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شقق لاليجار
Apartments for Rent

شقة لإليجار بالمهبولة خلف 
مباشرة ابراج عالية وغالية مطله 
على البحر مكونة من غرفتين 
وصالة وغرفة خادمة وحمامين 
. بحالة ممتازة - السعر ٢٧٠ دينار 
شامل الكهرباء والماء. االتصال 
والواتس 50759568 - 97600662
شقة لإليجار في حولي قرب نادي 
القادسية 2 غرفة و 2 حمام و صالة 
و مطبخ اإليجار 270 دك 99611663
For rent in Al-Salmiya  An Annex: 
room, hall,  Bathroom, equipped 
Kitchen, (A/C unit) - Families 
only -  Building privileged 
location, close to Holiday Inn 
Hotel - Communicate with the 
guard- Tel.: 25759411 - 66290905  
Apartment for rent in Bayan 
District -  two bedrooms, a 
hall, a kitchen, one bathroom, 
a  s e p a r a t e  e n t r a n c e ,  a n 
elevator, two parking lots, air 
conditioning units, shutter, near 
the assembly services, 99615279 

شقه لاليجار - بكيفان دور 
اول ٤ غرف ١ ماستر  صاله 
٣ مخازن  كبيره وصــالــون 
مــوقــف٢  تكييف مركزي 
ســخــان مــركــزي  ستاليت 
تشطيب سوبر ديلوكس - 

تلفون: 99662655
لاليجار شقة فـي الخالدية موقع 
ممتاز- 3 غرف + صالة + مطبخ 
كبير + حمامات - يوجد حديقة 
وألعــاب أطفال امــام البيت - 

ايجار 750 دك - 65619446 
لــإليــجــار مــلــحــق فــي المنقف 
غرفتين نــوم ، صالة ، مطبخ ، 
حمام ، تكييف وحدات مع الماء 
والكهرباء - اإليجار 210 د.ك - 
المراجعة مع الحارس أسعد - ت: 

23722108

لاليجار شقة في إشبيلية 3 غرف 
 2 2 حمام + صالة + مطبخ +   +
موقف سيارة لالتصال / 55011146
 ١ لاليجار شقه في القرين ق
تتكون من ٣ غرف وحده ماستر 
وغرفتين بينهم حمام غرفه 
شغاله صاله مطبخ غاز مركزي 
 ٢ سنترال تشطيب ديلوكس 
موقف سياره االيجار ٥٠٠ دينار 

شامل - بومحمد 99692238
ــارة  ــم لـــإليـــجـــار مــلــحــق فـــي ع
مميز  قــعــهــا  مــو  - لمية  لسا با
بــالــقــرب مــن فــنــدق الهوليدي 
ــن: غــرفــة وصالة  ان - عــبــارة ع
وحمام ومطبخ مجهز ، التكييف 
وحدات ( عائالت فقط ) التواصل 
مع الحارس - ت: 66290905 - 

 25759411
ــقــادســيــة  ــة بــال ــق لـــإليـــجـــار ش
3 غرف  للمعاريس تتكون من 
منها ٢ ماستر وصاله و٣ حمام 

ومطبخ لإلستفسار 97770042
لإليجار شقة في السالم تتكون 
من 3 غرف منهم واحدة ماستر و 
غرفتان بينهم حمام + غرفة خادمة 
لــة كبيرة مطبخ  بحمامها + صــا
مجهز - مصعد - مــوقــف مظلل 
- سخان مركزي - تكييف مركزي 

-  قريبة من الخدمات 97884834 

لــاليــجــار شــقــة - غرفتين 
وصالة وحمام واحد ومطبخ 
ــد مــوقــف  ــع ــص - شــتــر م
سيارتين - قــرب خدمات 
الجمعية - وحدات تكييف -  
منطقة بيان - ت ٩٩٦١٥٢٧٩ 
شقه فاخره في منزل بالجابريه 
قطعة 9 -  3 غرف نوم + غرفة 
خادمه + 3 حمامات باإلضافة 

الي مطبخ وصاله - 99028884
تــتــكــون مـــن 3 غـــرف مــنــهــا ٢ 
ماستر وصاله و٣ حمام ومطبخ 

لإلستفسار 97770042

 

فلل لاليجار
Villas for rent

لــإليــجــار فيال بالجابرية( تصلح 
سفارة ، حضانة ، مكتب محاماة 
ــع  ــن ورب ــ أو ســكــن خـــاص ) دوري
وسؤداب مع ملحقين كل ملحق 
غرفتين وحمام - شــارع وسكة ، 
سنترال ، شتر ، تلبيس رخام جميع 
الواجهات - اإليــجــار 2000 د.ك 
- العنوان: ق8 ، ش3 ، م17 - ت 
المالك: 97663334 - الحارس محمد 

إسحاق واتس آب: 69952754

Chalet for rent
لإليجار شاليه في الخيران نظام 
شقق - 3 غرف ، غرفة بحمام 
ماستر ، غرفة عاملة، صالة ، 
مطبخ ، 3 حمامات - للمراجعة 

ت: 96979786

 

منازل للبيع
Houses for sale

للبيع بيت فــي مشرف زاويــة 
ــداد - ٣ أدوار وســـرداب -  ــ وارت
السوم مليون و ٤٠٠ ألف دينار 

- ت: ٦٦٨٧٦٦٧٧ - ٩٧٣٠٥٠٠٠
للبيع مــنــزل فــي الشامية 
هـــــدام ٧٥٠ مــتــر شـــارع 

رئيسي- ت: ٩٩٧٤٥٩٩٥

 Shops for sale
محالت للبيع

للبيع محل فطاير بالفروانية مكان 
حيوي ومميز  - ت/ 94764922

للبيع ملحمه فى الشعب 
مــوقــع مــمــيــز. يصلح ألي 
نشاط . بالرخصه او من غير 

.للجادين . ت. 60009266 

 Job opportunities  

    Sales & Marketing

مطلوب بائع لمحل مجوهرات 
- دوام كامل - ت: 22613783

A seller required for a 
jewelry shop - full time - 
Tel.: 22613783 

 Wanted mobile sales man
 full-time and part-time,, for
 Kuwait  City,  - Call: 99594219

Required for Sabah Al 
Salem Cooperative Society 
-  Salesman - Call: 97772176

Required Asian  sales lady 
good appearance computer 
skills and good dealer with 
customers age above 35 
years old Transferable visa  
- Tel: 50692141
مطلوب موظفين و موظفات - 
مبيعات لشركة سفريات جديده 
- خبره ال تقل عن ٣ سنوات - لديه 
قاعدة بيانات عمالء -  راتب مغري + 
شريك بالربح - مكان العمل حولي  
- وقت االتصال من ١١ صباحا - إلى 

٩ مساءا - للتواصل / 99174561 
ــن لــشــركــة  ــي ــف ــوظ مــطــلــوب م
للهواتف و مستلزماتها لديهم 
خبرة في المجال و إقامة قابلة 
للتحويل. للتواصل عن طريق 

الواتساب فقط 66611985

ــدة فـي  ــ مــطــلــوب لــشــركــة رائ
الــكــويــت - مــنــدوب مبيعات 
خارجي - إرسال السيرة الذاتية 
  hrk7423@gmail.com -

 WhatsApp: 94923723
مطلوب لشركة مــوظــف او 
ــول سنتر.  موظفة اتــصــال ك
شرط الخبرة و التفرغ التام و 
شــرط اللباقة فــي التحدث و 
اإلقناع خبرة او بدون خبرة من 
الجنسية المصرية. واتساب 

كتابي فقط 60444886 

Real Estateعقارات
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    Sales & Marketing

مطلوب بائع محل بقالة خبرة 
فــي إدارة الــبــقــاالت ومعرفة 
ــواد الــغــذائــيــة واســعــارهــا  ــم ال
وإقامة قابلة للتحويل. لإلتصال  

 65932010

مطلوب لشركة كبرى بائعين 
إقامة قابلة للتحويل للتواصل 

22656097

مطلوب موظف للعمل في   
مــحــل عـــطـــارة  مــؤهــل عالي 
لزبائن  ا مــع  لتعامل  ا ويجيد 
ويجيد أعــمــال البيع والــشــراء 
وال يزيد السن عن ٣٠ سنة - 

للتواصل واتساب 55961010

يطلب عمل مندوب عــام خبره 
5 ســنــوات معرفه تامه بجميع 
الـــــوزارات لـــدى ليسن وســيــاره 
معرفة بالطباعه والكمبيوتر واالون 
الين - رقم تليفون 94986887 - 

واتساب/ 97328847

  Finance

مطلوب محاسب مصري دوام 
كامل أو نصف دوام للعمل 
بمصبغة في حولي ال يشترط 
الخبرة. 25744676 -  90949057 

  Representative

مطلوب موظفة محاسبة للعمل 
بمكتب بالسالمية نصف دوام. 
لإلتصال علي رقم /  99220667 

مطلوب مندوب مبيعات لديه 
خبرة واسعة بمجال الخرسانة 
الــجــاهــزة لــلــعــمــل فـــي شــركــة 
بــوبــيــان للخرسانة الــجــاهــزة. 
للتواصل يرجي ارســال السيرة 
iqudra@  الذاتية على ايميل
 - bubiyanreadymix.com

هاتف رقم 50555657
مطلوب مندوب شؤون و جوازات 
لديه رخصة قيادة وإقامة قابلة 

للتحويل 99341407

 Engineering

 We are hiring Agricultural
 Engineer - Send your CV to:
 a.profhr@yahoo.com - Call:

 96665747

Required Electrician - Go 
personally to Address: 
Al-Bayan Bilingual School, 
Hawally, Beirut Street - Gate 
#1 (08:00 am–2:00 pm). or 
email your resume to: abeer.
douglas@fawsecre.com 

Required A/C Technician - 
Go personally to Address: 
Al-Bayan Bilingual School, 
Hawally, Beirut Street - Gate 
#1 (08:00 am–2:00 pm). or 
email your resume to: abeer.
douglas@fawsecre.com 

مطلوب مهندس زراعي / مهندس 
ميكانيكا خبرة التقل عن 5 سنوات 
ــر الــنــفــايــات  ــدوي ــي مــشــاريــع ت ف
الزراعية ألنتاج السماد العضوي و 
علف الحيوانات و بدائل الطاقة 
fktta@hotmail.com - الحيوية

 Design & Photography
تصميم وتصوير

مكتب الــريــان لالستشارات 
الهندسية بحاجه الي رسام 

معماري ت 67702504

مطلوب موظف  IT - الدوام 
٨ ساعات - المقر في الــرأي - 
Hr@ - ارسل السيرة الذاتية

dgkw.com

مركز طباعة في حولي الي 
ــات و  ــالن طــبــاع و مصمم اع
عامل 66096009 - 66899954

  Secretarial

مطلوب للعمل بجمعية نفع عام 
- سكرتير مؤهل جامعي او اقل - 
إقامة قابلة للتحويل - الدوام من 
األحد إلى الخميس من الساعة 
 Fax : 25375017  - 2:307:30 الي

Jobkwt2009@gmail.com

مطلوب موظفة للعمل كسكرتيرة 
في مكتب عالج الطب البديل ، تجيد 
اللغة اإلنجليزية وتجيد العمل علي  
الكمبيوتر ، للحصول على تفاصيل 
WhatsApp أو االتصال 50059999

مطلوب لمكتب أعمال : سكرتيرة  
full-time or part-time: العمر 
 Contact: MOB: 45 سنة -  -25
 99791980 - Fax: 25326554 -
Email: intelligentandcreative@

gmail.com

A female employee is required 
to work as a secretary in an 
alternative medicine treatment 
office, fluent in English & fluent 
in computer work - WhatsApp 
or calling 50059999

Jobsوظائف
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  Workers
مطلوب برواتب مجزيه عمال 
تحميل وتوزيع للعمل فى شركة 
مــواد غذائية - بالشويخ دوام 
كامل –  اقامة قابلة للتحويل 

(مادة 18) - ت / 66505591 

Reception  
A Filipino receptionist is 
required For Ladies Salon 
- With experience in using 
computers and data 
entry.  Call: 99666808
شركه معاهد صحية (سبا) 
- تطلب مــوظــف إستقبال - 
المعاش 300 دينار - الشروط 
ــا : حسـن  ــره ــواف الـــواجـــب ت
المظهر - خبرة بنفس المجال 
- إقـامه قابله للتحويل - يرجى 
إرســـال السيره الذاتيه على: 

Kingsleymenspakuwait@
gmail.com

  Drivers
 Required Driver - Go personally
 to Address: Al-Bayan Bilingual
 School, Hawally, Beirut Street -
 Gate #1 (08:00 am–2:00 pm). or
email your resume to: abeer.

 douglas@fawsecre.com
Required driver for a Kuwaiti 
family of 3 no kids and no 
school with experience 
house in Mishref salary 130 
kd and more depending of 
experience. 96763150
مطلوب ســائــق مــصــري لمحل 
ــازة  ــ دوام ونـــصـــف دوام اج
خاصة 25754494 - 25744676 

 90949057 -
مطلوب سائق مؤقت صغيرة 
تتكون من 5 أفراد لمدة 3 شهور 
ــة بمناطق  بالدعية علي درايـ

الكويت 97327324 

مطلوب مدربين تعليم قيادة 
ــديــهــم شــهــادة  ــيـــارات ل الـــسـ
جامعية او دبلوم حاصلين علي 
رخصة قيادة راتب ثابت و عمولة 

 99149420
مطلوب مدربين تعليم قيادة 
ــديــهــم شــهــادة  ــيـــارات ل الـــسـ
جامعية أو دبلوم حاصلين على 
رخصة قيادة راتب ثابت وعمولة 

99149420

 Other Jobs
شركة رائدة فـي غسيل السيارات 
تطلب توظيف مدير عمليـات - 
 careers.kw013@gmail.com

- أو االتصال على : 66622463 
مطلوب لصالون رجالي بالشعب 
- وموظف  - حالقيـن  البحري 
 : ر - لالستفسا بــدكــيــر ومنكير 

67775069
مــطــلــوب لــمــحــل عــصــيــر - 
معلمين عصير - الجرسون 
- سائقين - إقــامــة قابلة 

للتحويل - 99097788 
ــوازل  مــطــلــوب لــشــركــة عـ
مراقب شرط وجود سيارة 
التواصل وتساب 67062065

 Join our Facilities Team! 
Safety & Security Supervisor 
- Al-Bayan Bilingual School, 
Hawally, Beirut Street - Gate 
#1 (08:00 am–2:00 pm). or 
email your resume to: abeer.
douglas@fawsecre.com 
Wanted for juice shop 
- Juice Maker - Waiters - 
Drivers - transferable visa 
is a must - 99097788 

Wanted for a men›s salon in 
Al Shaab Al Bahri - Barbers 
- Pedicure and Manicure 
Worker - For inquiries call: 
67775069 

Looking for Filipino barista for 
coffee shop in Assima Mall - 
Experience needed  - Transfer 
residency - Send CV. 99288791

Required For security company - 
Special Security Guards: Strong 
body + Experience + Over 180cm. 
- Hawally, Al Romi complex, 1St 
Floor, Office 1 - Applications to 
be send to E-mail: kuwaitjob19@
yahoo.com - 22626443 - 50285610

 Experiences  
 Required Plumber - Personally
 to Address: Al-Bayan Bilingual
 School, Hawally, Beirut Street
 - Gate #1 (08:00 am–2:00 pm).
or email your resume to: abeer.

douglas@fawsecre.com

مطلوب موظف لمكتب تأجير 
سيارات  - شرط وجود رخصة 
قيادة كويتية - اقامة قابلة 
للتحويل مصري الجنسية  - 

 67798845
R e q u i r e d  C o u r i e r   - 
Kuwaiti Driving license 
- Experience is a must 
- Transferable Visa No. 
18 - Please send your CV 
to Email Address: hr_re_
vacancy@yahoo.com
R e q u i r e d  f o r  L e a d i n g 
Medical Laboratory in 
Kuwait - Lab technician - 
Holding B.S medical Science 
/  Medical Laboratory - 
Priority for holding Kuwait 
medial  l icense -  CV to 
E-mail:cgmc.kw19@gmail.com
Required for mobile phones 
company employees with 
experience in the field and 
Transferable visa. Contact 
by WhatsApp only 66611985 

مــطــلــوب مــــدرس كمبيوتر 
فيجوال بيسك 97989930

 مطلوب مراقب زراعي + سائق 
رخصة عامة - ت: ٥١٧٨١٩٠٠

 مــطــلــوب لــمــخــتــبــر طــبــي رائـــد 
بالكـويت - فنيين مختبرات طبية 
- حاصل على درجة البكالوريوس 
فـي علوم طبية / مختبرات طبية 
واالفضلية لمن لدية ترخيص طبي 
cgmc.kw19@ - داخل الكويت

 gmail.com

 Asking for a job  

Engineering   
LOOKING FOR JOB - Planning 
and Implementation of all 
interior decoration work 
-  20+ Years of Experience 
in kuwait local furniture 
market  -  Maintenance 
Manager - Can Supervise 
Interior designing projects 
-  With my past experience 
i will be a strong candidate 
to manage any interior 
designing related projects 
- for further information 
please contact: 69619495 
A r c h i t e c t u r a l  E n g i n e e r 
consultant for site supervision, 
work with different consultant 
offices as a senior architect, 
having 30 years experience in 
Kuwait - Call: 98848363
مهندس مــدنــى خــبــرة ١٠ 
سنوات فى التنفيذ يبحث 

عن عمل ت ٩٤٩٥٦٧٢١
اســتــشــاري مهندس معماري 
لإلشراف على الموقع والعمل 
مع مكاتب استشارية مختلفة 
كمهندس معماري كبير ولديه 
خــبــرة 30 عــامــا فــي الــكــويــت - 

اتصل: 98848363

  Finance

رئيس حسابات ومــديــر اداري 
خبرة 10 سنوات داخل الكويت 

يطلب عمل ت 94941199 
محاسب حديث التخرج يجيد 
استخدام الكمبيوتر و البرامج 
الــمــحــاســبــيــة يــطــلــب عمل 
مناسب لالتصال / 60618202

محاسب مصري  خبرة طويلة 
في امساك الدفاتر ومراجعة 
االرصـــــدة وإعـــــداد الــتــقــاريــر  
والقوائم المالية وضبط الدورة 
المستندية المحاسبية - ولديه 
المحاسبيه.  بالبرامج  خبره 
يطلب عــمــل دوام كــامــل - 

متفرغ 60386600

 Experiences  
ممرض خبره بالصحه المدرسيه 
يــبــحــث عـــن عــمــل فـــى عــيــاده 

مدرسيه ت 94956721 
شاب يمني جامعي يبحث عن عمل 
إداري مندوب عام تحصيل ايجارات 
رخصة القيادة متوفرة و إجــادة 

استخدام الكمبيوتر 97100952

 Law Firm

ــواد القانون  متخصص في شــرح م
بكلية الحقوق. حيث انني حاصل على 
ماجستير في القانون العام بجامعة 

أسيوط بمصر لالتصال: 55163419

  Drivers
سائق مصري لديه رخصة 
قيادة عامة خبراء 14 عام 
ــل المجال يبحث عن  داخ
عمل في احــدى الشركات 
وليست المطاعم وتوصيل 

الطلبات - ت  60009457
سائق لديه رخصة قيادة سارية 
يــبــحــث عــن عــمــل فــي احــدي 
الشركات و ليس المطاعم او 

توصيل الطلبات  97894161

  Arabic Language

ــوي  ــرب ــة ت ــي ــرب ــة ع ــغ مـــــدرس ل
متخصص لجميع المراحل - خبرة 
طويلة بمناهج الكويت - خبرة 
بتدريس النحو والصرف والبالغة 
وتأسيس المراحل االبتدائية 
ــلـــوب سهل  ــدام أسـ ــخ ــت ــاس ب

ومبسط - تليفون : 99373785 
مــدرس أول لغة عربية، خبرة 
ــا،  ــامـ خـــمـــســـة وعـــــشـــــرون عـ
للمرحلتين المتوسطة والثانوية 
(العاشر- الحادي عشر - الثاني 
عشر ) ونحو وصرف ومهارات 
اتصال للجامعات والمعاهد ت 

 99896653
مــدرس لغة عربية متوسط 
وثانوي خبرة كبيرة تأسيس 
ــنــحــو والــبــالغــة وتبسيط  ال
الدروس مراجعة شاملة للمادة 

قبل االمتحانات 99715647 
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Jobsوظائف

  Arabic Language
مــدرس لغة عربية مؤهل عال 
تربوي لتأسيس بطيئ التعلم 
و مدارس اللغات و االبتدائي و 
المتوسط و الثانوى و النحو و 

الصرف للجامعة 99506923

  مـــدرس لفة عربية خــبــرة كبيره 
ــمــراجــعــات  ــت وال ــوي ــك بــمــنــاهــج ال
الثانوية  واالمــتــحــانــات للمرحلة 
والــمــتــوســطــة وتــأســيــس ضعاف 
ــدريــس الـــدور الثاني   المستوي وت

ت/66644847
مدرس لغة عربية سوري خبرة 
فــي تأسيس و تــدريــس جميع 

المراحل 66637189

   Maths
معلمة رياضيات خبرة طويلة و 
كفاءة بالمناهج الكويتية تدرس 
ابتدائي ومتوسط و ثــانــوي و 
جــامــعــة لــديــهــا أوراق عــمــل و 

اختبارات 52552866
معلمة رياضيات خبرة طويلة و 
كفاءة بالمناهج الكويتية تدرس 
ابتدائي ومتوسط و ثانوي لديها 
أوراق عمل و اختبارات 52552866
ــات لــمــرحــلــه  ــيـ ــاضـ مـــدرســـه ريـ
المتوسط و الثانوي صف 10 / 11 
شرح بطريقه مبسطه و سهله مع 
حل تمارين  - موبيل / 66815441
معلمة رياضيات خبرة طويلة 
بالمناهج الكويتية لديها أوراق 
عمل و اختبارات تدرس المرحلة 
ــيــة و الــمــتــوســطــة و  ــدائ ــت االب

الثانوية 52552866 
مــــدرس ريـــاضـــيـــات  لتأسيس 
المرحلة االبتدائية وللصفوف 
ســادس وســابــع وثــامــن وتاسع 
خبرة بالمناهج الكويتية وشرح 
بأسلوب سهل مع وجود مذكرات 

للتدريب والحل 66412924
ــدرس ريـــاضـــيـــات متخصص  ــ مـ
ــج الـــكـــويـــت لــلــمــرحــلــة  ــاه ــن ــم ب
المتوسطة خبرة كبيرة بمناهج 
الكويت وقدرة فائقة على توصيل 
المعلومة مع تهيئة الطالب لحل 
نماذج االمتحانات - ت: 97498958
تدريس رياضيات من سادس 
ــى  ــاء أدبـ ــ ــص ــ إلــــى عـــاشـــر وإح
بخبرة عشر ســنــوات للمنهج 
ــات عــلــيــا  ــ ــى (دراس ــ ــت ــ ــوي ــ ــك ــ ال

محاسبة) ت 55250525
مدرس اول رياضيات للتأسيس و 
التدريس خبرة للمرحلتين االبتدائية 
و المتوسطة و الصف العاشر و 
الثانوى استاذ في الشرح و حل 

امتحانات و مراجعات 60408834

مــدرس أول رياضيات وإحصاء 
للمرحلتين المتوسطة والثانوية 
-10 11 - 12 علمي وأدبــي مع 
نــمــاذج اخــتــبــارات الــمــراجــعــة 
. واخــتــبــار الـــقـــدرات للجامعة 
باللغتين العربية واالنحليزية - 

تليفون : 65842522 
 معلم رياضيات - خبرة ٢٠عام بمناهج 
الــكــويــت فــي المرحلة المتوسطة 
والثانوية مراجعات مستمرة قبل 
االخــتــبــار معلم متميز فــي صياغة 
االسئلة وتوصيلها للطالب بطريقة 

صحيحة - ت/ ٥٠٥٠٢٧٠٢ ٩٦٥+  

  Biology & Geology

مدرس اول علوم للمرحلة 
ئية  االبتدا و  لمتوسطة  ا
للمنهج مع  ــرح مبسط  ش
نــمــاذج للمراجعة و أحياء 
المرحلة الثانوية 67034362 
مدرس علوم للمرحلة االبتدائية 
وسادس وسابع وثامن وتاسع 
خبرة طويلة يالمناهج الكويتية 
وشـــرح بــأســلــوب مبسط مع 
وجود مراجعات ت /  65086229
مـــدرس اول الــعــلــوم للمرحلة 
المتوسطة و االبتدائية شرح 
ــمــاذج  ــع ن مــبــســط لــلــمــنــهــج مـ
للمراجعة و أوراق امتحانات و 

أحياء ثانوي 97541516 

 Physics & Chemistry  
ــادة الفيزياء للصفوف  خبير م
العاشر والــحــادي عشر والثاني 
عشر متخصص / حل امتحانات / 
شرح مبسط يشمل كل تفاصيل 
المنهج - خبرة كبيرة بمناهج 

الكويت - ت: 97498958
خبير مــادة الكيمياء للصفوف 
العاشر والــحــادي عشر والثاني 
عشر -  متخصص / حل امتحانات 
/ شــــرح مــبــســط يــشــمــل كل 
تفاصيل المنهج - خبرة كبيرة 
بمناهج الكويت - ت: 97498958
مدرس علوم للصفوف سادس 
وسابع وثامن وتاسع خبرة طويلة 
بالمناهج الكويتية وشرح مبسط 
والتدريب علي حل اإلمتحانات  
مع وجود مراجعات  : 65086229
مـــدرس اول فــيــزيــاء للمرحله 
ــادى عشر  ــ الــثــانــويــه عــاشــر وح
وثانى عشر خبره كبيره وقدره 
على التبيسط وتوفير مراجعات 

واختبارات - ت ٥٥٧٣٤٠٧٧
مدرسة فيزياء و كيمياء للمرحلة 
الثانوية صفوف عاشر و حادي 
عشر و ثاني عشر خبرة طويلة 
الــكــويــت طريقة شرح  بمناهج 
سهلة مع مراجعات و امتحانات. 
اإلتصال للسيدات فقط 65020156

 Physics & Chemistry
مدرس كيمياء متخصص بمناهج 
الكويت خبرة كبيرة وقدرة فائقة 
لمعلومة تهيئة  ا على توصيل 
الطالب لحل نــمــاذج امتحانات 
كاملة الصف العاشر والــحــادي 
عشر والثاني عشر - ت: 66605620 
مــدرس اول فيزياء و كيمياء خبرة 
كبيرة في التدريس للصفوف العاشر 
و الحادي عشر و الثاني عشر الثانوى 
استاذ في الشرح للفهم و مراجعات 

و امتحانات للتدريب 66683587
مـــدرس أول فــيــزيــاء وكيمياء 
ئي  لمسا ا و ية  نو لثا ا حلة  للمر
ــادي  ــ ــح ــ ــر وال ــاشـ ــعـ الـــصـــف الـ
عشر والــثــانــي عشر والمعاهد 
والجامعات خبرة كبيرة داخل 

الكويت - ت: ٩٧٨٣٣٨٩٨
مــدرس اول متخصص فيزياء و 
كيمياء للصف العاشر و الحادي 
عشر و الثاني عشر خبرة 25 عام 
و الشرح بأسلوب سهل و مبسط 
لضمان سرعة  الفهم. 67781800 

 French language

مـــدرس اول فرنسي خــبــرة اكثر 
من 20 سنة للحادي و الثاني عشر 
مراجعات و قواعد و تعابير و يوجد 
أوراق عمل و الجامعة  99541952 



ية
وع

سب
 . أ

ية
الن

إع
 . 

ي
لت

سي
و

Advertising ������ �������

7 15/11/2022 - 33 Big Heartالقلب الكبيرالعدد

 Transportation

طالب محتاج توصيل من حولي 
شارع قتيبه بجانب kfc إلى أبو 
حليفه قطعة ٢ كلية من الساعه 
٣٠: ٨ صباحا يتواجد بأبو حليفة  
واالنتهاء الساعه ٢.١٥ من األحد 
للخميس للتواصل على 66448118

علي استعداد لتوصيل المدارس 
ــي والــســالــمــيــه  ــي الـ ــول مــن ح

لالستفسار ت 99073490 

مطلوب باص او سياره لتوصيل 
طالب من حولي شارع المثنى 
ــن الــنــفــيــس  ــ ــة اب ــدرسـ ــى مـ ــ ال
لــعــكــس يرجى  بالسالميه  وا

االتصال على 99220296

Passport Lost
مفقودات جواز

مفقود جواز سفر مصري بإسم 
/ محمد عشري محمود. رقم 
A21527602  علي من يعثر عليه 
تسليمه للسفارة المصرية او 

االتصال علي 50167529

 French language

ــدرس تــونــســي لــغــة فرنسية  مـ
ــلــمــدارس الــعــربــيــة واألجنبية  ل
ابتدائي وثانوي 11و 12وجامعات 
Linguistique /Littérature/)
Expression écrite et orale /
Projets ) وشرح مناهج المعهد 
 A1-C2 من Alter égo الفرنسي
DELF/  : والتدريب على امتحانات
DALF/TCF  لإلتصال / 97792741

Computer
كمبيوتر

مدرس كمبيوتر لطلبة الثانوي 
ــمــدارس العربية  والمتوسط ال
واالجنبية والجامعات والمعاهد 
ــج  ــرام ــيــن جــمــيــع ب ــدئ ــت ــمــب وال
الكمبيوتر وعــمــل الــمــشــاريــع 
 win - office - access وتدريس
  - internet - powerpoint -
  scrash - excel - Expression

web4 - ت / 65509943

 English Language

لمنهج  با نجليزيه خبره  ا لغة 
الكويتي  االبتدائي والمتوسط 
والثانوي شرح مبسط يتناسب 
مع مستوي الطالب - 66627825

لــغــة إنجليزية  ــدرس أول  ــ م
تــدريــس (ابــتــدائــي - متوسط 
ــوي 10/11/12  ــان - ثــانــوي ) (ث
ــة الــلــغــة  ــي ــائ ــن ) ومـــــــدارس ث
والباكستانية والخاصة والتعليم 
المسائي والمعاهد التطبيقية 
والجامعات العربية المفتوحة 
والكويت والكلية االسترالية 
- حل واجبات والتدريب على 
ــات النفط  ــرك ــارات وش ــب اإلخــت
ــغــة اإلنــجــلــيــزيــة  ــل وتــعــلــيــم ال
 Toefl, Ielts, ) للكبار والصغار
Linguistics, Sybtax ) -ت: 
65667830 - 51376744 مدرس 
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