
العنوانالمنطقة

شارع ابي الفداءحماهمجمع أبي الفداءفرع حماه1

جانب القلعةحماهمركز المدینةفرع حماه2

جانب الكراجاتحماهمركز باب طرابلسفرع حماه3

كرم الحورانيحماهمركز كرم الحورانيفرع حماه4

كورنیش البیاضحماهمركز غرب السكةفرع حماه5

حي الصابونیةحماهصالة الصابونیةفرع حماه6

مقابل المشفى الوطنيحماهمركز طریق حمصفرع حماه7

طریق حلب الجدیدحماهمركز الوحدةفرع حماه8

ضاحیة ابي الفداءحماهمركز ضاحیة أبي الفداء فرع حماه9

البارودیةحماهمركز الزنبقيفرع حماه10

شارع المحبةحماهمركز الشیخ علوانفرع حماه11

شارع العلمینحماهمركز العلمین مبنى اإلدارةفرع حماه12

شارع ٨ آذارحماهصالة ٨آذار رئیسیةفرع حماه13

كفربھمحماهمركز كفربھم فرع حماه14

كفربھمحماهمركز البیلسانفرع حماه15

الربیعةحماهمركز الربیعةفرع حماه16

تیزینحماهمركز تیزینفرع حماه17

الضاھریةحماهمركز الضاھریةفرع حماه18

تل سكینحماهمركز تل سكینفرع حماه19

أم الطیورحماهمركز أم الطیورفرع حماه20

قمحانةحماهمركز قمحانةفرع حماه21

كازوحماهمركز كازوفرع حماه22

الموعةحماهمركز الموعةفرع حماه23

البارودیةحماهمركز سعید العاصفرع حماه24

إلبیةحماهمركز إلبیةفرع حماه25

الجافعةحماهمركز الجافعةفرع حماه26

بیرینحماهمركز بیرینفرع حماه27

خطابحماهمركز خطابفرع حماه28
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دوار الشھداءمصیافصالة دوار الشھداءفرع حماه29

جانب السرایا القدیمةمصیافمركزالسوق الرئیسي سندسفرع حماه30

جانب القصر العدليمصیافمركزسوق الھالفرع حماه31

أول السوقمصیافمركز باب قبليفرع حماه32

شارع الوراقةمصیافصالة الوراقةفرع حماه33

 البیاضیةمصیافمركز البیاضیةفرع حماه34

 السویدةمصیافمركز السویدةفرع حماه35

 الشیحةمصیافمركز الشیحةفرع حماه36

 حیالینمصیافمركز حیالینفرع حماه37

 المحروسةمصیافمركز المحروسةفرع حماه38

جب رملةمصیافمركز جب رملةفرع حماه39

 اللقبةمصیافمركز اللقبةفرع حماه40

 دیر شمیلمصیافمركز دیر شمیلفرع حماه41

 أصیلةمصیافمركز أصیلةفرع حماه42

 كفر عقیدمصیافمركز كفر عقیدفرع حماه43

 عوجمصیافمركز عوجفرع حماه44

 بعرینمصیافمركز بعرینفرع حماه45

 نیصافمصیافمركز نیصاففرع حماه46

 الدلیبةمصیافمركز الدلیبةفرع حماه47

 وادي العیونمصیافمركز وادي العیونفرع حماه48

 عین حالقیممصیافمركز عین حالقیمفرع حماه49

 البیضامصیافمركز البیضافرع حماه50

 البستانمصیافمركز البستانفرع حماه51

 المجويمصیافمركز المجويفرع حماه52

 المشرفةمصیافمركز المشرفةفرع حماه53

 بشنینمصیافمركز بشنینفرع حماه54

 بعمرةمصیافمركز بعمرةفرع حماه55

دیر مامامصیافمركز دیر مامافرع حماه56

مقابل الكنیسة الجدیدةالغابالسلطانة سندس سابقافرع حماه57

ً فرع حماه58 طریق المشتلالغابمركز سندس سلحب سابقا

مقابل المركز الثقافيالغابمركزسوق الھال خزنفرع حماه59

مقابل مصرف التسلیفالغابصالة السقیلبیةفرع حماه60

مقابل المشتل الزراعيالغابمركز الضھرةفرع حماه61

شارع البلدیةالغابمركز تل سلحبفرع حماه62



مقابل البلدیة من الجنوبالغابصالة سلحبفرع حماه63

مسحل فقروالغابمركز مسحل فقروفرع حماه64

العبر الغابمركز العبر خزن سابقافرع حماه65

عین الكرومالغابمركز عین الكرومفرع حماه66

ساقیة نجمالغابمركز ساقیة نجمفرع حماه67

عنابالغابمركز عنابفرع حماه68

مرداشالغابمركز مرداشفرع حماه69

شطحةالغابمركز شطحةفرع حماه70

الغابمركز الحوایقفرع حماه71

محردةصالة الكرمةفرع حماه72

محردةمركز محردةفرع حماه73

 التریمسةمحردةمركز التریمسةفرع حماه74

 الصفصافیةمحردةمركز الصفصافیةفرع حماه75

محردةصالة محردةفرع حماه76

كرنازمحردةصالة كرنازفرع حماه77

شارع الثورةسلمیةمجمع سلمیةفرع حماه78

جانب مصرف التسلیفسلمیةمول السلمیةفرع حماه79

أول شارع حماهسلمیةمركز سلمیة ١فرع حماه80

خلف شارع الثورةسلمیةمركز سلمیة ٢فرع حماه81

حي المساكنسلمیةمركز المساكنفرع حماه82

شارع زینبسلمیةمركز الزھراء خضارفرع حماه83

شارع زینبسلمیةمركز الزھراءاللحومفرع حماه84

 ظھر المغرسلمیةمركز ظھر المغرفرع حماه85

 السعنسلمیةمركز السعنفرع حماه86

عقاربسلمیةمركز عقاربفرع حماه87

 المبعوجةسلمیةمركز المبعوجةفرع حماه88

 الكافاتسلمیةمركز الكافاتفرع حماه89

تلدرهسلمیةمركزتلدرهفرع حماه90

جدوعةسلمیةمركز جدوعةفرع حماه91
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