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 .שלך העסק את מעריכים אנו  .מפורט על  במשרה מקצוען  
 .בזמן תמיד מדויקת ,ביותר  הטוב צפו .מצוינות עם  שלנו משרות סימן אנחנו .משרות מוסמך ,משפטית מבחינה אמין  .עבורנו ביותר החשוב ערךה היא הפרטיות לבין בינינו .המבוקש קובץ כל על ,מפורט  מהדורה משימה היא שלנו הגהה .CAT הטכנולוגיה TM יצירת ,תנאי הבטחת .ביותר הטובה העבודה את צווי QA אגרסיבית שלנו  .אנוש תרגום ביצועים ,מקצועיות .אובייקטיבית מאוד כנה  ,ביותר אחראית .וספרות אמנות ,עסקים  ,תיירות,מדע ,הנדסה ,הטכנולוגיה ,הרפואה ,ניסיון  שנות 18 
 BINNACLE BINNACLE BINNACLE BINNACLE  ((((---- פרשנות פרשנות פרשנות פרשנות     תרגום תרגום תרגום תרגום) ) ) ) ----     טכניטכניטכניטכני    ----    טכנולוגי טכנולוגי טכנולוגי טכנולוגי     ----    שעות שעות שעות שעות  10700 10700 10700 10700    רפואי רפואי רפואי רפואי    (((( מכניקה מכניקה מכניקה מכניקה  , , , ,אגרונומיה אגרונומיה אגרונומיה אגרונומיה  , , , ,אדריכלות אדריכלות אדריכלות אדריכלות  , , , ,שמןשמןשמןשמן , , , ,ההנדסה ההנדסה ההנדסה ההנדסה     בעיקר בעיקר בעיקר בעיקר     השדות השדות השדות השדות     סוגי סוגי סוגי סוגי     כל כל כל כל     כולל כולל כולל כולל    IT) 8,287 IT) 8,287 IT) 8,287 IT) 8,287  שעות שעות שעות שעות  1715 1715 1715 1715    ----    אחריםאחריםאחריםאחרים    ----    שעות שעות שעות שעות  1620 1620 1620 1620    ----    ובספרות ובספרות ובספרות ובספרות     באמנות באמנות באמנות באמנות     ----    שעות שעות שעות שעות  4110 4110 4110 4110    ---- ( ( ( (מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה מתמטיקה  , , , ,פיזיקה פיזיקה פיזיקה פיזיקה  , , , ,כימיה כימיה כימיה כימיה  , , , ,ננוטכנולוגיה ננוטכנולוגיה ננוטכנולוגיה ננוטכנולוגיה     כולל כולל כולל כולל ))))    מדע מדע מדע מדע     ----    שעות שעות שעות שעות 
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  .יוניון ווסטרן ,נייד  העברות ,MoneyGram -ExpressPayment ,הכרטיס אל  הכרטיס  בעל' ,כרטיס -ל  אישי  כרטיס ,MoneyPak דוט גרין ,דיסקברי ,דוק ב ,אקספרס  אמריקן  ,מאסטרקארד ,ויזה  ,כסף כדי ,בנקאית העברה  ,(ארגנטינה  או מכסיקו  ,ב "ארה  מקומי) פיקדון  בנק  ,PayPal, MoneyBookers   :הבאות  התשלום אפשרויות את מקבלים  אנו אינטרנט  אתר Linkk.האתר  רכש  הזמנת  תרשים  מחירים  שימוש  תנאי 



 .מתנצלים  אנו CAT תרגום  *
 

 


