
ــاز بينيـــــــا جويــل ــي دكتــــوراه دي ــب ف ــام ، الط ــــة نظ ـــــــة األصــــول مراقب  الميداني
ــــــة  ــي المهني ــدوام وظيفـــــة ف ـــدر ونحــن .تفصـــــــــيال ب  .عملــك نق
ــب ، الخـــبرة من عاما 18  ـــــــــا ، الط ــال الســـــياحةو والعلــــوم الهندســـــة، والتكنولوجي واألدب والفـــن واألعم ــــــة .وموضـــــوعية جدا وصـــادقة جدا مســــؤولة . واألداء ، المهني ـــــدينا  .اإلنســـــان الترجمــــة  ــربي العدوانيـــــة أوامر ل ـــرائط وإنشـــاء ، الضــــمان مدة .وظيفـــــة أفضــــل ع ـــــــــا المواضــــــــيعيه الخ ـــة والتكنولوجي ـــــدينا .التعـــــذيب مناهضــــة لجن ـــــحيح مهمــة ل ـــع ، مفصــــــلة المطبعيـــــــة التجـــارب تص ـــــرية .طلــب ملـــف أي علــى ةطب ـــن .لنـــا بالنســـــــــبة قيمــــة أهم من واحدة هي والخصوصـــــــية الس ــــا االعتمــــاد يمك ـــــة من عليه ــــــــة الناحي ـــدة ، القانوني ـــــع .التمــــــيز وظائفنــــــا مع وقعنـــا .وظـــائف معتم ــا ودقيقـــــة أفضــــل من نتوق ــي ودائم ـــت ف  .المحــدد الوق
 BINNACLE BINNACLE BINNACLE BINNACLE  ((((ـــة ـــةالترجم ـــةالترجم ـــةالترجم ــــــــير    ،،،،    الترجم ــــــــيرالتفس ــــــــيرالتفس ــــــــيرالتفس ــب    -------- ( ( ( (التفس ــبالط ــبالط ــبالط ــع    ويشــــملويشــــملويشــــملويشــــمل))))    فنيـــــةفنيـــــةفنيـــــةفنيـــــة    --------    تقنيــــــةتقنيــــــةتقنيــــــةتقنيــــــة    --------    ســاعةســاعةســاعةســاعة 10700 10700 10700 10700    الط ــعجمي ــعجمي ــعجمي ــواع    جمي ــواعأن ــواعأن ــواعأن ــــكل    الهندســـــــيةالهندســـــــيةالهندســـــــيةالهندســـــــية    المجـــاالتالمجـــاالتالمجـــاالتالمجـــاالت    أن ــــكلبش ــــكلبش ــــكلبش ـــــة    ،،،،    والنفـــــطوالنفـــــطوالنفـــــطوالنفـــــط    ،،،،    رئيســـــيرئيســـــيرئيســـــيرئيســـــي    بش ـــــةوالهندس ـــــةوالهندس ـــــةوالهندس ـــــة    ،،،،    المعماريــــةالمعماريــــةالمعماريــــةالمعماريــــة    والهندس ـــــةالهندس ـــــةالهندس ـــــةالهندس ـــة    الهندس ـــةالزراعي ـــةالزراعي ـــةالزراعي ـــوم    --------    ســاعةســاعةســاعةســاعة 8287 ( 8287 ( 8287 ( 8287 (المعلومــــاتالمعلومــــاتالمعلومــــاتالمعلومــــات    وتكنولوجيـــــــاوتكنولوجيـــــــاوتكنولوجيـــــــاوتكنولوجيـــــــا    وميكانيكـــــــاوميكانيكـــــــاوميكانيكـــــــاوميكانيكـــــــا    ،،،،    الزراعي ـــومالعل ـــومالعل ـــومالعل ــا))))    العل ــابم ــابم ــابم ــــــاء    ،،،،    النــــانوالنــــانوالنــــانوالنــــانو    تكنولوجيـــــــاتكنولوجيـــــــاتكنولوجيـــــــاتكنولوجيـــــــا    ذلــكذلــكذلــكذلــك    فــيفــيفــيفــي    بم ــــــاءوالكيمي ــــــاءوالكيمي ــــــاءوالكيمي ــــــاء    ،،،،    والكيمي ــــــاءوالفيزي ــــــاءوالفيزي ــــــاءوالفيزي ــــــيات    ،،،،    والفيزي ــــــياتوالرياض ــــــياتوالرياض ــــــياتوالرياض االدباالدباالدباالدب    --------    ســاعةســاعةســاعةســاعة 4110 4110 4110 4110    -------- ( ( ( (والرياض ـــن     ـــنوالف ـــنوالف ـــنوالف  ســاعةســاعةســاعةســاعة 1715 1715 1715 1715    --------    غيرهاغيرهاغيرهاغيرها    --------    ســاعةســاعةســاعةســاعة 1620 1620 1620 1620    --------    والف
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ـــروط  ــام الش ــعار واألحك ــب التخطيـــــط أس ــع شــراء طل ــب Linkk.موق ـــــل ونحـن ســـايت وي ــارات علــى نقب ـــــــة الــــدفع خي  : التالي



ــاي   ــال ب ــي ، ب ـــرز مون ــة البنـــــك ، بوك ــــــة المتحـــدة الواليـــــات) وديع ـــــة األمريكي ــــــيك المحلي ـــالك ، (واألرجنتيــــــن والمكس ـــل وأس ــال ، نق ــــيز ، النظــــام والم ــــتر اوف ـــان ، كــارد وماس ـــق ، اكســـــــبريس امريك ـــــة ، ديســــــكفري ، تحق ـــراء النقط ـــــة حامل ، بطاقــــة إلــى بطاقــــة الشخصــــــية ، MoneyPak الخض ـــــة حامل إلــى البطاق ــــرام ، البطاق ــــــويالت ، ExpressPayment - مونيغ ــــل التح ـــــون ويســـــترن ، موباي ـــة  *  .يوني ـــــذيب مناهضــــة لجن ــة التع ــــذر ترجم  .نعت
 

 


