون   – ط1  برندا 

 0968981289
<لالجار بدون فر�س  منزل اتو�سرتاد 
االأم��وي��ني  ال��ن��ازل اىل  الطريق  امل��زة 

ط11 تخر م�ساحة 160م2 ح�سوة 

و�سط  ك�سوة  �سمايل  قبلي  ن��ف��ادي 

ال�سعر 600 مليون ت�سليم فوري ه� 

 0949599996 :

<ل��الج��ار م��ن��زل يف ال��زاه��رة 
القدمية مقابل املركز الثقايف يف 

امل��ي��دان ط6 / 3 غ��رف ن��وم و 

�سالون  و مطبخ ب��دون  فر�س 

ه� : 0933286622 

<ل���الج���ار ط��اب��ق ار����س���ي يف 
جرمانا �ساحة ال�سيوف مفرو�س 

غرفة و �سالون ك�سوة و فر�س 

جيد للجادين دون و�سيط ه� : 

 0938173990
<ل���الج���ار ط��اب��ق ف��ي��ال ب��امل��زة 
فيالت �رضقية �سارع الفارابي 3 

غرف نوم و �سالونني + ترا�س 

كبر مفرو�س ط3 ك�سوة و فر�س 

���س��وب��ر دي��ل��وك�����س م��ط��ل��وب 30 

مليون ه� : 0949599996 

<غرفة قبو بالربامكة  لالجار 
م�ستقلة + منتفعات + خط نت 

مع هاتف ار�سي ت�سلح ل�سكن 

�سيدة او طالبة واحدة فقط ه� : 

 –  0 9 3 4 2 9 2 9 6 6
 –  0 9 3 2 1 4 0 0 1 4

 2144775
<لالجار منزل يف م�رضوع دمر 
بدون فر�س 100م2 غرفتني و 

�سالون و مطبخ و حمام و بلكون 

اطاللة رائعة ط2 م�سعد + كراج 

مكتب   عمولة   + �سنوي  ال��دف��ع 

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

 0965006547
<لالجار منزل باملزة فيالت غربية دخلة 
 3 اللبنانية ط ار�سي مفرو�س  ال�سفارة 

غرف نوم و �سالون + حديقة امامية و 

 + 200م2  الداخلية  امل�ساحة  خلفية  

حديقة 200م2 مدخل م�ستقل ك�سوة و 

ف��ر���س ج��ي��د م��ط��ل��وب 15 م��ل��ي��ون ه���� : 

0949599996
<منزل لالجار يف �سارع بغداد 
غرفتني و �سالة و منافع ك�سوة 

جيدة ه� : 0992920946 

املهاجرين  يف  منزل  <لالجار 
�سطة جادة اوىل ط2 بدون فر�س 

3 غرف و �سوفا ك�سوة جيدة 
ج�������دا ب���������دون و�����س����ي����ط ه������ : 

 0968735852
<منزل لالجار يف نهر عي�سة 
خ��ل��ف ج��ام��ع ع��ل��ي غ��رف��ت��ني و 

����س���ال���ون ط2 م���ف���رو����س ه���� : 

 0933286622
<لالجار منزل يف الطلياين قبل 
ال��ع��ام  ال�����س��ارع  ع��ل��ى  امل�سفى 

و  غ��رف   5/ 180م2  م�ساحة 

���س��ال��ون / غ��ر م��ف��رو���س ه��� : 

 0999854980
<لالجار ال�سنوي �سقة 200م2 
يف �ساحة املي�سات بدون فر�س 

 : ه�������������  ل  و اأ ب����������ق  ط����������ا

 0943632635
<منزل لالجار فارغ بدون فر�س 
القيادة  موقف  �سهبندر  مزرعة 

3 غرف و موزع و حديقة �سكني 
فكرية  او  ح���رة  م��ه��ن  ي�����س��ل��ح 

 : ه�������   2 100م م���������س����اح����ة 

 0955248818
<لالجار ال�سنوي �سقة 200م2 
يف �ساحة املي�سات بدون فر�س 

 : ه�������������  ل  و اأ ب����������ق  ط����������ا

 0943632635
<لالجار يف ابو رمانة الطريق العام 
بدون فر�س منزل ار�سي ي�سلح مهنة 

م��رك��ز طبي  اإداري�������ة  - ف��ك��ري��ة – 

خا�س  مدخل  و  حديقة   + 200م2 
�سنويا 15 مليون + عمولة مكتب دون 

و�سيط ه� : 0965006547 

اكتتاب  اأرق��ام  و  �سقق  <لدينا 
ب�����س��اح��ي��ة ق��د���س��ي��ا ���س��ب��اب��ي و 

جمعيات الدميا�س تبداأ االأ�سعار 

من 35 مليون و ما فوق بالن�سبة 

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

 0988266149
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<ل��ل��ب��ي��ع ار����س ط��اب��و اخ�رض 
مفرز يف عي�سم الفوقا بالقرب 

م����ن امل�����س��ف��ى ال���وط���ن���ي ه����� : 

 –  6 8 2 3 4 4 8
 0933594898

م�ساحة  ار���س  قطعة  <للبيع 
7،5 دومن طريق املطار اجل�رض 
اخلام�س حتيتة الرتكمان تبعد 

1 كم عن طريق املطار و 1 كم 
ع��ق��ار رقم  ق��رط��اج  ع��ن مطعم 

1047 ه� : 0938461182 
<للبيع مزرعة يف طريق املطار 
جانب  الرئي�سي  ال�سارع  على 

م�ساحة  اجل��ل��ي��الت��ي  م�����زارع 

700م2 م�ساحة ال�سكن 85م2 
غرفتني نوم و �سالون + بر ماء 

و م�سالح للم�سبح ك�سوة �سوبر 

ديلوك�س ك�سوة جديدة ال�سعر 

 : ه������������  م�������ل�������ي�������ون   220
 0949599996

<ل���ل���ب���ي���ع ل����رج����ال االأع����م����ال 
1200م2  ار����س  ال�سناعيني 

م�سورة – بئر ماء – كهرباء يف 

عدرا العمالية طابو للجادين ه� 

 0965006547 :

<للبيع مزرعة يف طريق املطار 
جانب  الرئي�سي  ال�سارع  على 

م���زرع���ة اجل��ل��ي��الت��ي م�����س��اح��ة 

700م2 م�ساحة ال�سكن 85م2 
غرفتني نوم و �سالون بئر ماء 

�سوبر  ك�سوة  للم�سبح  م�سالح 

ديلوك�س ال�سعر 220 مليون ه� 

 0949599996 :

حاليه  ب��ل��ودان  يف  فيال  <للبيع 
حلنتب ق�رض ال�سيخ زايد امل�ساحة 

البناء  م�ساحة  1800م5  الكلية 

موقع  ت��را���س  و  طابقني  800م2 
بحاجة  مم��ت��ازة  ك�سوة  و  مم��ت��از 

م�سبح +  بئر +  ال�سيانة  لبع�س 

 375 ب  م�سجرة  ن��اط��ور  غ��رف��ة 

مليون ه� : 0949599996 

قلعة  يف  طابو  ار���س  <للبيع 
رائ��ع��ة و مفرزة  اط��الل��ة  جندل 

جنوب قطنا و غرب خان ال�سيح 

 –  6 8 2 3 4 4 8  : ه��������� 

 0933594898

<للبيع حمل يف الطلياين مقابل دخلة 
املواز جانب الب�سة يا هال طابق ار�سي 

4 غ��رف و �سوفا ي�سلح  150م2 / 
عيادات او مقر �رضكة ادوية ) ك�سوة 

جيدة ( ه� : 0936664440 

<للبيع عقار جتاري ب�ساحة املي�سات 
ال�سياحي (  ) جانب فرن املي�سات 

طابق عدد 2 ) 22+22 ( مع حمام 

– اك�ساء جيد طابو 100 مليون ه� 
 0961162162 :

<ل��ل��ت�����س��ل��ي��م ف�����روغ حم���ل يف 
املختار  عمر  ج���ادة  الطلياين 

جلميع  ي�سلح  28م2  م�ساحة 

املهن ه� : 0951418823 – 

 3318691

ال�سنوي  اال�ستثمار  او  <للبيع 
بابرامكة مبنى جتاري او خدمي 

او بنك او طبي ي�سلح م�سفى مركز 

طبي فخم مرخ�س جميع املهن او 

بنك م�ساحة 600م2 مع امكانية 

ا�سافة 600م2 ح�سب الرغبة ه� 

 0966965777 :

<لالجار مطعم فول وحمص 
و توابعهم في منطقة الزاهرة 

هـ : 0997376642 
الزبلطاين  <لالجار حمل يف 
م   2،5 واجهة  20م2  م�ساحة 

ي�سلح ملختلف مهن ال�سيارات 

و مهن اخرى مزود بعداد ماء 

و كهرباء و حمام و خزان ماء 

للجادين ه� : 0938173990

<ل��الج��ار حم��ل ب��رك��ن ال��دي��ن 
ا�سد الدين طلعة املتينية م�ساحة 

26م2 �سمنه مرحا�س افرجني 
مع  �سقيفة  و  �سغر  و جملى 

واج��������ه��������ة امل������ن������ي������وم ه��������� : 

 0955636348
ب�ساحة  ال�سنوي  <لال�ستثمار 
احلريقة مكتب + م�ستودع قبو 

طابقني مفرو�س مزود بوفيه عدد 

م�ساحة   2 ع���دد  ح��م��ام   +  2
150م2 ه� : -0930047294 

 2248880
<حم��ل جت��اري ب��امل��زة �سارع 
ال�سندباد  م��ول  مقابل  اجل��الء 

ممتازة  ك�سوة  15م2  م�ساحة 

 5 ال�سعر  ال�سارع متاما  على 

م������ل������ي������ون �������س������ن������وي ه��������� : 

0949599996

<لالجار مكتب جتاري يف بناء 
غربية  فيالت  ب��امل��زة  تالة  ب��رج 

60م2 3 غرف ك�سوة و فر�س 
ممتاز بناء خمدم كراج �سيارات 

خا�س للبناء ال�سعر 9 و ن�س 

�سنوي ه� : 0949599996 

<للبيع او االجار مكتب جتاري 
ال�سام جانب دار  مقابل فندق 

املهند�سني و مراب ال�سام بناء 

يا�سني و احلموي ط1 م�ساحة 

 : ه�����  اخ�������رض  ط���اب���و  50م2 
 0944211251

سيارات للبيع
<ل��ل��ب��ي��ع ���س��ي��ارة ف����ورد اي��ك��و 
حمرك  جيب   2008 �سبورت 

جديد و بدون و�سيط لون ا�سود 

ه� : 0960007437 

موظفون
للعمل يف  م��وظ��ف��ة  <م��ط��ل��وب 
بالزبلطاين خلف جممع  حمل 

8 اذار اخلربة غر �رضورية ه� 
 0935302675 :

للعمل يف  م��وظ��ف��ة  <م��ط��ل��وب 
غر  اخل���ربة  باحلريقة  مكتب 

��������������������رضوري�������������������ة ه������������������ : 

 0962170792
و ت�سدير  ا���س��ت��راد  <���رضك��ة 
بتعيني  ترغب  اجل��الء  ب�سارع 

م��وظ��ف��ة حم��ا���س��ب��ة ب������دوام 8 

ال��ف   125 رات����ب  و  ���س��اع��ات 

املوا�سالت موؤمنة و اخلربة غر 

�رضورية ه�: 2157956 

<يلزمنا موظفة للعمل يف فندق  
يف �ساروجة ترتيب غرف ه� : 

 2311722

محل  في  للعمل  <مطلوب 
ة  ر لثو ا ع  ر بشا ت  يال با مو
شاب  العامة  النفوس  جانب 
على  الكتابة  يجيد  شابة  او 
و  ز  ممتا بشكل  تر  لكمبيو ا
من  مل  كا م  ا و بد لعمل  ا
هـ  جيد  براتب  مساء   8-10

 0944441136 :
ال�ساحلية  يف  الب�سة  <حم��ل 
يطلب ان�سة بيع ذات خربة بدوام 

كامل ه� : 0988207606

ت��وزي��ع م���واد غذائية  <���رضك��ة 
و  حم�س   ( الو�سطى  باملنطقة 

حماة و ريفها ( و ال�ساحل تطلب 

منتجات  لديها  ملعامل  وك��االت 

مواد غذائية �سيب�س / بوظة – 

ب�سكوت – ع�سائر- حمارم .... 

و غرها يرجى ار�سال cv  اىل 

 0991176289
<�رضكة بعدرا ال�سناعية بحاجة 
م��ت��و���س��ط  م��ع��ه��د  خ���ري���ج  اىل 

ميكانيك و حدادة منهي خدمة 

العلم و يف�سل من يجيد الر�سم 

على االتوكاد املوا�سالت موؤمنة 

 –  2 2 2 5 1 0 5  : ه���������� 

 2218738
<مطلوب مندوب مبيعات مواد 
غذائية يحمل �سهادة عمومي و 

مع  ريفها  و  بدم�سق  ذو خربة 

ار�سال  بدون يرجى  او  �سيارة 

ال�سرة الذاتية على الوات�س ه� 

0982448129 :

<طبيب ا�سنان باملزرعة بحاجة 
اىل ممر�سة بدون خربة يف�سل 

من �سكان امل��زرع��ة ال���دوام من 

 : ه�����������  ع�����������������رضا   3 -10
 0955248818

<م���ط���ل���وب ان�������س���ة مم���ر����س���ة او 
�سكرترة او مدبرة منزل للعمل يف 

امل���ج���ت���ه���د ب�����رات�����ب ج���ي���د ه������ : 

 2216866 – 0937779048
للعمل  /ة/  موظف  <مطلوب 
ل��دى �رضكة  كبائع يف حم��الت 

جت���اري���ة مب��ن��ط��ق��ة امل���ال���ك���ي او 

الق�ساع على من يجد يف نف�سه 

ال����ك����ف����اءة ال����الت���������س����ال ه������ : 

 0933425000

<مطلوب موظفة للعمل يف تنظيم و 
ترتيب و تنظيف م�ستودع جتلري يف 

 : ه�  9-5 م�ساء  ب��دوام من  املجتهد 

 2249512 – 0933249512
للعمل  /ة/  موظف  <مطلوب 
لدى �رضكة بعدة اخت�سا�سات 

ح�سب املوؤهالت ه� : 5643460 

 0930147448 –

سكرتاريا
<م��وؤ���س�����س��ة ري��ا���س��ي��ة ب��ج��ح��اج��ة اىل 
�سكرترة تنفيذية بق�سم ا�رضاف اخلربة 

ال��ف   125 رات�����ب  و  �����رضوري����ة  غ���ر 

املوا�سالت موؤمنة ه� : 2157956 

عمال
ذو  ل��ف حم��رك��ات  عامل  <يلزمنا 
خربة جيدة ه� : 0932361553 

<يلزمنا عاملة ل�رضكة جتارية يف 
قا�سيون  مول  قرب  برزة  م�ساكن 

براتب  م�ساء   6-10 م��ن  ال���دوام 

 : ه�   6-10 من  االت�سال  حم��دد 

 5118393 – 0931811941
<م��ط��ل��وب ع��م��ال ن��ظ��اف��ة  يف 
منطقة ابو رمانة ل�رضكة براتب 

جيد ه� : 0950010183 

مهن
<م���ط���ل���وب م��ع��ل��م رخ��������ام  و 
���س��رام��ي��ك و م���وزاي���ي���ك ه���� : 

0944372277 وات�س اب 
بحاجة  ال�سناعية  بعدرا  <�رضكة 
اىل �سائق يحمل �سهادة عمومي ه� 

 2225105 – 2218738 :

<مطعم فول و حمص و توابعهم 
بحاجة الى معلم يجيد التصنيع و 
يجيد  من  فعلى  االدارة  و  البيع 
بنفسه القدرة على االداء االتصال 

هـ : 0997376642 
يومي  ب��اج��ر  للعمل  <م��ط��ل��وب 
طيان   معلم   / اف��رجن��ي  ح���داد 

 : ه��������������  ب  ������������س�����������ا ت  ا و

 0944372277

رعاية وتنظيف
منزل  م��دب��رة  عاملة  <مطلوب 
لدى عائلة حمرتمة للعمل مقيمة 

او دوام ه� : 0992722275 

 2165666 –

<م��ط��ل��وب م���دب���رة م��ن��زل غر 
مقيمة ب���دوام ي��وم��ي مل��ن��زل يف 

م���������������������رضوع دم��������������ر ه����������� : 

 0944215153
<مطلوب مدبـــرة منزل دوام 
مـــن 9-5 مســـاء لديهـــا خبرة 
براتـــب 100 الـــف شـــهريا هـ : 
 0932480005 –  5643866

<مطلوب مقيمة لدى عائلة باملهاجرين 
الدوام 8،30 �سباحا حتى 8 م�ساء او 

م��ع م��ن��ام��ة جت��ي��د ال��ط��ب��خ و ال��ك��وي و 

االعمال املنزلية اجادة كاملة يف�سل من 

 100 املعا�س  القريبة  املناطق  �سكان 

الف ه� : 0938258259 

منـــزل  مدبـــرة  <مطلـــوب 
مقيمة لرعاية مسنة مقعدة 
براتـــب مغري هـ : 5643866 

 0932480005 –
أزياء

 – درزة  خياطة  /ة/  عمال  <مطلوب 
حبكة – امبالج بخربة جيدة للعمل يف 

������س�����ارع خ����ال����د ب�����ن ال����ول����ي����د ه������ : 

 0932468035 – 0999566260
<حمل الجنوري يف ال�ساحلية 
يطلب ان�سة بيع ذات خربة بدوام 

كامل ه� : 0988207606 

دم�سق ميلك  مقيم يف  لبناين  <�ساب 
بالعمل  يرغب  لبنانية  خا�سة  �سيارة 

�سائق خا�س لدى �رضكة او عائلة راقية 

لبنانية او �سورية ه� : 0955341791 

 0096171226747 –
<�سيديل ذو خربة كبرة متفرغ يرغب 
بالعمل و ا�ستالم �سيدلية او م�ستودع 

 : ه�������  ادوي�����������ة  م���ع���م���ل  او  اأدوي�������������ة 

 0981503638 – 0959907948

<مـــدرس لغـــة انكليزيـــة و 
املراحـــل  لكافـــة  فرنســـية 
الطـــاب صيفـــا و  لتأهيـــل 
حتضيرهم للسنة القادمة 
/ قواعد – قراءة – محادثة 

/ هـ : 0997993706 
طبي 

<لالجار ال�سنوي عيادة طبيب 
يف ���س��ارع ب��غ��داد 3 غ���رف و 

�سوفا و ت�سلح م�ستودع ادوية 

 : ه������  ه���ن���د����س���ي  م���ك���ت���ب  او 

 0944354551

<م�ستعد لتامني لوازم العيادات  
و امل�سايف و االلب�سة الطبية ه� 

 0933291331 :

<���س��ائ��ق مي��ل��ك ���س��ي��ارة بيجو 
�ستي�سن �سبع ركاب تعاقد مع 

�رضكة تو�سيل موظفني او مطعم 

او  ليال  عائلة حمرتمة  لدى  او 

نهارا ه� : 0932108514 

<�����رضك����ة خ����دم����ات ت��وظ��ي��ف 
الكامل  الكادر  لديها  احرتافية 

املوؤهل للعمل لدى ال�رضكات و 

املعامل / الهامة / للجادين ه� 

 0 9 1 1 7 6 2 8 9  :

 -0982448129




