يـشاكض انُفار ( داخـم ســـىسَح )
يشاكض انُـفار فٍ انًحافـظاخ

انؼـُىاٌ

 سلى انهاذف

دسػـا
انسـىَذاء
حـًص

يشكض انهُذسح انًؼهىياذُح
يشكض انًـضج
يشكض ذكُىنىجُا انًؼهىياخ
يشكض انرم
(يغهك حانُاً)
يشكض َـفار دسػـا
يشكض َفار انسـىَذاء
يشكض َفار حـًص

حــًاِ

يشكض َفار حـًاِ

ديشك – انصُاػح  -طشَك انًطاس  -كهُح انهُذسح انًؼهىياذُح انطاتك األول
ديشك  -انًـضج  -يذَُح انشثاب  -يُرذي انشثُثح
ديشك  -أتى سيـاَح  -ساحح األيىٍَُ  -شاسع انًهذٌ تٍ تشكح
انرم  -خهف انهالل األحًش  -يؼهذ انشَادج نهغاخ وانكًثُىذش
دسػا  -يماتم يذَشَح انرشتُح  -تُاء انثشج
انسىَذاء  -يماتم انفشٌ اِنٍ  -تُاء تشج آدو  -انطاتك األول
حًص  -جايؼح انثؼث  -يثًُ كهُح انؼـهىو  -انطاتك انثاٍَ
حًاِ  -حٍ انًغـُهح  -يمـش فـشع اذحاد شثُثح انثىسج  -يُرذي انشثُثح نهؼـهىو
وانًؼـهىياذُح

+963(11) 54917743
+963(11) 6117177
+963(11) 33485100
+963(11) 5913330
+963(15) 245931
+963(16) 227946
+963(31) 2119205

طشطىط

يشكض َفار طشطىط

انالرلـُح
حـهة

يشكض َفار انالرلـُح
يشكض َفار حهة

انًحافظح

ديشك

إدنـة

طشطىط  -ساحح انًحافـظح  -تُاء انجـًؼُح انؼـهًُح انسىسَح نهًؼهىياذُح
()SCS

(يغهك حانُا ً)

يشكض َفار إدنة

يشكض َفار دَش انـضوس (يغهك حانُا ً)

دَش انضوس
انشلــح
انحسكح
انمايشـهٍ

يشكض َفار انشلــح
يشكض َفار انحسكح

(يغهك حانُا ً)
(يغهك حانُا ً)

يشكض َفار انمايشـهٍ

(يغهك حانُا ً)

+963(33) 2214314
+963 (43)321473
9943
+963(41) 445629
+963(21) 2634060

)Ext.(115

انالرلـُح  -جايؼح ذششٍَ  -انًكرثح انًشكضَح  -انمـثى
حهة  -جايؼح حهة  -يشكض انحاسة
إدنة  -حٍ انمصىس  -جاَة يثًُ انًحافظح  -تُاء َماتح انًهُذسٍُ ط -3
انجـًؼُح انؼـهًُح انسىسَح نهًؼهىياذُح ()SCS
دَش انـضوس  -حٍ انمصىس  -شاسع حىض انفشاخ  -يثًُ سئاسح جايؼح
انفشاخ
انشلــح  -جايؼح انفـشاخ  -كهُح انرشتُح
انحسكح  -جايؼح انفـشاخ  -كهُح انحـمـىق  -انطاتك األول
انمايشهٍ  -شاسع انىحذج -يماتم ثاَىَح انمادسُح نهثُاخ تُاء انجًؼُح انؼـهًُح
انســىسَح نهًؼـهىياذُح ()SCS

+963(23)250241
--+963(22) 260891
+963(52) 311850
+963(52) 435073

يـشاكض انُفار ( خاسج ســـىسَح )
انثهذ

يشكض انُفار

انؼـُىاٌ

 سلى انهاذف

اإلياساخ انؼشتُح انًرحذج

دتــٍ

دتٍ – لشَح انًؼشفح – يكرة -F02يكرة F30
طاتـك Block13- 1st

+971 555538531

انًًهكح األسدَُح انهاشًُح

ػـ ًّـاٌ

ػـ ًَّاٌ – انشًُساٍَ – شاسع ػثذ انشحُى انىاكذ – تُاء سلى 45

جًهىسَح يصـش انؼشتُح

انماهشج

يصش  -طشَك يصش االسكُذسَح انصحشاوٌ – انمشَح انزكُح

نثُاٌ

تُشوخ

تُشوخ  -انصُاَغ  -شاسع ػهى انذٍَ  -تُاء انًُصىس ط1

انكىَد

انكىَد

حىنٍ  -شاسع اتٍ خهذوٌ  -يجًغ انخهُفٍ  -انطاتك أول -يكرة 1

ذشكُا

اسطُثىل

اسطُثىل -يُطمح فاذح  -شاسع فىصٌ تاشا -تجاَة يسجذ ػرُك ػهٍ –
تُاء سلى  -132انطاتك انثانث  -يكرة سلى 3

انثحشٍَ

انًُايح

انًُايح  -يُطمح انثشهايح – يجًغ  - 153طشَك  - 5313يثًُ 3001

+962 6 5100250

)Ext.(4368

+202 35370434
)Ext.(303
+202 35370435
+961 1 754 222

)Ext.(124

+965 66600089
+90 212 533 82 78

Tel:

+90 506 103 79 02

Mob(1):

+90 537 734 88 58

Mob(2):

+973 17383000

