
الموقعالمراكز المفعلةالرقمالموقعالمراكز المفعلةالرقم
قرية خربة الحمام خربة الحمام٤٧حي بستان الديوان بستان الديوان١
قرية القبو القبو٤٨حي المهاجرين صالة المهاجرين٢
قرية مرمريتا مرمريتا٤٩منطقة الرستن صالة الرستن / خزن٣
شارع الغوطة صالة الدبالن٥٠قطينة قطينة٤
شارع باب السباع الرئيسيصالة العروبة٥١الغور الغور٥
حي كرم الشامي صالة الكرامة٥٢الحراكي الحراكي٦
حي الحمراء صالة الملعب البلدي٥٣ام العمد ام العمد٧
قرية مريمين مريمين٥٤جب الجراح جب الجراح٨
قرية حديدة حديدة٥٥المنطقة الصناعية حسياء حسياء٩
قرية الصويري الصويري٥٦الشرقلية الشرقلية١٠
قرية رباح رباح٥٧مخرم تحتاني مركز المخرم التحتاني١١
قرية فاحل فاحل٥٨القصير صالة القصير١٢
حي االرمن صالة الحرية٥٩المؤسسة العامة للشبكات الشبكات١٣
حي النازحين عند دوار االصيلصالة الشهداء٦٠البريجالبريج١٤
عكرمة الجديدة شارع العشاقصالة الوثبة٦١ربلةربلة١٥
قرية المشرفة المشرفة٦٢االشرفيةاالشرفية١٦
قرية مخرم فوقاني مركز جملة المخرم فوقاني ٦٣١عرقاياعرقايا١٧
قرية مخرم فوقاني صالة المخرم الفوقاني٦٤فيروزة فيروزة١٨
قرية شينصالة شين٦٥رام العنز رام العنز١٩
قرية بيدر الرفيع بيدر الرفيع٦٦الحمرات الحمرات٢٠
حي الزهراء مجمع الزهراء٦٧الغسانية الغسانية٢١
حي جورة الشياح مجمع تشرين٦٨حي الميدان الميدان٢٢
مساكن الشرطة مركز ٢جملة٦٩الفرقلس الفرقلس٢٣
مدينة تلكلخ مركز جملة تلكلخ٧٠الحصن الحصن٢٤
كرم اللوز جانب مخفر باب السباع مركز ٧١٤قرية الرقامة الرقامة ٢٥
منطقة الصناعية مركز جملة الصناعة ٧٢٣قرية عيون الواديعيون الوادي٢٦
منطقة الصناعية مركز جملة الصناعة ٧٣٥قرية العثمانية العثمانية٢٧



المدينة الجامعية مركز السكن الجامعي ٧٤قرية صددصدد٢٨
حي جورة الشياح صالة الكندي ٧٥٢قرية الشعيرات الشعيرات٢٩
قرية المزينة مركز المزينة ٧٦قرية الجويخات الجويخات٣٠
قرية العزيزية مركز العزيزية ٧٧مدينة تلكلخ مركز بيع تلكلخ٣١
مساكن الشرطة صالة االدارة ٧٨مدينة تلكلخ صالة تلكلخ٣٢

الناصرة٣٣
قرية الناصرة

صالة الوعر خضار٧٩
حي الوعر القديم 

حي الوعر القديم مجمع الوعر ٨٠قرية تارين تارين٣٤
حي النزهة قرب حلويات الفردوسصالة النزهة٨١قرية لفتايا لفتايا٣٥
كرم الشاميمستودع األلبسة٨٢مقابل مشفى الزعيم طريق الشام٣٦
مساكن الشرطة محطة محروقات٨٣قرية هرقل هرقل٣٧
مبنى الخدمات الفنية الخدمات الفنية٨٤قرية السنكري مركز السنكري ٣٨
قرية العقربية العقربية٨٥قرية عناز عناز٣٩
حي جورة الشياح صالة القطاع العام٨٦جورة الشياح صالة الكندي/ سندس٤٠
مدينة تدمرصالة تدمر٨٧وادي الدهب ص البعث٤١
قرية كفرام كفرام٨٨قرية الهزة الهزة٤٢
قرية الحواش الحواش٨٩قرية بلقسة بلقسة٤٣
 حي االنشاءات انشاءات٤٥
حي الزهراء مركز الزهراء٤٦




