
الشارعالحيالمنطقةالمدینةاالسم
سوق الخضارالجابریةالجاریةحلبالجابریة
سوق الخضارالخالدیةالخالدیةحلبالخالدیة

سوق الخضاراعظمیةاعظمیةحلباعظمیة ١
جانب فرن االعظمیةاالعظمیةاالعظمیةحلباعظمیة ٣

سوق الخضارالملعب البلديالفیضحلبالملعب البلدي

حلبطارق بن زیاد
مساكن 

السبیل
جانب فرن مساكن السبیلالسبیل

حلببستان الزھرة
بستان 

الزھرة
جانب الفرنبستان الزھرة

مقابل مدرسة مشقتلفون الھوائيسلیمانیةحلبالتلفون الھوائي

باب الحدیدحلبباب الحدید
دوار باب 

الحدید
طریق جب القبة

جانب الحدیقةالفیضالفیضحلبم. الفیض
جانب ملعب الرعایةالسلیمانیةالسلیمانیةحلبالسلیمانیة

اسكندرونجمیلیةحلباسكندرون
اسكنرون جانب فالفل 

النزھة

السریانحلبالسریان
السریان 

القدیمة

شارع السوق مقابل فرن 

السریان
شارع سینما الزھراءالعزیزةالعزیزیةحلبص. الزھراء
خلف فرن الرازيمحافظةالمحافظةحلبص. الرازي

حلبص.المحطة
محطة 

بغداد
جسر ١٦ تشرینمحطة بغداد

جانب المستودعاتاالكرمیةاالكرمیةحلبص.االكرمیة
سنما الزھراءالعزیزیةالعزیزیةحلبزھراء أحذیة
خلف المخفرباب الفرجالعبارةحلبالعبارة احذیة

جانب امن الدولةالسفیرةالسفیرةحلبالسفیرة
شارع سوق التللالتللالتللحلبالتلل

الجمیلیةحلببارون
ساحة سعدهللا 

جابري
جانب المتحف

جانب جامع الرضوان٣٠٠٠شقةالحمدانیةحلب٣٠٠٠ شقة

المحافظةالمحافظةحلبص.المحافظة
جانب صالة الرازي 

شارع فرن الرازي

الفیالتالفیالتحلبالرعایة
جانب المعد الریاضي 

خلف ملعب الرعایة
دوار االطفائیةالحمدانیةالحمدانیةحلبالبرجیة

مقابل فرن القاطرجيالقاطرجيالقاطرجيحلبالقاطرجي
شارع سوق المیدانالجابریةالجابریةحلبص.المیدان
خلف سوق الھال٦٠٦ شقةالحمدانیةحلبص.٦٠٦

شارع النیلحلبشارع النیل
اخر شارع 

النیل

جانب الحدیقة مساكن 

الصحة

حلبالشھداء
حلب 

الجدیدة
جانب جامع نفیسةحلب الجیدة

حلبالشیخ عمر
حلب 

الجدیدة
جانب جامع عمرحلب الجیدة

سوق الخضاراشرفیةاشرفیةحلبصالة االشرفیة

جمیلیةجمیلیةحلبالجمیلیة
خلف جامع الصدیق امام 

مصرف التسلیف الشعبي

حلبصالح الدین
صالح 

الدین
جانب الشرعیةصالح الدین

دكاكین عكرمةالصاخورالصاخورحلبالصاخور

حلبسیف الدولة
سیف 

الدولة
سوق سیف الدولةسیف الدولة



حلببستان القصر
بستان 

القصر
خلف المدارسبستان القصر

جانب المخفرریف حلببلدة نبلحلبنبل
قبل الجسرمیسلونمیسلونحلبمیسلون

حلبالشیخ ابو بكر
الشیخ ابو 

بكر
خلف المشفى العسكريالشیخ ابو بكر

طریق البابالشعارالشعارحلبالشعار

حلببلدة الزھراء
بلدة 

الزھراء
سوق المحليریف حلب

ریف حلبدیر جمالحلبدیر جمال

حلبسامي موصلي
السبع 

بحرات
طلعت المصارفالسبع بحرات

مقابل ملعب الحمدانیةقرب الملعباعظمیةحلبأعظمیة جملة

جانب مستودع الحبوبدوار الصنمدوار الصنمحلبمستودع امیة

شارع سوق دیر حافرریف حلبدیرحافرحلبدیر حافر

شارع المحكمة العسكریةاسماعیلیةاسماعیلیةحلبصالة الجالء

شارع فنزویالعوجة الجبالسلیمانیةحلببورسعید
جانب المخفرجب القبةجب القبةحلبجب القبة ١
جانب المخفرجب القبةجب القبةحلبجب القبة ٢

حلبساحة الملح ١
ساحة 

الملح
جانب قبان الحسنساحة الملح

حلبساحة الملح ٢
ساحة 

الملح
جانب قبان الحسنساحة الملح

حلبساحة الملح ٣
ساحة 

الملح
جانب قبان الحسنساحة الملح

اما جامع العرقوبالعرقوبالعرقوبحلبمستودع مكربنة
شارع سوق الھلكالھلكالھلكحلبالھلك

حلبساحة الملح ٤
ساحة 

الملح
جانب قبان الحسنساحة الملح

خلف مطعم البرجالمیدانالمیدانحلبصالة المیدان ٢
ساحة الحریةالكالسةالكالسةحلبالكالسة

صالة الرازي فوق 

الفرن
فوق فرن الرازيالمحافظةالمحافظةحلب


