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á«°üî°ûdG ∞FÉXƒdG äÉfÓYE’ á°UÉN QÉ©°SCG
44466607 : ¿ƒØ«∏J

ä’hÉ`≤`eä’hÉ`≤`e
والصبغ  الــبــالط  بعمل  نقوم 
ـــــرخـــــام  ـــــكـــــور وال ـــــدي وال
وأعمال  والسباكه  واالنترلوك 
ــورد ــســن  ب الــكــهــربــاء واجلــب

30012010 - 30024020:ê

 MATH مدرس رياضيات
خبرة أكثر من ٢٥ عامًا لتدريس 

الرياضيات للثانوية العامة متقدم وتأسيس 
وجميع مراحل التعليم واملدارس الدولية 

والشهادات الدولية IG - SAT يطلب عمل

جوال : 74455131

áØ«Xh Ö∏W

ـــــــرف نــــــوم/كــــــراســــــي/ غ
مكيفات/ثالجات/  صــالــون/ 
الومنيوم/ مطابخ  تليفزيونات/ 
ــب اوفـــيـــس وكـــل شــيء ــكــات م

66792535 :ê
محمد

πª©à°ùŸG çÉKC’G …Î°ûfπª©à°ùŸG çÉKC’G …Î°ûf
ــات   ــف ــي ــك م  - ــــــوم  ن ــــــرف  غ
كراسي   - غساالت   - ثالجات 

وكــــل شــىء ـــل  كـــام بــيــت   -

33123361 :ê

πª©à°ùŸG çÉK’G iÎ°ûfπª©à°ùŸG çÉK’G iÎ°ûf
مستعمل  ـــــاث  اث ــرى  ــت ــش ن
ــوم  ن غــرفــة   - مــكــيــفــات   -
عفش  ــقــل  ون كــامــل  بــيــت   -
ـــت كـــامـــل ـــي وتــــركــــيــــب ب

55568796 :ê

πª©à°ùŸG çÉK’G iÎ°ûfπª©à°ùŸG çÉK’G iÎ°ûf

ــوي خبرة  ــرب ت لــغــة عــربــيــة  ـــدرس  م
العربية  اللغة  لتدريس  عاما   ٢٠
والـــشـــرعـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــات 
للمرحلة  املــســتــقــلــة  لـــلـــمـــدارس 
عمل يطلب  ــة  ــدادي واالع الثانوية 

55066157 :ê

áØ«Xh Ö∏W

متخصص  عــلــمــيــه  ــــواد  م ــــدرس  م
ــات  ــاضــي ــري ــــادة ال فـــي تـــدريـــس م
ـــة  ـــدادي والــعــلــوم لــلــمــرحــلــة االع
للمرحلة  والــكــمــيــاء  ــاء  ــفــيــزي وال
ــل ــم ـــب ع ـــل ـــط الـــــثـــــانـــــويـــــة  ي

30713184 :ê

áØ«Xh Ö∏W

ــات والــعــلــوم  ــي ــاض ــري ــس ال ــدري ــت ل
للمرحلة األعدادية والثانوية وتدريس 
واألحــيــاء  والكيمياء  الرياضيات 
والفيزياء خبرة ١٥ عامًا في املدارس 
عمل يطلب  واحلــكــومــيــة  اخلــاصــة 

70610090 :ê

áØ«Xh Ö∏W
مدرس لغة عربية خبرة ٣٠ 
عامًا في املدارس احلكومية 

والدولية خبرة طويلة
AS و IG في 

70606171-70601079 :ê

áØ«Xh Ö∏W
مدرس مصري لتدريس الرياضيات 

والفيزياء والكيمياء واألحياء

 والعلوم العامة يطلب عمل

31340878 :ê

áØ«Xh Ö∏W

محاسب خبرة في تأسيس الشركات محاسبا 
وامساك الدفاتر احملاسبة خبرة في الكمبيوتر 

والبرامج احملاسبية واصدار كافة التقارير 
احملاسبية وامليزانيات العمومية يحمل رخصة 

قيادة سارية يرغب بعمل مناسب

 77697097 :ê

áØ«Xh Ö∏W

معلم لغة اجنليزية
خبرة بتدريس املرحلة الثانوية 

وجميع املراحل الدراسية املدارس 
احلكومية والدولية يطلب العمل

جوال : 55620536

áØ«Xh Ö∏W

لإليجار سكن عمال يحتوي على غرف ( ٥٠،٤٠،٢٠،١٠،٥،٢)
 في املنطقة الصناعية الشوارع ٤٧،٣٨،٤٤ اإليجار للغرفة الواحدة 

١٤٠٠ ريال شهريًا شامل الكهرباء واملاء واملجاري ومواقف سيارات وأمن 
وخدمات صيانة. السكن نظيف ومناسب للعمال وحاصل على رخصة من 

الدفاع املدني والبلدية ميتنع العموالت
للتواصل : 33598672 - 50576993

∫É`````ªY øμ``°S QÉ```éjEÓd
شركة جتارية ترغب في 

تعيني سكرتيرة واملبيعات 
ارسال السي ڤي على هاتف وواتساب

جوال : 33684413

Üƒ∏£e
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يقوم بزراعة احلدائق والزهور والنخيل 
واألشجار وعمل شبكات الري العادي 
واألتوماتيكي وتوريد السماد والتربة 

الزراعية وعمل الديكورات والصيانة الشهرية

جوال : 66887954

áYGQR πeÉY

احلبابي حــمــد  ـــادي  ه حــســني  ــســيــدة/مــزهــره  ال تعلن 
رمي  ــى/  إل مــزهــره   مــن/  اسمها  تغيير  فــي  رغبتها  عــن   
التقدم  املــعــتــرض  فعلى  مــيــالدهــا  ــادة  ــه ش ــي  ف ـــك  وذل
تاريخه. مــن  ايـــام  ثــالثــة  ــالل  خ الــعــامــة  الصحة  الدارة 

º````````````````````````°SG  ô`````````````````````««¨J

العجمي  اخلويطر  علي  علي  الرحمن  السيد/عبد  يعلن 
القمر  إلى/  اجلــود   من/  ابنته  اسم  تغيير  في  رغبته  عن 
التقدم  املــعــتــرض  فعلى  مــيــالدهــا  ــادة  ــه ش ــي  ف ـــك  وذل
تاريخه. مــن  ايـــام  ثــالثــة  ــالل  خ الــعــامــة  الصحة  الدارة 

º````````````````````````°SG  ô`````````````````````««¨J

تعلن شركة مدينتي العقارية كفيل السيد/ تامر عمرو سليمان حسني 
ويحمل   ٢٨٣٨١٨٠١١٦٢ رقم:  شخصية  بطاقة  ويحمل  اجلنسية  مصري 
جواز سفر رقم: A٢٥٨٧٦٤٤٥ عن انهاء عالقته بالشركة ومغادرتة النهائية  

فمن لديه أية متطلبات على املذكوره اعاله يتم اخطار الكفيل
 على هاتف: ٣٠٦١١٨٠٨ - ٣٠٠٦٢١٥٩  في موعد اقصاه ثالثة ايام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن والكفيل غير مسؤول عن أي مطالبات ترد بعد هذا 

التاريخ.

 á`````bÓY AÉ`````¡fG h á````«FÉ¡f IQOÉ````¨e
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