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لاليجار شقة في السالم قطعة 
7 شارع 704 منزل 34 لإلستفسار 
ــارس رقـــم /   ــح ــال ــال ب و االتـــصـ

 65904055 - 99503971
شقة لإليجار بالقرين ٣ غرف وغرفه 
خادمه و٣حمامات ومطبخ مجهز 
وسخان وستاليت مركزي ومصعد 
مطلوب عائله صغيره او معاريس 

تواصل مع المالك 99664216
لإليجار شقة في العدان قطعة 
3 غــرف وصاله  8 تتكون من 
وحــمــام ومطبخ مجهز مدخل 
خاص موقف سيارة 94022250

لاليجار استيديو في فيال  
في العقيله قطعة 3 يتكون 
من غرفة وحمام ومطبخ 
االيجار ١٠٠ دينار. لالتصال 

 65111611
3 غرف 2 حمام و  لاليجار شقة 
صالة كبيرة  و مطبخ الدور الثاني 
يوجد مصعد و مواقف منطقة 
4 شــارع  مــبــارك الكبير قطعة 
16 منزل 14 اإليجار 270 دينار 

لالتصال 66073113 

لإليجار بالسالمية استديو +  ملحق 
- االستديو عبارة عن: غرفة وحمام 
ومطبخ / الملحق عبارة عن  : غرفة 
+ صالة + حمام + مطبخ مجهز - 
في عمارة - موقع مميز -  التكييف 
وحدات - قريبة من فندق الهوليدي 
إن )عــائــالت فقط( - المراجعة مع 
الحارس- ت: ٢٥٧٥٩٤١١ - ٦٦٢٩٠٩٠٥

لاليجار ملحق سرداب مكون من 3 غرف 
نوم - 2 حمام - مطبخ - صالة - حوش. 
في مشرف قطعة 4 شارع 5 منزل 12 
لالتصال  - 25391800 - 94456920 

لاليجار دور بالزهراء ق٢ ، ٤ غرف 
+ غرفتين ماستر ، صالة ، مطبخ ، 
غرفة عاملة مع حمام و غرفتين مع 
حمام ، جناح مفصول ، غرفة غسيل 
خارجية بالسطح ، مصعد خاص 
- مكينتين سنترال كل وحدة ١٠ 
حصان عدد ٢ موقف مظالت وساحة 
أمام المنزل - راشد - ت: ٥٠٩٠٤٠٢٢

لإليجار شقة في مبارك الكبير - ٣ 
غرف ، صالة ، غرفة تبديل مالبس 
، حمامين ، تكييف مــركــزي ، 
مصعد ، سخان مركزي - اإليجار 

٣٨٠ دينار - ت:  99712495
مطلوب شقة لإليجار في ضاحية 
عبدالله المبارك )معاريس( - ت: 

٩٩٠٢٢٨٧١

عقارات
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لإليجار شقق بالزهراء بالقرب من 
الخدمات و ٣٦٠ مول - سوبر ديلوكس 
جديدة من المالك مباشرة - ٣غ نوم 
وحدة منهم ماستر كبيرة ، غ عاملة 
مع حمام  + حمام ومطبخ مجهز - 
مخزن مع الغسيل ، مصعد ، موقفين 

سيارة مظللة - ت: ٩٩٠١٠٦٢٤

لإليجار شقة في المنقف - ٣ غرف 
كبيرة تصلح لعمال شركة أو عزاب 
، ٣ حمامات ، مواقف سيارات - 

اإليجار ٣٥٠ - ت: ٥٥٥٥٠٨٩٢

لإليجار شقة في مشرف - قطعة 
١ - شارع ٧ - منزل ١٦ - ٣غرف 
نوم ، ٢ حمام ، صالة ، مصعد ، 
مواقف سيارة - ت: ٦٦٨٩٨٤١٥

ايجار ملحق غرفه وصاله ومطبخ 
وحمام في جابريه قطعه 7 شارع 

7 منزل 17 تلفون : 25319588 

لاليجار شقة غرفتين وحمامين 
ومطبخ وصاله وتشطيب داخلي 
جديد في حولي شــارع بن رشد 
خلف شارع قتيبة - الدور  الخامس 
شقة رقم ١٩ االيجار ٢٩٠ دينار - 
عداد الكهرباء تحويل وزارة والماي 
مشترك سنوي-    -ت: 98980061

 
مطلوب ادوار او شقق لاليجار 
للمعاريس او لالجانب و المقيمين 
او عائالت كويتية صغيرة و الدفع 
مقدم من 3 اشهر الى سنة جميع 
مناطق االتصال للسادة المالك او 

الوكالء ـ ت:   97404624

مطلوب لإليجار شقة في مناطق 
العاصمة عبارة عن: ٣ غرف وصالة 
٣حمامات غرفة عاملة مع حمامه 
- عمارة جديدة - اإليجار بحدود  

٦٠٠ دينار - ت: ٩٩٨٩٢٦٠٠ 

ــإليــجــار في  مــطــلــوب شــقــة ل
ضــاحــيــة عــبــدالــلــه الــمــبــارك 

)معاريس( - ت: ٩٩٠٢٢٨٧١

 
للبيع شقة الفروانية ـ العمارة 
ألف   40 ـ مراجعة  نظيفة 
دينار ـ الرجاء عدم إتصال 

الوسطاء ـ ت:   69993324

 
مطلوب  منزل في بيان ومنطقة صباح 
السالم أو شرق القرين ويكون اإلتصال 
من صاحب المنزل مباشرة الوسطاء  
والمكاتب بمتنعون - ت: ٩٦٧٧١٠٦٠

مطلوب شراء منزل في بيان 
حــكــومــة أو دخـــل متوسط 
ــرجــاء من  ــاش - ال والــدفــع ك
ــرة بتصل  ــاش ــب ــك م ــال ــم ال
ونعتذر من المكاتب العقارية 

والوسطاء - ت: ٩٦٧٧١٠٦٠

 
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

 للبيع منزل في بيان هدام 
٧٥٠ متر  شارع واحد - ت: 

٩٩٧٤٥٩٩٥

 
لإليجار ضمان بيت كامل 
في خيطان قطعة ٥ -  البيت 
زاوية ، ويوجد غرف  استديو 

عزاب - ت: ٦٦٨٧٦٦٧٧

 
لإليجار فيال بالجابرية ) تصلح 
سفارة, حضانة, مكتب محاماة 
أوسكن خاص (ـ دورين وربع 
وســـرداب مع ملحقين ـ كل 
ملحق غرفتين وحمام, شارع 
وسكة, سنترال, شتر, تلبيس 
ــام جــمــيــع الــواجــهــات ـ  ــ رخ
اإليجار  20٠0 د.ك ـ العنوان 
ق 8, ش3, م17 ـ المالك ت:   
97663334 ـ   محمد اسحاق  

واتس آب : 69952754

 
ــوب شــــراء فــيــال أو  مــطــل
أرض بالجابرية / الشرة / 
قرطبة / الرميثية - ويكون 
اإلتصال من المالك مباشرة 
لــوســطــاء و المكاتب  وا
بمتنعون - ت: ٩٦٧٧١٠٦٠

مطلوب للبيع فيال او ارض 
او هدام في جميع المناطق 
االتصال للساده المالك او 
الوكالء شرط الجديه بالبيع 

ـ ت:   97404624

 
لإليجار شاليه في الخيران شركة 
المدينة مكون من: الدور األرضي 
صالة + مطبخ / الدور األول: ٣غرف 
مع حمام / الدور الثاني: ٣ غرف مع 

حمام )عائالت( - ت: ٩٩٩٢٦٧٢٩
 278 ـ شالية طريق  لاليجار 
بالزور 4 غرف + 4 حمامات + 
صالتين + بلكونتين علي البحر 
ـ ت:    للعائالت فقط  مباشرة 

99534345 ـ 99080212

لــإليــجــار دور فــي شاليهات في 
صباح األحمد البحرية مباشر على 
الخور يتكون الدور من 4غرف نوم 
وجميعهم ماستر, صالة كبيرة, 
مطبخ, االيجار )ويكند أو شهري( 
عائالت ـ ت:   66165696 ـ 66000468

لإليجار شاليه طريق 298 النويصيب 
ـ على البحر مباشرة ـ اسبوعي / 
شهري /نهاية االسبوع ـ عائالت 

فقط ـ للجادين ـ ت:   60998080

 
3 ـ واجهة  للبيع شاليه بالزور قطعة 
بحرية 23 متر ـ مساحة 990م2 ـ بنيان 
دورين ـ 8 غرف + 8 حمامات + ديوانية 
وحمامها + غرفة حارس ـ واجهة حجر 
أردني ـ السعر 495000 ـ ت:   66651645

للبيع شاليه طريق ٢٧٨ - طريق المنتزه 
- مساحة ٣٤٠م٢ - ٣ أدوار - ٢ غـرف 
ماستر + ٢ غرف أطفال + غرفة بيبي 
- ٧ حمامات - غرفـة سائـق - ٢ صالة 
رجال ونساء حمام سباحة - حديقة 
صغيرة - مصعد - تكييف مركزي  - 
السعر ١٦٠ ألف مراجعة - واتس آب 

-  ابو فهمي - ت: 99840530

للبيع أرض زراعية كبيرة في 
لــى مخطط  إ لبحرين تتحول  ا
 ٦ لــقــدم  ا سكني كبير سعر 
دنانير بحريني - ت: ٩٧٤٢٩٩٧٧

 
للبيع مخطط سكني عليه موافقة 
للتقسيم في السعودية القطيف 
صفوه - سعر األرض اإلجمالي ٢٨٠ 
مليون ريال سعودي - ت: ٩٧٤٢٩٩٧٧

 
نشتري األراضي والعقارات في 
سلطنة عمان بنظام الدفعات 
بيع في  وبأعلى سعر وعــقــد 

الكويت - ت: ٩٧٤٢٩٩٧٧
نشتري العقارات في دولة اإلمارات 
العربية ) عجمان ( بالدفعات وعقد 
وبأعلى سعر  لكويت  ا فــي  بيع 

مطلوب - ت: ٩٧٤٢٩٩٧٧
نشتري األراضــي و العقارات في 
مملكة البحرين - بأعلى سعر مطلوب 

بنظام الدفعات - ت: ٩٧٤٢٩٩٧٧
نشتري األراضي والعقارات في 
تركيا بنظام الدفعات وعمل 
عقد بيع بالكويت وبأعلى سعر 

مطلوب - ت: ٩٧٤٢٩٩٧٧
نشتري األراضي العقارات في دولة 
اإلمارات العربية ) رأس الخيمة ( 
وبأعلى سعر بنظام الدفعات وعقد 

بيع في الكويت - ت: ٩٧٤٢٩٩٧٧
نشتري األراضي والعقارات في 
جمهورية مصر العربية بنظام 

الدفعات - ت: ٩٧٤٢٩٩٧٧
نشتري األراضي العقارات في 
دولة اإلمارات العربية ) الشارقة 
( بنظام الدفعات وبأعلى سعر 

مطلوب - ت: ٩٧٤٢٩٩٧٧
نشتري األراضي و العقارات في دولة 
اإلمارات العربية ) أم القيوين ( بأعلى 
سعر وبنظام الدفعات - ت: ٩٧٤٢٩٩٧٧

للبيع قسيمة في الشويخ الصناعية 
 - لفارسي  ا بخ  قطعة ج مقابل مطا
مساحة ١٠٠٠م - سرداب + دور أول 
+ ميزانين - بناء جديد - السعر بيع 
مليون و ٨٠٠   - ت: ٩٠٠٦٦٢٤٥ بو ناصر

 
مطلوب قسيمة صناعية بالشويخ 
أو الري - مساحة من ٥٠٠م٢ إلى 
٢٠٠٠م٢ والرجاء يكون اإلتصال 
من المالك مباشرة وعدم إتصال 
المكاتب والوسطاء - ت: ٩٦٧٧١٠٦٠

 
ــوب قــســيــمــة ترخيص  مــطــل
غذائي - المساحة ٢٠٠٠م - في 
- صك  لصناعية  ا لعارضية  ا
شرعي -  ت: ٩٠٠٦٦٢٤٥ بو ناصر
ء قسيمة صناعية  مطلوب شــرا
بالشويخ أو الري - ويكون اإلتصال 
بنا من المالك مباشرة وعدم إتصال 
المكاتب والوسطاء - ت: ٩٦٧٧١٠٦٠

لـإليجار كراجات في الشويخ الصناعية 
شارع الكندادراي - موقع مميز في 
شرق - موقع مميز - تصلح  ميكانيكا 

، ميزان .. الخ- ت: 96694666 

 
للبيع محل في حولي يصلح ألي 

نشاط ٦٩٣٣٣٩٥٠ 

للضمان محل نسائية النجري ومحل 
مالبس أطفال في مجمع راقي في 
منطقة أبو حليفة - ت: ٥٠٦٩٢١٤١

 
مطلوب لإليجار - مخزن مساحة 
١٠٠٠ مــتــر - فـــي الــشــويــخ 
الصناعية أو المناطق القريبة 

منها - ت: 69619495 

 
لإليجار سرداب في خيطان 
٥ - المساحة تقريبا  قطعة 
١٠٠م٢ - اإليجار ٢٥٠ دينار - 

ت: ٦٦٨٧٦٦٧٧
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For rent in Salmiya, studio + 
annexe / Studio consisting of: 
room + bathroom + kitchen  - 
Annex consisting of: room + 
hall + bathroom + equipped 
kitchen - in a building - a 
privileged location - an - air 
conditioning units - close to 
the Holiday Inn Hotel )families 
only( - review with the guard- 
Tel: 25759411 - 66290905 
For  Rent  a  fami ly  An 
external ground floor flat in 
Salwa for two persons with 
a single car parking space, 
KD 150 per month - contact 
Whatsapp - 67763911
For Rent in Al Rawda an 
annexe -  1  room, hall , 
kitchen, 1 bathroom - Rent 
180 K.D - Tel.: 97111074

From the owner Large apartment 
in Zahraa block 2، two master 
rooms with two bathrooms - hall 
7 x 5, kitchen , maid room with 
bathroom، Two rooms with 
separate suite bathroom and 
private entrance to the suite، 
Rooftop laundry room، Apartment 
elevator، Two air conditioners, 
each 10 hp- Tel: 50904022 RASHED 

For lease lingerie and 
kids wear shop in luxury 
complex in Abo Haleefa 

Shop for  rent  -  In  abu 
halefa - Block 1 - 35 square 
meters - Tel:66526547 For 
Sale Bakala in Al-Shuwaikh 
Industrial )Canteen Al-Khair( 
– Tel.:99282635 - 98887860

 

 
Grocery store salesman required 
experience in managing groceries, 
food prices and transferable 
residence - Tel: 55560333 
Sales lady are required for 
kids store with experience 
3 years – Tel.: 9007608
Required Asian  sales lady good 
appearance computer skills and 
good dealer with customers age 
above 35 years old Transferable 
visa  - Tel: 50692141

REQUIRED SALES LADY  
FOR WOMEN FASHION 
EVENT DRESS SHOP IN 
S A L M I Y A H  N E X T  T O 
SULTAN CENTER - SALARY 
+ COMMISSION  - MOB# 
60098410 - 99719176

Looking for office boy in Qibla 
working 6 days per week - Tel: 
51192754 - 50488889
Required Car Washer - For Al 
Safi Station for car washing 
- Shuwaikh, Canada Dry St. - 
99311004 - 97801274

Required for salon a female 
employee for Pedicure and 
manicure. 65551791
Looking for a Filipino & 
Indian employees to work in 
a Ladies Salon - Transferable 
Residency - Call: 51719933

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

Urgent Required Data Entry 
Operator: Must have knowledge 
of Arabic typing. Office Boy: Must 
have knowledge of office work. - 
Transferable visa 18 - The applicant 
from Kuwait only. - Send your CV 
WhatsApp: with Ezen Amil copy by 
below - +965 99045529
Required  For Trading Co. - 
Mandoop Indian nationality 
-  Transferable residence 
18 -   Please send CV to 
WhatsApp No. 97963501 
Accountant / industrial 
observer / administrative 
& Technician supervisor 
/ Cooling Mechanic / Ice 
sales supervisor / General 
Delegate / guard - Wats app: 
60057849 - Fax: 22435789
Leading company in Restaurant 
field - requires full staff - Cleaners, 
from all nationalities, transferable 
visa, with accommodation & meals 
- Call: 60093897
Required drivers )6(  for 
T rad ing  &  Cont rac t ing 
Company - Call: 99696950
Required driver with heavy 
license - Labor: Age below 50 
years, visa No. 18 transferable 
visa - Call: 60309338

 
ــدة مــســتــعــدة لــتــوصــيــل -  ــي س
موظفات من حولي الى المناطق 
المجاورة و العاصمة و السالمية 
خالل الساعات التالية من الثامنة 
صباحا حتى ٦ مساءا - للتواصل 

على الرقم 66448118

توصيل موظفين مشاوير خاصة 
يفضل من الساعة 8 الي الساعة 5 
لإلستفسار ابو احمد /  60422755

 
مطلوب شابة خليجية للمشاركة 
سكن مع سيدة خليجية ٩٩٤٢٨٤١٣

 

لمركز طباعة  فـــورا  مطلوب 
وترجمة طــبــاع خــبــرة شئون 
ــارة - ارســال  ــج وجــــوازات وت
السيرة الذاتية واتــس آب : 

 +٩٩٠٤٥٥٢٩ ٩٦٥

 
تصميم وتصوير

مطلوب مصمم مــوقــع بسيط 
لنشر السلع مع الربط باالنستجرام. 

اإلتصال علي رقم 96777712 

 
مطلوب مــنــدوب مبيعات لديه 
خبرة واســعــة بمجال الخرسانة 
الجاهزة للعمل في شركة بوبيان 
للخرسانة الجاهزة. للتواصل يرجي 
ارسال السيرة الذاتية على ايميل  

iqudra@bubiyanreadymix.
com - هاتف رقم 50555657

ــن داخـــل الكويت  مــطــلــوب م
مندوب عام خبرة في مراجعة 
الـــوزارات والهجرة والشئون 
شرط خبرة ال تقل عن ٥ سنوات - 
  sam_smsm00 @ yahoo:com

- فاكس: ٢٢٤٢٦٠٩٤

مطلوب لشركة مقاوالت منـدوب 
ــوازات و  ـــ ذو خبرة شئون وج
جميع األعمال - إقامة قابلة 
١٨  - الرجاء  ــادة  للتحويل م
ــة  ــي ــذات إرســـــال الــســيــرة ال
علىالواتس آب رقم: 97963501

 
مــطــلــوب لــشــركــة مطاعم 
بالسالمية جراسين و سائقين 
ال يشترط الخبرة 90075622

 
دار بــالــمــيــرا لــإلســتــشــارات 
الهندسية بحاجة إلى مهندس 
معماري حديث التخرج + رسام 

هندسي - ت: ٦٧٧٠٢٥٠٤

 
مطلوب مندوب مصري جامعي لديه 
رخصة قيادة وســيــار٠ة راتــب ٣٠٠ 
دينار دوامين العمر ال يزيد عن ٣٥ 

عام - ليسن قديم - ت: ٦٧٠٠٣٨٣٦
مــطــلــوب مــنــدوبــيــن مبيعات 
خبرة بــالــمــواد االستهالكية 
إقامة قابلة   - والبالستيكية 
للتحويل ، راتب + عمولة - ت: 

٩٩٧٢٥٩٨٩ - ٩٧٤٣٠٠٩٣
مطلوب بائع محل بقالة دخبرة 
فــي إدارة البقاالت وأسعار 
المواد الغذائية وإقامة قابلة 

للتحويل - ت: ٥٥٥٦٠٣٣٣
مطلوب لشركة مــواد غذائية 
موزعين للجمعيات واألســواق 
المركزية - شرط الخبرة - ت: 

٩٦٠٩٧٦١٧  +٩٦٥
مطلوب مندوبين ومروجين - 
لديهم رخصة قيادة + سيارة 
- لشركة بها وكاالت - اإلتصال 
من ٤.٣٠ إلــى ٥.٣٠ مساء ت: 

 ٩٧٤٣٠٠٩٣ - ٩٩٧٢٥٩٨٩
ــن الجنسية  مــطــلــوب مــوظــفــة م
العربية للعمل في محل مجوهرات 
بالمباركية - دوام مسائي من ٤ إلى 
١٠ مساء - راتب ثابت ٢٧٠ دينار + 
عمولة  ال تقل عن ٢٥ عام وال بتجاوز 

٣٨ عام محجبة - ت: ٦٧٧٧١٦٦٢
شركة رائدة في المواد الغذائية تطلب ـ 
مندوبين ةموزعين بالجمعيات التعاونية 
ــة بالجير  خبرة بالجمعيات وعلى دراي
العادي / مروجين جمعيات خبرة بالترويج 
بالجمعيات والهايبرماركت ـ راتب أساسي 

200 دينار + عمولة ـ ت:   96947770

مطلوب موظف لمكتب تآجير 
سيارات شرط الخبرة + تحويل 
إقــامــة - بــراتــب ونسبة - ت: 

٩٠٠٢٥٦٦٠ - ٩٠٠٢٥٦٦٥
مطلوب بائع لمحل مجوهرات 
دوام كــامــل ـ االتـــصـــال ـ ت:   

22613783
مطلوب مندوبي مبيعات - خبرة 
في مبيعات  الجمعيات ال تقل 
عن ٣ سنوات ، وجود رخصة قيادة 
وسيارة، أن ال يقل المؤهل العلمي 
عن ثانوية عامة - 55549094 / 
 Bassamn@hadiclinic.com.kw

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

)مادة 18( - ت / 66505591 
مطلوب برواتب مجزبة عمال 
تحميل وتوزيع للعمل في  شركة 
مــواد غذائية بالشويخ دوام 
كامل إقــامــة    قابلة للتحويل 

مادة ١٨ - ت: ٦٦٥٠٥٥٩١

مطلوب برواتب مجزيه عمال 
تحميل وتوزيع للعمل فى شركة 
ــواد غذائية بالشويخ دوام  م
كامل –  اقامة قابلة للتحويل 

)مادة18 (- ت /    66505591 
ــارات -  مطلوب غسالين ســي
لمحطة صافي لغسيل السيارات 
الشويخ - شارع الكندادراي - 

 ٩٧٨٠١٢٧٤ - ٩٩٣١١٠٠٤
مطلوب عمال – خبرة بالجمعيات 
التعاونية , معرفة تامة بمناطق 
الكويت – شركة لديها وكاالت – 
راتب + عمولة ’ إقامة قابلة للتحويل 
– اإلتصال بعد الساعة الرابعة عصرا 

– ت: 65056344 – 97430093

 
مطلوب لشركة كبرى - محاسبين 
- شئون موظفين - مبيعات - 

مشتريات 94752010 
محاسب خبرة بإمساك الدفاتر 
البرامج الجاهزة -  والعمل على 
إجادة اإلنجليزية والكمبيوتر وإعداد 
الميزانيات يطلب عمل دوام كامل 

- زيارات - ت: ٥١٠٠١٠٨٩
محاسب خبرة ١٠ سنوات داخل 
الكويت يطلب عمل دوام جزئي 

- ت:  ٦٧٧٧٨٢٨٣

  
مطلوب سائقين - رخصة خاصة 
أو عامة - إقامة قابلة للتحويل  

- ت: ٩٩٧٢٥٩٨٩ - ٩٧٤٣٠٠٩٣

مطلوب ســائــق لــديــه خــبــرة في 
مجال الخضار والفواكه ) تسويق + 
توزيع( لجميع مناطق الكويت يحدد 
الراتب بعد المقابلة. للتواصل علي 

واتساب فقط 66649753 
مطلوب سائقين - رخصة قيادة 
وسيارة - لشركة بها وكاالت - 
اإلتصال من ٤.٣٠ إلى ٥.٣٠ مساء 

ت: ٩٧٤٣٠٠٩٣ - ٩٩٧٢٥٩٨٩ 
مطلوب سائقين - رخصة عامة 
- للعمل في شركة مواد غذائية - 
دوام كامل ،  إقامة قابلة للتحويل 

) مادة ١٨ ( - ت: ٦٦٥٠٥٥٩١

 
مطلوب مراقب زراعي + سائق 

رخصة عامة - ت: ٥١٧٨١٩٠٠
شركة صناعية تطلب من داخل 
الكويت فقط - مراقب اعمال 
إدارية وصناعية / مشرف اعمال 
صناعية / عمال / فــراش -ت: 

  60057849 - 66024084

  

ممرض يطلب عمل داخل منزل 
-97454351 واتس اب فقط 

 
مدرسة لغة عربية خبرة طويلة 
بمناهج الكويت ابتدائي ومتوسط 
وثـــانـــوي والــمــعــاهــد الدينية 
والجامعات وخبرة بقواعد الصرف 

والنحو والبالغة - ت: ٩٧٦١٨٩٧٥

 
معلمة لجميع المواد المرحلة االبتدائية 

والمتوسطة - ت: ٦٦٢٢٤٨٥٧

 
مدرس لغة إنجليزية دراسات عليا لطالب 
الثانوي والجامعات والكليات والمعاهد 
والمساعدة في عمل ومراجعة وتدقيق 
األبحاث والترجمة وتدريبات اختيارات 

IELTS, TOEFL - ت: ٦٩٠٦٦٥٠١

 
معلمة رياضيات خبرة بمناهج 
ــة ســهــلــة  ــق ــري ــط الـــكـــويـــت ب
وبسيطة لضمان النجاح والتفوق 
للمرحلة المتوسطة سادس / 
سابع / ثامن / تاسع - ومرحلة 
الــثــانــوي صــف عــاشــر / حــادي 

عشر - ت: ٦٦١٦٨٦٩٩
مدرس أول رياضيات وإحصاء 
ــس طلبة  ــي ــأس ــس وت ــدري ــت ل
وطالبات المرحلتين الثانوية 
والمتوسطة وضمان تفوقهم 
في جميع اإلحتبارات بتقدير 
امتياز واإلنــتــقــال للصفوف 
 -  ٩٧٩٧٥٠٩٦ - ت:  لية  لتا ا

٩٧٣٥٥٥٤٨
مـــدرس ريــاضــيــات للمرحلة  
ــادس وسابع  اإلبــتــدائــيــة وسـ
وثامن خبرة طويلة بالمناهج 
الكويتية وطرق سهلة لحفظ 
جدول الضرب والكسور واألعداد 

الكسرية - ت: ٦٦٢٥٢٩٤٦
معلمة رياضيات قديرة خبرة 
ــرق سهلة  ة لــديــهــا طـ وكـــفـــاء
وبسيطة لضمان النجاح والتفوق 
لجميع صفوف المرحلة المتوسطة 
) سادس - سابع - ثامن - تاسع 

( - ت: ٢٤٧٤٧٦٦١ - ٩٧٩٨٥٠٩٤

 
مــدرس لغة عربية سوري 
خبرة في تأسيس و تدريس 

جميع المراحل 66637189
ــوري -  ــدرس لغة عربية س م
دراســات عليا. خبرة ٢٠ عامآ 
فــي تــدريــس ذو الصعوبات 
ــضــعــاف وذو  الــتــعــلــيــم. وال
االحتياجات الخاصة والمرحلة 

االبتدائية  60932686 

 
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 
مدرس كيمياء للمدارس األمريكية 
والبريطانية IGCSE )EDEXCEDL ـ 
 A Level( Modern ـ CIE( )O Level
Chemistry )Holt( ـ ت:   66361893
ــدرس أول فيزياء وكيمياء  م
للمرحلة الثانوية والمسائي 
الصف العاشر والحادي عشر 
والــثــانــي عــشــر والــمــعــاهــد 
والجامعات خبرة كبيرة داخل 

الكويت - ت: ٩٧٨٣٣٨٩٨

 
ــوم لــلــصــفــوف خامس  ــل ــدرس ع ــ م
وسادس وسابع وثامن وتاسع وأحياء 
للصفوف )١٠ - ١١ - ١٢ ( خبرة طويلة 
لكويتية وحــل أسئلة  ا بالمناهج 

الكتاب المدرسي - ت: ٦٥٠٨٦٢٢٩

Jobs
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