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H710319الزراعةالالذقيةيوسف علي.    مشفى د

H559440 ين الجامعي
الزراعةالالذقيةالالذقية-  مشفى تشر

H710285 جبلةالالذقية(جبلة)   مشفى الحكمة

H710434جبلةالالذقية  مشفى األسعد الجراحي

H562100  االسد الجامعي 
 اذار8شارع الالذقيةالالذقية-  مشفى

H529920 اذار8شارع الالذقيةالالذقية-  مشفى المركزي 

H710364 األهلي الجديد 
 اذار8شارع الالذقيةالالذقية-    مشفى

H710385 شارع بغدادالالذقيةالالذقية-  مشفى الرازي الجراحي الحديث

H529940 شارع بغدادالالذقيةالالذقية-  مشفى الباسل

H710142 ي  مركز الشفاء الطب 
ي)   مشفى

ى
شارع بغدادالالذقية(الصوف

H710169وع الصليبيةالالذقية مشفى الطابيات الجراحي مشر

H710404وع الصليبيةالالذقية   مشفى بحرو الجراحي مشر

H710172مدينة- حلب حلب مشفى الرسالة

H573320ى مشفى الحكمة ر االستشاري لجراحة العيون ضنى ى مدينة- حلب حلب مركز اللي 

H505102مدينة- حلب حلب مشفى الفرقان

H551460مدينة- حلب حلب مشفى حلب االهلي

H710279مدينة- حلب حلب مشفى عيىس الجراحي

H576901مدينة- حلب حلب مشفى الجابرية

H545120 ي
مدينة- حلب حلبحلب-  مشفى المارتيبى

H503921 االمي 
مدينة- حلب حلب مشفى

H710313مدينة- حلب حلبسامح جبل.    مشفى د

H710284مدينة- حلب حلبمحمد ضبيط.    مشفى د

H710186مدينة- حلب حلب   مشفى الرجاء

H551340مدينة- حلب حلب مشفى نجم الدين رساج

H560740مدينة- حلب حلب مشفى جبه جيان

H545383مدينة- حلب حلبمشفى فرح- مركز العيون التخصصي

H584440مدينة- حلب حلب مشفى نافع اسود

H710454مدينة- حلب حلب مشفى الفاعور

H710233مدينة- حلب حلب مشفى سلوم

H583680 مدينة- حلب حلبحلب-  مشفى عابدين  الجراحي

H537600 مدينة- حلب حلبحلب-  مشفى العزيزية

H538040 ي
مدينة- حلب حلبمشفى نحاس-  مركز النور العيبى

H710264 مدينة- حلب حلبحلب-  مشفى األندلس

H551480 ر االستشاري لجراحة العيون ى مدينة- حلب حلبحلب-  مركز اللي 

H710384مدينة- حلب حلب مشفى فرح العاصي

H710321 مدينة- حلب حلبحلب-    مشفى الحكمة

H710347مدينة- حلب حلب   مشفى العريان

H566381 ي  االسد الطب 
الريف- حماة حماةحماة-  مشفى

H547940المدينة- حماة حماة مشفى األصفر التخصصي

H710405المدينة- حماة حماة مشفى البدر التخصصي

H710356 المدينة- حماة حماةحماة-  مشفى العموري

H518441 المدينة- حماة حماةحماة-  مشفى الحكمة

H564821ي
المدينة- حماة حماة مشفى حماه الوطبى

H550500المدينة- حماة حماة مشفى العيون و الجراحة التجميلية

H710309سلميةحماة مشفى السلمية التخصصي

H710422 (  جمعية الي  
سلميةحماةالسلمية)مشفى

H566140محردةحماةهشام شيخ الشباب.  مشفى د

H710383 محردةحماةحماه- مشفى األكرم الجراحي

H710325 محردةحماةحماة-  مشفى الحياة



H710314ي الخاص
مصيافحماة مشفى السلمونى

H710265 الحواشحمصحمص-   مشفى الحصن

H568580الدبالنحمص مشفى فركوح التخصصي

H551740ي السوري  الهالل األحمر العرن 
الغوطةحمصحمص- مشفى

H580260 المحطةحمصحمص-  مشفى الحياة

H710410 ي  المركز العرن 
المحطةحمصحمص-   مشفى

H526060 المزينةحمصحمص-  مشفى المزينة

H710391 عكرمة الجديدةحمصحمص-   مشفى المالك

H710318ي الجراحي الزعيم  الطب 
عكرمة الجديدةحمص المشفى

H561422وادي الدهبحمص مشفى جمعية النهضة العربية

H710369 وادي الدهبحمصحمص-   مشفى األهرام التخصصي

H710388 ق مدينة- درعا درعادرعا-   مشفى الشر

H561760المواساة الجامعي 
المزةدمشق مشفى

H710274باب مصلدمشق  مشفى الرشيد

H579980 التوليد الجامعي 
برامكةدمشقدمشق-  مشفى

H568702 برزةدمشقضمن مجمع ابن النفيس-  مشفى العيون الجراحي

H568460ركن الديندمشق مشفى الكلية الجراحي ضمن مجمع ابن النفيس

H710484 ( روضةدمشقالروضة)مشفى الشام 

H578880روضةدمشق مشفى الروضة السوري التخصصي

H710439شارع بغداددمشق دار العيون والجراحة التجميلية

H579960 شارع بغداددمشقدمشق-  مشفى الهالل االحمر

H710165 قصاعدمشقالفرنىسي-  مشفى القديس لويس

H710223 األسد الجامعي 
كفرسوسةدمشق(لحاالت القبول فقط)  مشفى

H546220 مجتهددمشق(المجتهد) مشفى دمشق

H537300 وع دمردمشقلحاالت القطاع العام-  مركز الباسل ألمراض وجراحة القلب مشر

H530440 ي الجراحي ي الطب 
الكسوةريف دمشقالكسوة-  مشفى االمانى

H710288جديدة عرطوزريف دمشق   مشفى الكمال

H710219ي التخصصي
جرماناريف دمشق مشفى الراصى

H511140دير عطيةريف دمشق مشفى المدينة الطبية الجامعية التعليمية الخاصة

H710300سيدة زينبريف دمشق مشفى االمام الصدر الخاص

H710140صيدناياريف دمشق مشفى السيدة التخصصي

H710416ي  المجتب  الخي 
صافيتاطرطوس مشفى

H710306صافيتاطرطوس مشفى صافيتا المركزي

H576120ق مدينة- طرطوس طرطوس مشفى المشر

H710270مدينة- طرطوس طرطوس مشفى جوريه

H710430  ( مدينة- طرطوس طرطوسطرطوس )مشفى الرازي 

H710376 مدينة- طرطوس طرطوسطرطوس-    مشفى المبى

H710143 مدينة- طرطوس طرطوسطرطوس-  مشفى الحكمة

H710173ي الحديث  المركز الطب 
مدينة- طرطوس طرطوسطرطوس/  مشفى

H710387 قدموسطرطوسالقدموس- مشفى الحياة

H710232الزراعةالالذقية مشفى الدراج الخاص

H710225الشيخ ضاهرالالذقية مشفى الندى الخاص

H710435  ( جبلةالالذقيةجبلة)مشفى النور التخصصي 

H710205دوار االزهريالالذقية مشفى سويد

H710459ينالالذقيةسهيل. مشفى عثمان الجراحي د ضاحية تشر

H710213مدينة- حلب حلب مشفى الشهباء

H710458مدينة- حلب حلب المشفى السوري التخصصي حلب

H710170ي
المدينة- حماة حماة مشفى الحورانى

H710251 ي  المركز الطب 
المدينة- حماة حماةحماة-  مشفى

H710229ى التخصصي  األمن 
االنشاءاتحمص مشفى



H710336 االنشاءاتحمصحمص-   مشفى النور

H710220األهلي التخصصي 
الزهراءحمص المشفى

H710148 الغوطةحمصحمص-   مشفى الكندي

H710323العمالي 
الغوطةحمص المشفى

H710421 ( ريف- حمص حمصحمص)مشفى العناية الصحية 

H710154اإليطالي 
الجش األبيضدمشق المشفى

H528840 تجارةدمشقدمشق-  مشفى المدينة

H710147 ( ي الحديث  ركن الديندمشقسنان)المركز الطب 

H710141عدويدمشق مشفى دار الشفاء الجديد

H710261 كفرسوسةدمشقدمشق-  مشفى األندلس

H710137 مالكيدمشقشامي. د-   مشفى العناية الخاص

H710257صحناياريف دمشق مشفى السالم التخصصي صحنايا

H710326 مدينة- الحسكة الحسكةالحسكة-   مشفى دار الشفاء

H710433مدينة- الحسكة الحسكة مشفى النجمة

H710210مدينة- الحسكة الحسكة  مشفى شابو

H710292 القامشليالحسكة(القامشلي)  مشفى السالم

H710351 القامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى األمل الخاص

H710338 القامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى الرازي

H710345 القامشليالحسكةالقامشلي-  مشفى دار الشفاء

H710339 القامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى الكندي

H710221 القامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى الكلمة

H710340 القامشليالحسكةالقامشلي-   مشفى نافذ

H710290المالكيةالحسكة  مشفى السليم الجراحي

H710355 المالكيةالحسكةمالكية-   مشفى سليمان صالح

H710218 مدينة- السويداء السويداءالسويداء-  مشفى السالم الخاص

H710241 مدينة- السويداء السويداءسويداء-  مشفى المزرعة الجراحي

H710224 مدينة- السويداء السويداءالسويداء-  مشفى العناية الخاص

H710457 ( الشيخ ضاهرالالذقيةالالذقية)المشفى السوري

H710246اذار8شارع الالذقية مشفى الدكتور هارون 

H710190مدينة- حلب حلب مشفى الطونيان

H710455مدينة- حلب حلب مشفى نحاس لألطفال و النسائية

H710238 مدينة- حلب حلبحلب-    مشفى مظلوميان

H551500ي
مدينة- حلب حلب مشفى االجان 

H710468 السقيلبيةحماةحماه-  مشفى الكندي

H710357الريف- حماة حماة مشفى جب رملة االهلي

H517220ي بحماه
المدينة- حماة حماة مشفى الشقف 

H710399المدينة- حماة حماة مشفى الطيار الجراحي

H710400 المدينة- حماة حماةحماه- مشفى دار الشفاء الخاص

H710483المدينة- حماة حماة مشفى الرحمة حماه

H544301ي الفداء الجراحي  أن 
المدينة- حماة حماة مشفى

H506680ي الجراحي  المركز الطب 
سلميةحماة مشفى

H502067محردةحماة مشفى المحبة

H710358مصيافحماة مشفى مصياف الجراحي

H710365 مصيافحماةحماة-  مشفى العناية الطبية

H710418  ( الغوطةحمصحمص)مشفى الجشي 

H710236 موك الخاص  الي 
مدينة- درعا درعادرعا-   مشفى

H710293ابو رمانةدمشق  مشفى بديع حمودة الجراحي

H710273  المزةدمشقدمشق-  مشفى الرازي

H710330 شارع بغداددمشق(دمشق)  مشفى الضياء

H710135 ي الجراحي  الطب 
شارع بغداددمشقدمشق-  المشفى



H710462ي الجديد د  العرن 
شارع بغداددمشقمروان الصيدلي. مشفى

H710304 شارع خالد بن الوليددمشق(دمشق)  مشفى الكندي

H710214ى  العباسن 
ىدمشق  مشفى عباسين 

H710482 األهلي التخصصي 
ىدمشقدمشق-  مشفى عباسين 

H710324 عدويدمشق(دمشق)  مشفى الحياة

H530420 ي الحديث
مزرعةدمشقدمشق-  مشفى االمانى

H710473ي الحديث
ميداندمشق مشفى المهايبى

H511720 اعم  الي 
جرماناريف دمشقجرمانا-  مشفى

H710312 بانياسطرطوس(طرطوس)   مشفى السالم

H710472 (  الي  و الخدمات 
بانياسطرطوسبانياس)مشفى

H710390 بانياسطرطوسبانياس- مشفى المرام
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P541580ين قره محمد مدينة- ادلب ادلب صيدلية شي 

P314663مدينة- ادلب ادلب صيدلية عمر حمشدو

P522660مدينة- ادلب ادلب صيدلية ميس ماجد مرضعة

P571220حارمادلب صيدلية رنيم اسود

P313532كفرنبلادلب  صيدلية لقاء

P560766ريف- الحسكة الحسكة صيدلية اياد الذيب

P313519ي
مدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية نجاة محمد شيخى

P559884 مدينة- الحسكة الحسكةاقبال احمد الصالح-  صيدلية بشارة

P565560 مدينة- الحسكة الحسكةحال طوشان-  صيدلية الكلمة

P312078مدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية فادي الياس

P562082 مدينة- الحسكة الحسكةاسماء رياض العلوش-  صيدلية الفرات

P314846مدينة- الحسكة الحسكة صيدلية الجزيرة

P312710ي ح  مدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية هدى مني 

P313379مدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية عبد الرحمن

P561663 انيكيان-  صيدلية العناية ى اني  مدينة- الحسكة الحسكةمرال فاسكن 

P313367مدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية عامر الزبيدي

P575861 مدينة- الحسكة الحسكةتغلب سلمان الحنيف-  صيدلية الرحمن

P313366مدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية تركوم

P562540 مدينة- الحسكة الحسكةسامي دباغ-  صيدلية الشفاء

P562660ي
مدينة- الحسكة الحسكة صيدلية البلخى

P313433مدينة- الحسكة الحسكة صيدلية راغدة الداوي

P313598مدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية نور ايلو

P313510مدينة- الحسكة الحسكة  صيدلية مكرم

P510821مدينة- الحسكة الحسكة صيدلية الحسكة

P584281ي
الشدادةالحسكة صيدلية جورج كركبى

P581360 القامشليالحسكةاحمد العليوي.د-  صيدلية احمد سليمان

P580180 القامشليالحسكةالصيدلي حمود حواري-  صيدلية سهدو

P312490القامشليالحسكة  صيدلية عبد الرحمن حمي

P556765ي
القامشليالحسكة صيدلية فطمة يمانى

P312876المالكيةالحسكة  صيدلية عبد المسيح

P313517المالكيةالحسكة  صيدلية انس عبد الكريم

P313312ازي مدينة- الرقة الرقة   صيدلية الي 

P313313مدينة- الرقة الرقة   صيدلية لما المصطفى

P557821 ريف- السويداء السويداءريم فؤاد الرجمة-  صيدلية ريم

P531800مدينة- السويداء السويداء صيدلية برج الريم  السويداء

P213532مدينة- السويداء السويداء  صيدلية حمد

P579842 مدينة- السويداء السويداءرشا هايل ابو زيد-  صيدلية رشا

P578920مدينة- السويداء السويداء صيدلية كنان عالمة



P545422 مدينة- السويداء السويداءالسويداء-  صيدلية الشمس

P585360 شهباالسويداءمهران حافظ الطويل-  صيدلية نمره

P509240خان أرنبةالقنيطرة صيدلية باسل هادي

P545586الدعتورالالذقية صيدلية رشا قاسم

P313326الدعتورالالذقية   صيدلية يارس محمد

P549040الدعتورالالذقية صيدلية ايهاب كروم

P550640ى نارص الزراعةالالذقية صيدلية بشر

P314513الزراعةالالذقية  صيدلية غادة حسن منصور

P539860الزراعةالالذقية صيدلية غراسيا شحود

P314328الزراعةالالذقية  صيدلية رهام الكنج

P313261الزراعةالالذقية   صيدلية سمر أبو رحمة

P313333الزراعةالالذقية   صيدلية ساميا عيىس

P314658الزراعةالالذقية صيدلية رانيا اسعد نيقوال

P314596الزراعةالالذقية صيدلية ريم محمود

P311964الزراعةالالذقية   صيدلية ألبي  الياس

P526680ا ى الزراعةالالذقية صيدلية سي 

P314625الزراعةالالذقية صيدلية يارس سليمان

P559663الزراعةالالذقية صيدلية لؤي حميدي

P313394الزراعةالالذقية   صيدلية ساميا ضاهر

P313783الزراعةالالذقية   صيدلية هالة الشمالت

P584322الزراعةالالذقية صيدلية مايا سليم

P581760الشيخ ضاهرالالذقية صيدلية رنيم ديب

P312304الشيخ ضاهرالالذقية صيدلية مفيد علو

P314147الشيخ ضاهرالالذقية صيدلية وفيقة كعدان

P313277الشيخ ضاهرالالذقية   صيدلية دارين خوري

P541360القرداحةالالذقية صيدلية نشين سالم علي

P545620 القرداحةالالذقية صيدلية حيدر الخي

P551440القرداحةالالذقية صيدلية شذى يوسف

P503319ريف- الالذقية الالذقية صيدلية وفاء وجيه بواط

P572301ريف- الالذقية الالذقية صيدلية شذا طربوش

P572782ريف- الالذقية الالذقية صيدلية يافا بدور

P314271ريف- الالذقية الالذقية   صيدلية نهاد مشقوق

P577900ريف- الالذقية الالذقية صيدلية مجد عباس حمدان

P314654ريف- الالذقية الالذقية صيدلية جميل خليفة

P313780ريف- الالذقية الالذقية   صيدلية نضال ابراهيم

P502624ريف- الالذقية الالذقية صيدلية طارق ديوب

P561140ريف- الالذقية الالذقية صيدلية خلود صبيح

P572181ريف- الالذقية الالذقية صيدلية غيث غرة

P314639بوقاالالذقية صيدلية علي كحيلة

P567160بوقاالالذقية صيدلية سميا احمد الوسوف

P557000بوقاالالذقية صيدلية ديانا محمد حسن

P314841ى بيت ياشوطالالذقية صيدلية محمد شاهن 

P531740جبلةالالذقية صيدلية جمال اسماعيل

P313697جبلةالالذقية صيدلية أيمن مهنا

P314243جبلةالالذقية   صيدلية رامي خي  بك

P314521جبلةالالذقية  صيدلية فاتن عبدهللا

P562627زا مزنر جبلةالالذقية صيدلية مي 

P564707جبلةالالذقية صيدلية احمد سليمان

P541380جبلةالالذقية صيدلية راميا محمد

P548080جبلةالالذقية صيدلية ايهم صبيح



P560527جبلةالالذقية صيدلية ارساء داود

P314764جبلةالالذقية صيدلية علي خي  بك

P314496ي بشار عيىس
جبلةالالذقية  الصيدالنى

P501081جبلةالالذقية صيدلية لينا يوسف

P314763جبلةالالذقية صيدلية وجدة

P314719رأس شمراالالذقية صيدلية وفاء احمد قنجراوي

P314446ي
يف   اذار8شارع الالذقية  صيدلية سمر الشر

P312266اذار8شارع الالذقية   صيدلية سامي دكر 

P313450ي
 اذار8شارع الالذقية   صيدلية داليا مرشد ماشر

P580380ينالالذقية صيدلية هبة جليكو ضاحية تشر

P314240ينالالذقية   صيدلية صفوان سالمة ضاحية تشر

P544920ينالالذقية صيدلية ديمة علي بدور ضاحية تشر

P314642ينالالذقية صيدلية فداء داؤد ضاحية تشر

P547560 ينالالذقيةالصيدالنية سماهر مرتصى-  صيدلية الدوار ضاحية تشر

P558822ينالالذقية صيدلية يحب  عبد هللا ضاحية تشر

P312496ينالالذقية   صيدلية رنا ديوب ضاحية تشر

P312288وع الصليبيةالالذقية صيدلية نور مرعي مشر

P576840وع الصليبيةالالذقية صيدلية حنا جبور مشر

P562164 وع الصليبيةالالذقيةسماح نصور-  صيدلية النور مشر

P313784وع الصليبيةالالذقية   صيدلية فراس كوسا مشر

P312773وع الصليبيةالالذقية صيدلية ريم خضى مشر

P313272وع الصليبيةالالذقية صيدلية حسن كمال سلمان مشر

P540341وع الصليبيةالالذقية صيدلية جهان الشغري مشر

P314646وع القلعةالالذقية صيدلية مارية محمد مشر

P573480وع القلعةالالذقية صيدلية مازن زيدان مشر

P502249وع القلعةالالذقية صيدلية اياد علي مشر

P313546وع القلعةالالذقية   صيدلية حسام بركات مشر

P558860وع القلعةالالذقية صيدلية لببى فاضل مشر

P313972وع القلعةالالذقية   صيدلية شادي عابدين مشر

P568140وع القلعةالالذقية صيدلية خازم رجب مشر

P314655وع القلعةالالذقية صيدلية ماوية رزوق مشر

P564222وع القلعةالالذقية صيدلية علي االسد مشر

P314144وع القلعةالالذقية صيدلية صبا بيلونة مشر

P213529وع القلعةالالذقية صيدلية كاميليا دونا مشر

P500400مشقيتاالالذقية صيدلية حسام بالل

P559762مدينة- حلب حلب صيدلية اسعد ناشف

P313055مدينة- حلب حلب   صيدلية اإلتحاد

P314165مدينة- حلب حلب   صيدلية محمد جهاد داخل

P563422  مدينة- حلب حلبالحديقة الحديثة-  صيدلية محمد سمي

P314563ي. صيدلية االعظمية د
مدينة- حلب حلبديما محمد نور قبانى

P313710مدينة- حلب حلب   صيدلية أدهم

P313007مدينة- حلب حلب صيدلية احمد عثمان

P313073مدينة- حلب حلب   صيدلية فوزي صقال

P314109مدينة- حلب حلب صيدلية شادي الرشيد

P529860 مدينة- حلب حلبعماد درعوزي.د-  صيدلية عماد

P545739جيان ي ديمي  مدينة- حلب حلب صيدلية سالب 

P562840مدينة- حلب حلب صيدلية محمد رحيل

P555622 مدينة- حلب حلبحلب-   صيدلية االمان

P544540 ي خالد درويش-  صيدلية الدرويش
مدينة- حلب حلبالصيدالنى

P544560مدينة- حلب حلب صيدلية مهند الداخل



P312244مدينة- حلب حلب   صيدلية الحديقة

P312293يد مدينة- حلب حلب   صيدلية الي 

P558480ى مدينة- حلب حلب صيدلية حطن 

P313393مدينة- حلب حلب   صيدلية اسكيف

P501400ي ي- صيدلية المكتب  مدينة- حلب حلبمحمود مكتب 

P500784ي
مدينة- حلب حلب صيدلية عبد القادر مارتيبى

P537580 ي
 
ي.د-  صيدلية الصاف

ى
مدينة- حلب حلبمحمد صاف

P312799ي
مدينة- حلب حلب   صيدلية كب 

P557380مدينة- حلب حلب صيدلية حلب الشهباء الحديثة

P503390مدينة- حلب حلب صيدلية كارين ارسالنيان

P313679مدينة- حلب حلب   صيدلية كسبو

P542900 ي ي-  صيدلية العرن  مدينة- حلب حلبمحمد فاضل أيون 

P313918مدينة- حلب حلب صيدلية فاروق الراجح

P312793 مدينة- حلب حلبحلب-  صيدلية الرعاية

P312385ى مدينة- حلب حلب   صيدلية فيكن 

P312287مدينة- حلب حلب   صيدلية بقاليان

P314385مدينة- حلب حلب  صيدلية شوشيك

P312404مدينة- حلب حلب   صيدلية بابيك

P563402مدينة- حلب حلب صيدلية الهالل الجديدة

P312892 مدينة- حلب حلبحلب-    الصيدلية الحديثة

P313798نا عبود مدينة- حلب حلب صيدلية مي 

P564784ي
مدينة- حلب حلب صيدلية ترمانيبى

P540280مدينة- حلب حلب صيدلية أسامة عفاص

P565044مدينة- حلب حلب صيدلية عصام درغام

P314578مدينة- حلب حلبنور جشي. صيدلية جشي د

P568781مدينة- حلب حلب صيدلية فراس دالل

P312912 مدينة- حلب حلبحلب-  صيدلية الغزالي

P572021مدينة- حلب حلب صيدلية احمد امي  اغيورلي

P312829ي    ح مدينة- حلب حلب صيدلية مسي 

P314383مدينة- حلب حلب  صيدلية بغده صار

P313527السقيلبيةحماة صيدلية سامي مويس

P314294السقيلبيةحماة صيدلية سامر أبو زيد

P313475السقيلبيةحماة  صيدلية عبدو

P313855الغابحماة  صيدلية علي ديبو

P534940الغابحماة صيدلية راشد خضور

P540500ى اللطامنةحماة صيدلية اكرام الشاهن 

P314608ي- صيدلية اإلحسان
الريف- حماة حماةعلي الشيخونى

P567120ي
الريف- حماة حماة صيدلية مامون البوشر

P312209المدينة- حماة حماة صيدلية محمد غزوان السمان

P312964المدينة- حماة حماة صيدلية ريما الحافظ

P313981المدينة- حماة حماة صيدلية الصديق

P312330المدينة- حماة حماة صيدلية يشى اسكندر

P313267 المدينة- حماة حماةالجماهي -  صيدلية هال خلوف

P578400المدينة- حماة حماة صيدلية عبد الرزاق الشيخ خليل

P545742المدينة- حماة حماة صيدلية التكية

P569362المدينة- حماة حماة صيدلية ريم اللبابيدي

P517941المدينة- حماة حماة صيدلية حسان سوتل

P582321المدينة- حماة حماة صيدلية نور العتال

P579320 المدينة- حماة حماةمدينة حماة-  صيدلية تيسي  ابراهيم

P313966 المدينة- حماة حماةحماة-  صيدلية الكيال



P314366ي حماه المدينة- حماة حماة صيدلية الحلب 

P579380 يعة المدينة- حماة حماةرنا عبد الرحمن الخليف-  صيدلية الشر

P314372المدينة- حماة حماة صيدلية خضى ابراهيم

P311152 المدينة- حماة حماةمبى مصطفى زكار-  صيدلية كرم

P313960المدينة- حماة حماة صيدلية ايمن الشعار

P314250 المدينة- حماة حماةرنا الكردي. د- الصيدلية الوطنية

P313956ي
المدينة- حماة حماة صيدلية طلة الملف 

P314127بيك سلحبحماة صيدلية ايهاب خي 

P314348سلحبحماة صيدلية جنان حداد

P503381سلحبحماة صيدلية فاطر مسعود

P313942سلميةحماة صيدلية فراس شحود

P553500 سلميةحماةحماة-   صيدلية سماح

P314073ة اسطنبولي.د-  صيدلية الحكمة سلميةحماةسمي 

P313954 سلميةحماة صيدلية هالة القصي

P313953سلميةحماة صيدلية ريما محفوض

P313152سلميةحماة صيدلية خلدون عسلية

P500360سلميةحماة صيدلية الحياة

P501223سلميةحماة صيدلية صوفيا عيىس

P313921سلميةحماة صيدلية اكرم وردة

P573721ي
سلميةحماة صيدلية عال شعرانى

P561505 وز احمد ديوب-  صيدلية اليمان سلميةحماةني 

P560621سلميةحماة صيدلية سلم المصطفى

P313378 سلميةحماةسهام محمود مي  علي-  صيدلية سهام

P527680توح سلميةحماة صيدلية تمانية رسر

P313983سلميةحماة صيدلية خلود حيدر

P313963 سلميةحماة صيدلية اسماعيل الصغي

P313943سلميةحماة صيدلية نغم المبيض

P313290طيبة االمامحماة صيدلية حسام الشيخ

P314804طيبة االمامحماة صيدلية انس االسود

P555842 ي-  صيدلية بطرس
كفرب  همحماةبطرس نبيل الحوشر

P313860كفرب  همحماة صيدلية مبى بولص

P314184محردةحماة صيدلية ابراهيم اسكاف

P545723محردةحماة صيدلية ماري

P540480محردةحماة صيدلية رم

P313572محردةحماة صيدلية مها غنوم

P313221 محردةحماةساري سلوم. د-  صيدلية محردة

P500206محردةحماة صيدلية محمود كرنازي

P558920 مصيافحماةسالم مصطفى مزق-  صيدلية سالم

P313862 مصيافحماةحماه-  صيدلية صفاء

P313327االرمنحمص صيدلية مها مقصود

P313896االرمنحمص صيدلية غاندي العالف

P314219االرمنحمص صيدلية منتجب المصطفى

P313627االنشاءاتحمص صيدلية ناهد المنجد

P574580االنشاءاتحمص صيدلية احمد الصالح

P313259االنشاءاتحمص صيدلية باسم الحمصي

P314096االنشاءاتحمص  صيدلية أسامة طيارة

P313446الحضارةحمص صيدلية فادي عبود

P314088نا رباحية الحميديةحمص صيدلية مي 

P314713 الحواشحمصرامي قصي -  صيدلية قصي

P545663الحواشحمص صيدلية هناء نعمة



P545687الدبالنحمص صيدلية سعاد عبود

P545674ي
الدبالنحمص صيدلية ميال المعضانى

P550560 ي ريمون-  صيدلية الزهراء
الزهراءحمصالصيدالنى

P313199الزهراءحمص صيدلية مازن محمد

P545420السبيلحمص صيدلية الياس عيىس اسحق

P313632العباسيةحمص صيدلية شادي سليمان

P313127الغوطةحمص صيدلية ريم رحيمة

P313121ف الغوطةحمص  صيدلية األرسر

P539060القصي حمص صيدلية بسام البيطار

P314182 القصي حمص  صيدلية خي  هللا خي

P313558المحطةحمص صيدلية روال خماسمية

P313762المحطةحمص  صيدلية وجيهة مقصود

P546520المزينةحمص صيدلية غدير كرم

P313570فةحمص  صيدلية فادي الصخر المشر

P314460ي فرح
فةحمص صيدلية رانى المشر

P559343ي
هةحمص صيدلية مها عىسر ى اليى

P314457هةحمص صيدلية ثائر الحمد ى اليى

P503480هةحمص صيدلية شذا عباس ى اليى

P314609تلكلخحمص صيدلية فادية اسعد

P313495تلكلخحمص  صيدلية فاديا عباس

P572221تلكلخحمص صيدلية اورسوال

P314299ريف- حمص حمص صيدلية محمود قنطار

P314483ي الشامي
ريف- حمص حمص صيدلية دانى

P313555ريف- حمص حمص صيدلية ساندي الحلو

P545691ريف- حمص حمص صيدلية شادي ديوب

P312763ريف- حمص حمص صيدلية ريتا شحود

P561660ريف- حمص حمص صيدلية جهيدة شحود النجم

P538160ريف- حمص حمص صيدلية ردينة عيىس رجب

P550940ريف- حمص حمص صيدلية نعيم عبد العزيز

P312979ريف- حمص حمص صيدلية شادي الفزع

P545655ىحمص صيدلية سماهر القاسم شن 

P313240ىحمص صيدلية قصي موش شن 

P313743ىحمص صيدلية علي حمود شن 

P545706ىحمصحمص-  صيدلية الحسن شن 

P313925صددحمص صيدلية ندى الست

P571760صددحمص صيدلية فاطمة الفجر

P313718عكرمة الجديدةحمص صيدلية ندى حرفوش

P546200عكرمة الجديدةحمص صيدلية وئام ديبان

P313564يفة كاسوحة عكرمة الجديدةحمص  صيدلية رسر

P533100عكرمة الجديدةحمص صيدلية عاطف نبيه سعد

P545701عكرمة الجديدةحمص صيدلية عمار السيد

P581540 عكرمة الجديدةحمصاحالم خطاب قاموعة-  صيدلية السالم

P314442عكرمة القديمةحمص صيدلية ماري ويدات

P546962 وزةحمصحمص-  صيدلية اري    ج في 

P507560وزةحمص صيدلية حلوة تقال في 

P518000ي قطيناحمص صيدلية حال هالل وهب 

P314120ي قطيناحمص صيدلية سعيد وهب 

P313719 كرم اللوزحمص صيدلية نجمة خي

P516882كرم اللوزحمص صيدلية رويدا علي يوسف

P313108مرمريتاحمص صيدلية رنا الالطي



P529280 مرمريتاحمصمرمريتا-  صيدلية المجد

P551840 ميدانحمصنقابة صيادلة حمص-  الصيدلية المركزية

P312455ميدانحمص صيدلية كارال شما

P313556وادي الدهبحمصحمص- صيدلية يوسف حسن

P314218وادي الدهبحمص صيدلية اياد سلمون

P314181وادي الدهبحمص  صيدلية الحياة

P314556وادي الدهبحمص صيدلية مازن خليل

P508020وادي الدهبحمص صيدلية غادة رزوق

P313455وادي الدهبحمص  صيدلية أنيسة عربش

P313242وادي الدهبحمص صيدلية رزان الصالح

P314124وادي الدهبحمص صيدلية نجال رمضان

P313006وادي الدهبحمص صيدلية ناديا عودة

P561440ازرعدرعا صيدلية بيت الصحة

P564240ي ىدرعا صيدلية ميش الزعب  الصنمن 

P313289 ىدرعا(ابتسام نارص.د) صيدلية حوران الصنمن 

P549960ىدرعا صيدلية امال فلوح الصنمن 

P562462ريف- درعا درعا صيدلية فاطمة شبالق

P566440مدينة- درعا درعا صيدلية يانا

P568480مدينة- درعا درعا صيدلية عماد

P567660 مدينة- درعا درعادرعا-  صيدلية العمالية

P544340 ي
مدينة- درعا درعادرعا-  صيدلية امانى

P564820 مدينة- درعا درعارجاء عبد المعطي السويدان-  صيدلية رجاء

P543560 مدينة- درعا درعاادهم ابازيد. د-  صيدلية البحار

P563745 مدينة- درعا درعاهدى سليمان الجماز-  صيدلية الهدى

P313279مدينة- درعا درعا صيدلية روال عساف

P567520 مدينة- درعا درعادكتورة اروى مأمون غزالن-  صيدلية أروى

P314020مدينة- درعا درعا صيدلية ابتسام الشماس

P567522مدينة- درعا درعا صيدلية رابعة كركر

P312675 صيدلية   A TO Z (أحمد زرزور.د)ابو رمانةدمشق

P549800الجش األبيضدمشق صيدلية الجغصي

P312748الجش األبيضدمشق صيدلية طارق شوكت

P314276الجش األبيضدمشق صيدلية روضة دياب

P313992المزةدمشق   صيدلية ميادة شمدين

P504200المزةدمشق صيدلية التمر

P577400المزةدمشق صيدلية فراس بارودي

P582141 ى ى عصام بركات-  صيدلية اللجن  المزةدمشقلجن 

P558982 ى المزةدمشقالصيدالنية نادين-  صيدلية الياسمن 

P576082المزةدمشقمحمد قالجو-  الصيدلية المركزية النوعية

P563841المزةدمشق صيدلية ريم ونوس

P314634 ي
ونى المزةدمشقناتالي نديم ابراهيم.  صيدلية البي 

P574742 ودي-  صيدلية فواز المزةدمشقالصيدالنية وفاء جي 

P565401 المزةدمشقنهلة محمد سعيد اشقر-  صيدلية فاطمة

P585701  المزةدمشقعبي  نارص محمد-  صيدلية العبي

P577920المزةدمشق صيدلية بتول عودة

P314499المزةدمشق صيدلية ايمان دوبا

P539080المزةدمشق صيدلية هناء البيطار

P576800 المزةدمشقنور الهبل-  الصيدلية الحديثة

P578460 ا ابازيد-  صيدلية الغيث المزةدمشقبيي 

P312673المزةدمشق صيدلية سمر دعبول

P312671المزةدمشق   صيدلية مفيد الكردي



P314505المزةدمشق الصيدالنية رغدة السهلي

P311948 المزةدمشق(احمد الطحان.د)  صيدلية الزهراء الحديثة

P314614المزةدمشقسىه كزبري. صيدلية الشام الجديدة د

P522323المزةدمشق  صيدلية نشين محمود جريعة

P314687ي
المزةدمشق صيدلية عال القاصى

P312243المزةدمشق صيدلية مبى الصواف

P518101المزةدمشق صيدلية االء خباز سمكري

P314256المنطقة الصناعيةدمشق صيدلية محمد يارس القاري

P312878 المنطقة الصناعيةدمشق(سهي  محسن.د)   صيدلية المحسن

P311980باب الجابيةدمشق صيدلية اسماعيل خضى

P312725ى باب تومادمشق   صيدلية روال شاهن 

P314235 باب تومادمشق(ثناء الدرعاوي.د)   صيدلية الثناء

P314597يدمشق صيدلية وسيم عبد لكي
 
ف باب رسر

P314336 يدمشق(نشين الزين.د)  صيدلية زين
 
ف باب رسر

P313733باب مصلدمشق  صيدلية ابتهال

P312366 برامكةدمشق(ألفت الخالدي.د)   صيدلية العمالية

P312438امكة الحديثة برامكةدمشق صيدلية الي 

P555960 برامكةدمشقمحمد هشام العاقل-  صيدلية العاقل

P312824برزةدمشق   صيدلية محمد قدور

P314233برزةدمشقحنان عباس- صيدلية حنان

P520944 برزةدمشقعالء التيناوي/  صيدلية آالء

P313416برزةدمشقكفاح حسن.   صيدلية كفاح د

P314128 ي-  صيدلية السنا
ى
برزةدمشقسنا محمود نيصاف

P314726تجارةدمشق صيدلية رندة رسحان

P576980تجارةدمشق صيدلية جينا فصيحة

P569363تجارةدمشق صيدلية هدى نعمان

P314820تجارةدمشق صيدلية وفاء جرادة

P310555 تجارةدمشق(بسام نونة.د)   صيدلية نونة

P312327 تضامندمشق(طارق حميد.د)   صيدلية طارق

P548140 ي عبد العزيز-  صيدلية اسكندرون
تضامندمشقالصيدالنى

P314695حجازدمشقغفران الحافظ.  صيدلية التوفيق د

P313067دمردمشق صيدلية رنا الشعالن

P558964 دمردمشقرنا الشيخ-  صيدلية دمر الغربية

P313323دمردمشق صيدلية هدى عمران

P506780دمردمشق صيدلية النجاح

P314324 دويلعةدمشق(عصمت نفوج.د)  صيدلية عصمت

P314239دويلعةدمشق   صيدلية هيام ابراهيم

P571640ي
ى
دويلعةدمشق صيدلية النور الشاف

P313414دويلعةدمشق   صيدلية منار المهنا

P576541دويلعةدمشق صيدلية ارليت باريش

P314389دويلعةدمشق  صيدلية حسام خنيفس

P314224دويلعةدمشق   صيدلية حسان ديروان

P313314 ركن الديندمشق(رساب داندي.د)   صيدلية رساب

P313080ي
ركن الديندمشق صيدلية باسمة مارديبى

P546881ي
ركن الديندمشق صيدلية فاتن المرادنى

P312453 ركن الديندمشق(سوزان العلي.د)   صيدلية الوالء

P514580ركن الديندمشق صيدلية ابن زهر

P550540زاهرةدمشق صيدلية كوثر الحنبلي

P560762زاهرةدمشق صيدلية ريم الخليلي

P314079 ي
يدمشقأمال فلوح.د-  صيدلية الزبلطانى

زبلطانى



P535860 ساحة السبع بحراتدمشقدمشق-  صيدلية سورية

P527764 ايار29شارع دمشقرغد كامل. د-  صيدلية المصطفى 

P585260شارع الثورةدمشق صيدلية وفاء السالم

P560821 شارع بغداددمشقشذى نبيل العرقاوي-  صيدليه دمشق

P313343 شارع بغداددمشق(فرح حمزة.د)   صيدلية األزبكية

P310614 شارع بغداددمشق(ناريمان الحموي.د) صيدلية الرحاب

P314689شارع خالد بن الوليددمشقميادة فتاحي.  صيدلية سلطان د

P502600شارع خالد بن الوليددمشق صيدلية محمد دوامنة

P545240شيخ مخي الديندمشق صيدلية الجبة

P500401طبالةدمشق صيدلية لينا دحدل

P314000ىدمشق   صيدلية سارة عيىس عباسين 

P312532ىدمشق   صيدلية يوسف نونة عباسين 

P312588ىدمشق صيدلية فادي عبد النور عباسين 

P312526ىدمشق صيدلية روال فارس عباسين 

P313218 ي.د)   صيدلية الرحمة
عدويدمشق(روان نشوان 

P312774عرنوسدمشق   صيدلية زابيل

P310576 عرنوسدمشق(رحاب المضي.د)   صيدلية الزعيم

P312684فردوسدمشق   صيدلية نشين السقا

P314014 قصاعدمشق(روال شاكر.د)   صيدلية القصاع

P312760 قصاعدمشق(ثناء بيطار.د)   صيدلية المعونة

P312294قصاعدمشق   صيدلية ساندرا كحال

P560161قصاعدمشق صيدلية سىه الفرزلي

P314032قصاعدمشق صيدلية روال عسكر

P314522قصاعدمشق صيدلية روزيت خليل حزي

P521044قصاعدمشق صيدلية سامية خياطه

P312262قصوردمشق   صيدلية جولييت رحال

P311996قصوردمشق صيدلية رويدة درغام

P312676قصوردمشق   صيدلية شذا نقوال

P313660قصوردمشق صيدلية روال التلي

P313833قصوردمشق   صيدلية لينا سابا

P312859قصوردمشق صيدلية سهيل حزي

P506420كفرسوسةدمشق صيدلية شذى غنيمة

P312759 كفرسوسةدمشق(محمد رضوان الفيومي.د)   صيدلية كفرسوسة

P312464كفرسوسةدمشق  صيدلية حيدر شياح

P313835كفرسوسةدمشق   صيدلية عال سواح

P564500 كفرسوسةدمشقمحمد سعيد حيدر الشياح-  الصيدلية االول

P313195مالكيدمشق صيدلية بنان رسور مالح

P313268 ي ي.د)   صيدلية تنبكخ  مجتهددمشق(مها تنبكخ 

P312400مجتهددمشق صيدلية ابن زيدون

P524820مزرعةدمشق صيدلية المنتض

P559140 مزرعةدمشقمجد محمد جودت جمعه-  صيدلية الشفاء

P310671ي
مزرعةدمشق  صيدلية هال مشهدانى

P579940 مزرعةدمشقبثينة حمودة-  صيدلية العال الحديثة

P314757مزرعةدمشق صيدلية عبي  الطيان

P312721 ي نهاوي.د)   صيدلية النحوي
مزرعةدمشق(رانى

P314149ي ي. د- صيدلية الفاران 
مزرعةدمشقعفاف الكنفانى

P523201 وع دمردمشقروضة شهاب الدين-  صيدلية الروضة مشر

P312368وع دمردمشق صيدلية مارال مشر

P572320ي ان 
وع دمردمشق صيدلية محمد الشر مشر

P312416وع دمردمشق صيدلية رن  خليل مشر



P314572وع دمردمشقأميمة عدنان كاسوحة. صيدلية الغزالي د مشر

P314100وع دمردمشق صيدلية ايمان حاج علي بك مشر

P310574وع دمردمشق صيدلية رنا الصوص مشر

P508960مهاجريندمشق صيدلية المهاجرين

P314760 ميداندمشقمريم هايله-  صيدلية الرضوان

P533540ميداندمشق صيدلية إيمان حبال

P314518ميداندمشق صيدلية اسماعيل بسام ابو نبوت

P314308 ميداندمشق(هدى المضي.د)  صيدلية الهدى

P314507ميداندمشق صيدلية يوسف بركات

P543540 البيطاريةريف دمشقاكسم علي. د-  صيدلية البيطارية

P538982التلريف دمشق صيدلية امل السكاف

P543840 التلريف دمشقالتل-  صيدلية ايمن

P312587الديماسريف دمشق   صيدلية كنانة ديوب

P545601 الديماسريف دمشقالديماس-  صيدلية يوسف

P314825يريف دمشق صيدلية وفاء غصن
الزبدانى

P314440الغزالنيةريف دمشق  صيدلية فواز الدرة

P313662الكسوةريف دمشق صيدلية غباش

P564762النبكريف دمشق صيدلية دارين وهيب نض هللا

P313656النبكريف دمشق صيدلية عنود رسور

P313254الهيجانةريف دمشق   صيدلية محمد الحيفاوي

P312813ى بلودانريف دمشق   صيدلية بلودان الكي 

P313651جب الصفاريف دمشق   صيدلية جب الصفا

P537240جديدة الخاصريف دمشق صيدلية مريم رمضان

P537200جديدة الخاصريف دمشق  صيدلية محمد الخضى

P314656جديدة عرطوزريف دمشق صيدلية احمد النادر

P312905جديدة عرطوزريف دمشق صيدلية سوسن محمد الدعاس

P521440جديدة عرطوزريف دمشق صيدلية حسام الزنك

P564461 جديدة عرطوزريف دمشقنادين مرهج المحفوض-  صيدلية نادين

P314010جديدة عرطوزريف دمشق   صيدلية يعقوب عيىس

P527800ي
جديدة عرطوزريف دمشق صيدلية محمد جهاد الجليالن 

P508460جديدة عرطوزريف دمشق صيدلية تمام فطوم

P580521ي جديدة عرطوزريف دمشق صيدلية غفرح 

P563840 جديدة عرطوزريف دمشقسامي محمد فؤاد يعقوب-  صيدلية دار الدواء

P314016 جرماناريف دمشق   صيدلية هادي مب

P313830جرماناريف دمشق   صيدلية لم شارستان

P313681جرماناريف دمشق صيدلية النهار

P314506جرماناريف دمشق صيدلية اكرم العيد

P567640جرماناريف دمشق صيدلية نسيم سيف

P314388جرماناريف دمشق  صيدلية ريما عبدو

P312695جرماناريف دمشق  صيدلية نشين طحومي

P312457جرماناريف دمشق صيدلية سارة

P314337جرماناريف دمشق  صيدلية هدى العشاوي

P314813جرماناريف دمشق صيدلية باسمة دحدل

P312296ى الداود جرماناريف دمشق صيدلية دني 

P312782جرماناريف دمشق   صيدلية هويدا الياس

P313993جرماناريف دمشق   صيدلية ماهر حمزة

P539500جرماناريف دمشق صيدلية غسان حاجوج

P313463جرماناريف دمشق   صيدلية باسلة حلو

P510142جرماناريف دمشق صيدلية اليانا

P313225 جرماناريف دمشق  صيدلية انس المسي



P314015جرماناريف دمشق   صيدلية منال الحالق

P577381جرماناريف دمشق صيدلية امل قسيس

P314232 جرماناريف دمشق  صيدلية سنان سالمة المسي

P314319جرماناريف دمشق  صيدلية رانيا مرداش

P531660قيةريف دمشق صيدلية إسالم أبو حسن حرنة الشر

P511300دير عطيةريف دمشق صيدلية مشفى المدينة الطبية

P314309دير قانونريف دمشق  صيدلية ليالس محنايه

P578302 صبورةريف دمشقالحسن محمد النعسان-  صيدلية سارة

P538980 صحناياريف دمشقصيحنايا-  صيدلية جوري

P561520 صحناياريف دمشقمحمد عوض صباح-  صيدلية المودة

P507580صحناياريف دمشق صيدلية طارق خالد خليل

P519700صيدناياريف دمشق صيدلية نهلة الزاهر

P312618حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق صيدلية ريم القائد

P558280 حرستا- ضاحية األسد ريف دمشقفردوس غسان حمد-  صيدلية الفردوس

P313756حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق صيدلية محمد األحمد

P314598حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق صيدلية رن  مطر

P313351عرطوزريف دمشق صيدلية هناء محمد شكر

P312609ي
البلد- قدسيا ريف دمشق   صيدلية جمانة نعبى

P314775 ى جي البلد- قدسيا ريف دمشق صيدلية لجن 

P314766البلد- قدسيا ريف دمشق صيدلية ناهد سلوم

P551240ى النارص ضاحية- قدسيا ريف دمشق صيدلية نور حسن 

P314603ضاحية- قدسيا ريف دمشق صيدلية لمياء حمادة

P312260ضاحية- قدسيا ريف دمشق صيدلية رنا الخليفة

P575080 ضاحية- قدسيا ريف دمشقمنال المضي-  صيدلية نورا

P312638 ضاحية- قدسيا ريف دمشقفاتن الحداد.د-  صيدليه الوسيم

P581820ي
ي-  صيدلية العجالنى بخ  ضاحية- قدسيا ريف دمشقعبي  رسر

P583581 ي-  صيدلية عبيدة
ضاحية- قدسيا ريف دمشقاحمد فريز الطيلونى

P528000ي
ضاحية- قدسيا ريف دمشق صيدلية آله رشر

P312336قطناريف دمشق   صيدلية سليم حداد

P314322مخيم الوافدينريف دمشق  صيدلية جورج صوايا

P582461معضمية الشامريف دمشق صيدلية رنا شورى

P313295معضمية القلمونريف دمشق صيدلية أحمد حبقة

P313250معضمية القلمونريف دمشق   صيدلية سمية أحمد كحيل

P546880ودريف دمشق صيدلية خديجة حيدر يي 

P314006ودريف دمشق   صيدلية هيام عربش يي 

P312509ودريف دمشق   صيدلية حسيبة حداد يي 

P313997ودريف دمشق   صيدلية مكية اسماعيل عبده يي 

P313673ودريف دمشق   صيدلية بثينة حمدان يي 

P314332الشيخ بدرطرطوس  صيدلية أنعام يوسف

P571480 ي ي عيىس عويجان-  صيدلية جورح  بانياسطرطوسجورح 

P562626بانياسطرطوس صيدلية عفراء محمود

P583761 بانياسطرطوسسامر تامر اسعد-  صيدلية المرام

P314267بانياسطرطوس   صيدلية باسل

P313934بانياسطرطوس   صيدلية غسان سليمان

P314878بانياسطرطوس صيدلية ديما حسن

P313751بانياسطرطوس  صيدلية معن ميهوب

P314738بانياسطرطوس صيدلية عقبة قاسم

P547742بانياسطرطوس صيدلية نور ابراهيم

P569960 بانياسطرطوسيارا عدنان حبيب-  صيدلية الحياة

P313749بانياسطرطوس   صيدلية مجد محمد



P537060بانياسطرطوس صيدلية عمار عيىس

P314314بملكةطرطوس  صيدلية زهي  سعيد

P314132  ( دريكيشطرطوسدريكيش)صيدلية الحكمة

P314192دريكيشطرطوس صيدلية حسان عبد الرحمن

P314547ين كامل يوسف دريكيشطرطوس صيدلية سي 

P577323 بل بل فؤاد عبد هللا-  صيدلية رسر صافيتاطرطوسرسر

P561860ى صافيتاطرطوس صيدلية هشام حسن 

P561121صافيتاطرطوس صيدلية دانا بشور

P314220صافيتاطرطوس   صيدلية عالء ابراهيم

P576020صافيتاطرطوس صيدلية احمد توفيق يونس

P314130صافيتاطرطوس صيدلية فاتن مرهج محمود

P543160صافيتاطرطوس صيدلية عال حيدر

P314287صافيتاطرطوس   صيدلية مخول

P314796صافيتاطرطوس صيدلية رنا عيىس

P561503ريف- طرطوس طرطوس صيدلية روفيال سلمان

P571820ريف- طرطوس طرطوس صيدلية رجاء احمد

P314716ريف- طرطوس طرطوس صيدلية جورج سلوم

P567241مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية سمية جي  حسن

P312261مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية حسام الدين شيخو

P312357مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية عبي  ابراهيم

P313339 مدينة- طرطوس طرطوسعامر حسن حيدر- صيدلية حيدر

P313610مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية رنا مصطفى

P552380مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية ديما علي حمدان

P574103مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية كنانه حبيب

P314119مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية أري    ج يوسف

P312808مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية مجيد انطانيوس  عرنوق

P577220مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية مها نايف عصفورا

P314210مدينة- طرطوس طرطوس  صيدلية علية غجرية

P314194ا داوود ى مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية لي 

P314497مدينة- طرطوس طرطوس  صيدلية روال الجنيدي

P314540مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية ميساء ريشة

P314776مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية يارا صقر

P314195 مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية عبي  الخي

P314053مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية وائل اسماعيل

P314748مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية هبة سليمان

P312257مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية منار شاش

P314266مدينة- طرطوس طرطوس  صيدلية بارة

P533360مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية داليدا نديم حمود

P312305مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية شادي عيىس

P544000مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية فرح عدال

P313113مدينة- طرطوس طرطوس   صيدلية أحالم ابراهيم

P503320مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية سومر

P313190مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية نجوى عيىس

P538480مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية احمد غانم

P314737مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية عالء مصطفى

P314809مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية مها شعبان علي

P314860مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية رامز دكروج

P314415مدينة- طرطوس طرطوس  صيدلية لميس علي خزامة

P571920مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية يارا جمعة

P502568مدينة- طرطوس طرطوس صيدلية نافع حسن



P314241قدموسطرطوس   صيدلية روشان علي حبيب

P314811قدموسطرطوس صيدلية رائد غنام

P545922قدموسطرطوس صيدلية غانيا ونوس

P563100مشب  الحلوطرطوس صيدلية غادة قطوف

P501292الدعتورالالذقية صيدلية ماهر داؤد

P575280الزراعةالالذقية صيدلية سارة جبيلي

P311963ي الزراعةالالذقية   صيدلية ريا زغيب 

P582361سلميةحماةروان الخالد.  صيدلية روان د

P310607جب الجندليحمص صيدلية ميس فرح

P504542ازرعدرعا صيدلية وسام

NPCODNAMEREGION-TERRCITY

C1107مدينة- الحسكة الحسكة  مركز تفتيت الحصيات الحديث

C549180 مدينة- حلب حلبحلب-  مركز تفتيت الحصيات بمشفى الكلمة

C569540ي  المركز الطب 
المدينة- حماة حماة مركز تفتيت الحصيات ضمن مشفى

C571381ي التخصصي ميدانحمص مركز الشفاء الطب 

C1079ابو رمانةدمشق عيادة الشام

C1039الجش األبيضدمشق مركز الجش التخصصي

C503880 ي. د-  مركز تفتيت الحصيات المزةدمشقمفلح الزعب 

C1126ي المزةدمشق المركز الحضاري الطب 

C1016ي لطب العيون
المزةدمشق مركز الوفان 

C518041برزةدمشق مركز المنار لتفتيت الحصيات

C1109ى شارع بغداددمشق مركز نقابة المعلمن 

C1084شارع خالد بن الوليددمشق مركز الرعاية الصحية

C1103ك الدولي
ى الي 

مزرعةدمشق مركز اإلني 

C568940ي وع دمردمشق مركز دمر الطب  مشر

C1087ميساتدمشق مركز الزهراء لطب العيون

C532960جرماناريف دمشق مركز جرمانا لتفتيت الحصيات البولية

C540780ي ضاحية- قدسيا ريف دمشق مركز ضاحية قدسيا الطب 

C574640ي التخصصي
مدينة- طرطوس طرطوس مركز طرطوس العيبى

C563380 ي الحديث ي المركز الطب 
ى
مدينة- طرطوس طرطوسطرطوس-  العيادة العينية ف

NPCODNAMEREGION-TERRCITY

O562320مدينة- الحسكة الحسكة مركز بضيات كميل

O565360مدينة- الحسكة الحسكة مركز بضيات أدم

O60025 القامشليالحسكةشهباز نذير اسماعيل-  بضيات شهباز

O60019مدينة- السويداء السويداء مركز بضيات فيصل

O60074مدينة- السويداء السويداء مركز بضيات مجد

O562701مدينة- السويداء السويداء بضيات امل

O568060الزراعةالالذقية فؤاد للبضيات

O60086الشيخ ضاهرالالذقية   بضيات زرقاء اليمامة

O60040 ي
 اذار8شارع الالذقيةالسيد عهد دعبول - 1 مركز بضيات لطفى

O565260 ي
وع الصليبيةالالذقيةالسيد خالد دعبول - 2  مركز بضيات لطفى مشر

O60048ي
مدينة- حلب حلب   مركز بضيات لطفى

O562631مدينة- حلب حلب نظارات عبد القادر مسدي

O562640مدينة- حلب حلب المركز الرئيىسي للبضيات

O577340ى بارسوميان مدينة- حلب حلب بضيات زافن 

O60112 ي-  نظارات ايبال
ى
مدينة- حلب حلبراف

O565940 المدينة- حماة حماةاحمد رياض الموش-  نظارات رياض

O560868المدينة- حماة حماة بضيات نقابة األطباء

O563742المدينة- حماة حماة نظارات ماهر المللي

O60050سلميةحماة مركز بضيات ميس



O60055محردةحماة مركز بضيات شموط

O562630 مصيافحماةلؤي رامز جروج-  نظارات غزل

O503806 مصيافحماة نظارات تيسي

O523320 مصيافحماة2 مركز بضيات سوال

O578840 الحضارةحمصغيث طوقان-  مركز بضيات حمص

O565840المحطةحمص نظارات االكرم

O60042عكرمة الجديدةحمص مركز بضيات  غنوم

O562629 عكرمة الجديدةحمصعماد محمد طوقان-  نظارات حمص

O60014الجش األبيضدمشق مركز بضيات بسام

O60020 الحمراءدمشقدمشق-  مركز بضيات مسمار

O60107المزةدمشق بضيات فرح

O523100دويلعةدمشق مركز تظارات األناقة

O60077ركن الديندمشق مركز بضيات ابن العميد

O60111ساحة المحافظةدمشق بضيات عيطة

O60036ايار29شارع دمشق مركز بضيات عبيد 

O60026ايار29شارع دمشق مركز بضيات قحف و عبيد 

O60011ي
شارع الثورةدمشق  مركز بضيات رجان 

O60009ق شارع العابددمشق مركز بضيات الشر

O60008 شارع العابددمشق اوبتيكا3 مركز بضيات

O60049شارع العابددمشق مركز بضيات جورج

O60081شارع العابددمشق مركز بضيات هاكوب

O562702شارع النضدمشق بضيات ماركو بولو

O570181شارع خالد بن الوليددمشق بضيات ابن الوليد

O60100صالحيةدمشق مركز بضيات جوزيف

O60010 عرنوسدمشق2000 مركز بضيات

O60016قصاعدمشق مركز بضيات هديل

O562703قصوردمشق بضيات القصور

O60021ون ى كفرسوسةدمشق مركز بضيات اوبتي 

O60078الكسوةريف دمشق مركز بضيات الكسوة

O568442النبكريف دمشق مركز بضيات رجب

O521180جديدة عرطوزريف دمشق مركز بضيات ساكو

O60017جرماناريف دمشق  مركز بضيات أري    ج

O523300 جرماناريف دمشق1 مركز بضيات سوال

O578141 سيدة زينبريف دمشقالسيدة زينب-  مركز بضيات مسمار

O584781البلد- قدسيا ريف دمشق مركز المهدي للبضيات

O522165قطناريف دمشق  مركز بضيات فاديا

O60064صافيتاطرطوس مركز نظارات العمار

O60096مدينة- طرطوس طرطوس  مركز قؤاد لحدو للبضيات

O566300مدينة- طرطوس طرطوسمحمد كمال محمود الغميان+ محمود علي بدور -  المركز البضي

O562633مدينة- طرطوس طرطوس نظارات ابناء نور الدين

O573660مدينة- طرطوس طرطوس  مازن نضي للنظارات

O567221ي للبضيات
مدينة- طرطوس طرطوس المركز التقبى

NPCODNAMEREGION-TERRCITY

L410501مدينة- الحسكة الحسكة مخي  عطاهللا

L410429مدينة- الحسكة الحسكةآمد خلف. مخي  د

L416887ي مدينة- الحسكة الحسكة  مخي  لولو الطب 

L416695 مدينة- الحسكة الحسكةالحسكة-  مخي  الرازي للتحاليل الطبية

L416426مدينة- الحسكة الحسكةهزاع.   مركز األشعة الحديث د

L575401 مدينة- الحسكة الحسكةعبد القادر العبدو. د- كبك- مخي  العبدو

L567560 مدينة- الحسكة الحسكةسليمان احمد-  مركز التشخيص الشعاعي



L416954مدينة- الحسكة الحسكةممدوح شيخو الشعاعي.   مركز د

L417153القامشليالحسكة  مخي  مروان

L416963القامشليالحسكة  مخي  شويش للتحاليل الطبية

L416452القامشليالحسكةفريد للتحاليل الطبية.   مخي  د

L416701القامشليالحسكة  مخي  العاكوب للتحاليل الطبية

L417034القامشليالحسكةمحمد الشيخ للتحاليل الطبية.   مخي  د

L416974القامشليالحسكة  مخي  ابن سينا للتحاليل الطبية

L416951القامشليالحسكةباسم اإلبراهيم للتحاليل الطبية.  مخي  د

L417299القامشليالحسكة  مركز عدنان الياس للتصوير الشعاعي

L416961القامشليالحسكة  مخي  سعدو للتحاليل الطبية

L416952القامشليالحسكةطارق المخلف للتحاليل الطبية.   مخي  د

L416451القامشليالحسكةرياض كوكي الشعاعي.   مركز د

L416993 القامشليالحسكة(القامشلي)  مخي  الرازي للتحاليل الطبية

L416818  مدينة- السويداء السويداءكميل ابو العال.د-    مخي  أبو العال

L410460ي حديفة
 
مدينة- السويداء السويداء مخي  شوف

L416805مدينة- السويداء السويداءأكرم ابو عمر.    مخي  د

L416533مدينة- السويداء السويداءمالك الفقيه للتحاليل الطبية.    مخي  د

L417382ي.  مخي  د
مدينة- السويداء السويداءتيسي  الببى

L416806مدينة- السويداء السويداء حسام حمد أبو حال للتصوير الشعاعي

L410509ي. مخي  د مدينة- السويداء السويداءأيمن الحلب 

L416604مدينة- السويداء السويداءفيصل أبو الفضل.    مخي  د

L545180القرياالسويداء مخي  أنور فرحات

L416929شهباالسويداءوسام فريد سلوم. مخي  د

L526480ي خان أرنبةالقنيطرة مخي  الحخ 

L501408ي. مخي  د
الحفةالالذقيةأحمد نوار لطفى

L539920الزراعةالالذقية مخي  نعمة عيىس نعمان للتحاليل الطبية

L417383الزراعةالالذقية  مركز الالذقية للتصوير الشعاعي

L510740 الزراعةالالذقيةالدكتورة مها-  مخي  الزهراوي

L416477الزراعةالالذقية مخي  الحكمة للتحاليل الطبية

L558360الزراعةالالذقيةنضال عبدهللا.  مخي  د

L416386الزراعةالالذقية المخي  التخصصي

L576580الزراعةالالذقيةرنيم اسماعيل للتحاليل الطبية.  مخي  د

L410450ي الزراعةالالذقية مخي  مانجيان الطب 

L559834الزراعةالالذقية مخي  محمد سلمان

L533580الشيخ ضاهرالالذقية مخي  الطايع التحاليل الطبية

L417378الشيخ ضاهرالالذقية  مخي  هارون

L410467الشيخ ضاهرالالذقية مخي  أحمد اسماعيل

L417277الشيخ ضاهرالالذقيةمحمد اسامة يونسو.  مركز األشعة الرقمي د

L559763ي سخطة.  مخي  د
الشيخ ضاهرالالذقيةهانى

L502049الشيخ ضاهرالالذقيةفداء غانم. مخي  د

L416884الشيخ ضاهرالالذقية   مخي  بديوي و درويش للتحاليل

L416878الشيخ ضاهرالالذقية مخي  األهلي

L416895الشيخ ضاهرالالذقيةمي الحداد.  مخي  د

L416828الشيخ ضاهرالالذقية   مخي  الدكتور أحمد فوزي

L416697الشيخ ضاهرالالذقية   مخي  كندة جبور

L410510الشيخ ضاهرالالذقية مخي  بسام سعد الدين

L410438الشيخ ضاهرالالذقيةرياض اليقة. دار الحسن للتشخيص الشعاعي د

L417326الشيخ ضاهرالالذقيةمازن داود.   مخي  د

L417327الشيخ ضاهرالالذقيةابراهيم جبور.   مخي  د

L416900 ى حيدر. د-  مركز األشعة التخصصي الشيخ ضاهرالالذقيةحسن 



L410458القرداحةالالذقيةعماد اسماعيل. دار األشعة د

L417321ريف- الالذقية الالذقية مخي  الهام ديبة

L530960 خلدون مسعود للتحاليل الطبية ى-  مخي  ريف- الالذقية الالذقيةسقوبن 

L559828بوقاالالذقيةعبي  غانم.  مخي  د

L417026جبلةالالذقية   مخي  يونس

L410535ي الشعاعي د جبلةالالذقيةقيس. المركز الطب 

L525260 علي اسي 
ى جبلةالالذقية مخي  حسن 

L417137جبلةالالذقيةايمان حمود لألشعة.  مركز د

L535760 جبلةالالذقيةخلود. د-  مخي  الساحل

L417361جبلةالالذقية مخي  خديجة صبوح

L416659جبلةالالذقية مركز النيل لألشعة

L417355جبلةالالذقيةرجاء محمد صقر.   مخي  د

L410277اذار8شارع الالذقية مخي  عوض وعابدين 

L410375اذار8شارع الالذقية  مركز األشعة الحديثة الدكتور فيصل نارص 

L417362اذار8شارع الالذقية   مخي  زريق 

L416442اذار8شارع الالذقية   المركز التخصصي لألشعة وااليكو 

L410524اذار8شارع الالذقيةطالل حبيب.  مخي  د 

L416415اذار8شارع الالذقيةندى الباشا.    مخي  د 

L416880اذار8شارع الالذقية   مخي  الدكتور محمود بدر 

L417025اذار8شارع الالذقيةفواز بدور الشعاعي.  مركز د 

L556500ى لالشعة  اذار8شارع الالذقية مركز ناديجدا يوسف شاهن 

L417024  اذار8شارع الالذقيةالالذقية)   مخي  ابن سينا 

L410370اذار8شارع الالذقيةحسان بشور.    مخي  د 

L141663اذار8شارع الالذقيةميساء عزيز شحود.    مخي  د 

L500165اذار8شارع الالذقيةرامي موش لألشعة. د 

L416908د  اذار8شارع الالذقيةعبي  حنينو.    مخي 

L417328ي
 اذار8شارع الالذقية   مخي  داالن 

L530320شارع بغدادالالذقية مخي  الشفاء

L537080وع الصليبيةالالذقية مخي  التوفيق للتحاليل الطبية مشر

L410461وع القلعةالالذقيةعماد الخضى. مخي  د مشر

L416628ى باشا آغا.    مخي  د وع القلعةالالذقيةمادلن  مشر

L410470 وع القلعةالالذقية مخي  الخي مشر

L410477وع القلعةالالذقية مخي  ابتسام عابدين مشر

L410493وع القلعةالالذقيةمعروف الخي . مخي  د مشر

L416874وع القلعةالالذقيةأيمن الفروي للتحاليل.    مخي  د مشر

L417381وع القلعةالالذقيةرندى هالل سلوم.  مخي  د مشر

L530300وع القلعةالالذقية مخي  سعاد علي رجب مشر

L416424ي الشعاعي وع القلعةالالذقيةوضاح.د-    المركز التكنولوح  مشر

L543680ريف- حلب حلب مخي  الحمدانية للتحاليل الطبيبة

L416830مدينة- حلب حلب مخي  محمد نسيمي

L539660مدينة- حلب حلب مركز الدكتورة روال عليكاج

L544740مدينة- حلب حلبعمار كركوكلي لالشعة. مركز د

L560346مدينة- حلب حلب مخي  أمل عبدان للتحاليل الطبية

L416693مدينة- حلب حلب مخي  الصالح

L539540مدينة- حلب حلب مخي  النيل لتحاليل الطبية

L552600مدينة- حلب حلب مركز األعظمية لألشعة

L562783مدينة- حلب حلبرهف دبابو.  مخي  د

L410293ي مدينة- حلب حلب   مخي  طراقخ 

L417272مدينة- حلب حلب   مخي  العزيزية

L410308مدينة- حلب حلب   مخي  المجد



L416385مدينة- حلب حلب   مخي  نارص

L581340مدينة- حلب حلب مخي  الكمال للتحاليل الطبية

L542300مدينة- حلب حلب مخي  بريمو

L524720مدينة- حلب حلب المخي  العلمي للتحاليل الطبية

L416753ي عبد العزيز البيك
مدينة- حلب حلب مخي  الصيدالنى

L417104 مدينة- حلب حلبحلب-    مخي  الجميلية

L416454ات الحكيم للتحاليل الطبية مدينة- حلب حلب مختي 

L578300مدينة- حلب حلبرانية فاعور.  مخي  د

L417075مدينة- حلب حلبرانيا حماش الشعاعي.  مركز د

L416427ات كبه وار مدينة- حلب حلبالمحافظة/  مختي 

L416938مدينة- حلب حلب   مركز النيال الشعاعي

L410432مدينة- حلب حلبضخ الفرا الشعاعية. عيادة د

L416714ي ي لالشعة& مركز عمرو قباقبخ  مدينة- حلب حلبابراهيم كعكه ح 

L416803مدينة- حلب حلب العيادة الشعاعية الشاملة محمد عماد عطبه

L417108 مدينة- حلب حلبحلب-  مخي  خليل عثمان

L540300مدينة- حلب حلب مخي  عالء الدين حاج احمد

L540320مدينة- حلب حلبحسن علي مكية.  مركز د

L416763مدينة- حلب حلبزهراء رضوان.  عيادة الحمدانية الشعاعية د

L416750مدينة- حلب حلب   مخي  الحكمة

L416725مدينة- حلب حلب   مخي  الصائغ

L575980مدينة- حلب حلباسامة فالحة. مخي  ابن الهيثم د

L560341ي
مدينة- حلب حلب مخي  مؤنس حيانى

L416724مدينة- حلب حلبعمار الشاذلي.   مخي  د

L417142مدينة- حلب حلبسوسن عبد الحنان.    مخي  د

L527861مدينة- حلب حلب مخي  سلوى ابراهيم

L560124مدينة- حلب حلبوفاء ناشد.  مخي  د

L416417مدينة- حلب حلبرضا عبد الهادي.    مخي  د

L410263ات الريحاوي مدينة- حلب حلب   مختي 

L410307  مدينة- حلب حلب(حلب)   مخي  ابن سينا

L565102مدينة- حلب حلبغالية عتال للتحاليل الطبية.  مخي  د

L560397ات كبه وار مدينة- حلب حلب مختي 

L560121مدينة- حلب حلبعبد المجيد ناشد.  مخي  د

L416629مدينة- حلب حلبسامر حفار. د-  العيادة الشعاعية التخصصية

L417117السقيلبيةحماةأديب النسب لألشعة.    مركز د

L524380السقيلبيةحماة مخي  خلود الحرك

L417118ى لألشعة السقيلبيةحماة   مركز رفعت شاهن 

L512340الريف- حماة حماةنزار نصار لألشعة.  مركز د

L417099ي
الريف- حماة حماة   مخي  جعفر الفى

L417173المدينة- حماة حماةهيثم طقم لألشعة. مركز د

L417339 ات غندور المدينة- حماة حماةمصباح غندور.د-    مختي 

L417164 ى شاكر.د-    مخي  شاكر المدينة- حماة حماةمحمد معي 

L416649المدينة- حماة حماة مختي  الشهدا للتحاليل الطبية

L524520المدينة- حماة حماة مخي  محمد حسام اليوسف

L417123 المدينة- حماة حماةفوزي سالمة.د- حماه -    مخي  سالمة

L416812المدينة- حماة حماةمحمد سامر علوش للتصوير الشعاعي.  مركز د

L529880ي عدي
المدينة- حماة حماة مخي  محمد راصى

L416660  المدينة- حماة حماةمروان الحافظ.د-    مخي  الحافظ

L410351  المدينة- حماة حماةعمار كوجان.د-    مخي  كوجان

L560399ي. مخي  د المدينة- حماة حماةاسيل الحافظ الطب 

L417365ي المدينة- حماة حماة   مخي  شهامة الحافظ الطب 



L416640ي المدينة- حماة حماة   مركز اشعة الدكتورعدنان الحلب 

L417126ي
ى
المدينة- حماة حماة مركز تركاوي لالشعة وااليكو غراف

L417171ي المحوري.  مركز د
المدينة- حماة حماةمروان الجاجة للطبف 

L573600المدينة- حماة حماة مخي  علي هيثم الدرويش

L417027  ي ي.د-    مخي  عرن  المدينة- حماة حماةميساء عران 

L416605  ي.د-    مخي  حماه الحديث
شيبى المدينة- حماة حماةريما الي 

L545281المدينة- حماة حماة مخي  حازم اليوسف

L417124المدينة- حماة حماة   مخي  أمجد الشواف

L522161المدينة- حماة حماة مركز صالح الدين للتصوير الشعاعي

L416843المدينة- حماة حماة   مخي  العبيىسي

L416600ى المغناطيىسي المدينة- حماة حماة مركز حماه الحديث للرنن 

L417128 سلحبحماةلمق عفيفة.د- حماه -    مخي  سلحب

L570883سلميةحماة مخي  وئام محمد حسن

L417174سلميةحماةبشار الجندي.  مركز د

L417343سلميةحماةغسان فوزي الدبيات.   مخي  سلمية د

L584782ي لالشعة.  مركز د سلميةحماةسمي  المضي الطب 

L417148سلميةحماة   مخي  الرازي

L417307سلميةحماة مخي  ميساء الدرزي للتحاليل الطبية

L416652سلميةحماةشفيق أسعد مبى.    مخي  د

L517260ى المغناطيىسي.  مركز د سلميةحماةمحمد عودة للرنن 

L416837سلميةحماةلينا المي  حسن.    مخي  د

L521983كفرب  همحماةفادي شموط.  مخي  د

L417331محردةحماة مخي  ديانا سلوم

L416852محردةحماةيوسف أصبح.    مخي  د

L417337 محردةحماةيوسف سليم شيخ الشباب- .   مخي  يوسف

L416899محردةحماةحبيب الحج الشعاعي.    مركز د

L417116ى المغناطيىسي محردةحماة  مركز محردة للرنن 

L417159مصيافحماة  مخي  الشفاء

L560123مصيافحماةرؤى الوقاف.  مخي  د

L416699  مصيافحماةاحمد الدرزي.د-    مخي  الحياة

L416687ي مصيافحماة  مخي  ابن سينا العلمب 

L417354 مصيافحماةعلي كلثوم.د-   مخي  الحسن

L526020مصيافحماة مركز عبد الرزاق علي محمد لألشعة

L410538مصيافحماةرزان أحمد عباس لألشعة. د

L417157مصيافحماة مخي  مؤيد أسعد

L530720االرمنحمص مخي  أسمهان سليمان الرستم

L417238االرمنحمصحنان خليل كنوزي.    مخي  د

L417265ي االنشاءاتحمص   مخي  مازن كسيب 

L416896االنشاءاتحمصعصام بريجاوي لألشعة. مركز د

L416528  االنشاءاتحمصعبد الغفار سكاف.د-    مخي  السالم

L417227ي
ى
االنشاءاتحمص مخي  هدى صاف

L416854الحواشحمصهزار الخوري للتحاليل.    مخي  د

L417234الحواشحمص   مخي  ايمان عبدوش

L141665 الحواشحمصبديع ابراهيم الحداد.د-    مخي  الحواش

L417014الحواشحمصهناء السليمان.    مخي  د

L417235الزهراءحمصسهيل الحسن.    مخي  د

L417191 الزهراءحمص مخي  وفاء األبي

L417236الزهراءحمص   مخي  فاتن الداوود

L417263 الزهراءحمصمحمود الخضور.د-    مخي  التحاليل الطبية

L416907الزهراءحمصنبيهة بركات.   مخي  د



L417269الزهراءحمص   مخي  ألفا

L515180الزهراءحمص مخي  عيىس سعيد

L416867  الغوطةحمصلم المحمود.د-    مخي  الزهراوي

L416644الغوطةحمص   مخي  ابن سينا

L416732  الغوطةحمصمخلص طرابلىسي.د-   مخي  الطرابلىسي

L417050القصي حمصحنان يوسف.  مخي  القصي   د

L416661  المحطةحمصمعن الجمالي.د - (حمص)   مخي  النور

L417051المحطةحمص   مخي  هال صباغ

L416656هةحمصنضال محفوض.   مخي  د ى اليى

L417095هةحمصأسامة ابراهيم لألشعة.    مركز د ى اليى

L417053هةحمصاياد الشلدي.    مخي  د ى اليى

L573240هةحمصرامز الخضى للتصوير الشعاعي.  مركز د ى اليى

L417195 ريف- حمص حمصهائل قاسم.د-  مخي  القاسم

L416650ريف- حمص حمص   مخي  منذر عادل العويل

L417189ريف- حمص حمص مخي  ريم االسعد

L410483ريف- حمص حمص مخي  عالء رزق

L410264 ريف- حمص حمصشادي رباحية.د-  مخي  التحاليل الطبية

L417233حميديةحمصرند عدنان عيىس.    مخي  د

L416919ون عبود ىحمص   مخي  الدكتور ني  شن 

L416928  ىحمصاسامة عصورة.د-    مخي  عصفورة شن 

L141662عكرمة الجديدةحمصمهند خضور.    مخي  د

L416382عكرمة الجديدةحمص مخي  عكرمة

L417259 ي.د-    مخي  قطينة
قطيناحمصغادة زيبى

L416866كرم اللوزحمصفريال أحمد زيود.    مخي  د

L417242كرم اللوزحمص   مخي  ميشيل عبدهلل

L416881مرمريتاحمص   مخي  عسكر

L417241مرمريتاحمصباسل بيطار.  مختي  د

L557061مرمريتاحمص مركز مرمريتا للتصوير الشعاعي

L569240 ق ميدانحمصرانيا سابت مويس-  مخي  الشر

L578961ي. مخي  د ميدانحمصغدير خالد صليب 

L410497وادي الدهبحمص مخي  الدكتورة افتخار الخالد

L416751ىدرعاعصام قلوش.    مخي  د الصنمن 

L555241ىدرعاعيىس قنبس للتصوير الشعاعي. مركز د الصنمن 

L416932ىدرعا   مخي  الدكتورة لينا نجيب المهنا الصنمن 

L582580مدينة- درعا درعا مخي  ايهم زريقات

L416399ي الشعاعي د مدينة- درعا درعافريد االصفر.  مركز األمل الطب 

L416651  مدينة- درعا درعاغازي الحريري.د-    مخي  الحريري

L417016مدينة- درعا درعارنا النابلىسي.    مخي  د

L410377  ي ي.د-  مخي  قطرنخ  ابو رمانةدمشقنزار قطرنخ 

L416926ابو رمانةدمشقخالد الحمصي.  مخي  د

L416392 ي الجش األبيضدمشقغسان قصي .د-  مؤسسة التصوير الطب 

L416412الجش األبيضدمشقأدهم الساسة.  مركز أشعة د

L416381 ي الجش األبيضدمشقزكي شيخ.د - (دمشق)   مركز التصوير الطب 

L545427 ي
ي-  مخي  الجباصيبى

الجش األبيضدمشقأحمد الجباصيبى

L503861الجش األبيضدمشق مخي  الدكتور غسان منصور للتحاليل الطبية

L410248   ي ميشيل سابا. د-    مخي  بيوسني الجش األبيضدمشقناح 

L410618ى المغنطيىسي الجش األبيضدمشق مركز سيغما للرنن 

L410479الجش األبيضدمشقاسماعيل. مخي  لبابيدي ود

L416771الجش األبيضدمشق   مخي  عمر حبش

L575481الجش األبيضدمشق مركز المرنان المفتوح



L410321  الجش األبيضدمشقغيث عناية.د-    مخي  العناية الحديث

L417392الجش األبيضدمشق  المخي  الصخي

L416390الحمراءدمشقعليا الشاج.    مخي  د

L519880الحمراءدمشق مركز الدكتور عبد هللا حتاحت لالشعة

L547842الشعالندمشق مخي  الشعالن

L416376المزةدمشقرنا الضللي للتصوير الشعاعي.  مركز د

L410250  المزةدمشقعصام مرادي.د-    مخي  المرادي

L416445  المزةدمشقعلي البابا.د-    مخي  البابا

L416393اء المزةدمشق مخي  الي 

L416643المزةدمشقسامر محمود.   مخي  سامر  د

L410488المزةدمشق مخي  المزة للتحاليل الطبية

L410426المزةدمشقظالل السعيدي. مخي  د

L416811  المزةدمشقبسام زيود.د-    مخي  ألفا

L545300المزةدمشق مخي  مهند خليل

L417280 المزةدمشقلؤي اسدي.د-    مخي  األسدي

L416602المزةدمشق مركز الدكتور محمد كريم لالشعة

L416463  باب تومادمشقجورج كناكري.د-    مخي  كناكري

L410343ى المغناطيىسي برزةدمشق مركز النجمة الشعاعي للرنن 

L410482برزةدمشق مخي  قداح للتحاليل الطبية

L410407برزةدمشق مخي  الخليل للتحاليل الطبية

L416440  برزةدمشقهيثم حمدان.د-    مخي  الهيثم

L416497  برزةدمشقرياض المدور.د-  مخي  المدور

L522448از اسماعيل الجارودي برزةدمشق مخي  شي 

L416636  ان و د.د-     مخي  الشام تجارةدمشقرن  فرح.رنا جي 

L416380  تجارةدمشقابراهيم فضول. د-    مخي  فضول

L417313دمردمشق   مخي  حيدر دمر

L517460دويلعةدمشق مخي  خليل جميل البديوي

L417166دويلعةدمشقشحادة حنون.    مركز د

L410525دويلعةدمشق مخي  الصفا للتحاليل الطبية

L501100دويلعةدمشقالياس داغر. مخي  د

L416641  دويلعةدمشقنجاة نعمة. د-    مخي  الفايز

L417253ركن الديندمشقحسان ابراهيم.  مخي  د

L416658   ي.د-    مخي  الرازي
ركن الديندمشقحكمت طهرانى

L416465 ي
ي.د-    مخي  اليوسفى

ركن الديندمشقطالل اليوسفى

L417248 ركن الديندمشقسليم مضي.د- دمشق -    مخي  مضي

L416657  ركن الديندمشقبسام باكرلي.د-    مخي  دياربكرلي

L417005ركن الديندمشق   مخي  ركن الدين

L573801ي روضةدمشق مركز العجمي للتصوير الطب 

L410265  روضةدمشقهدى سبح.د-    مخي  سبح

L410249  ساحة التحريردمشقسامي سابا.د-    مخي  سابا

L416682  ساحة السبع بحراتدمشقمازن وحيدي.د-    مخي  الواحدي

L417284ي  ايار29شارع دمشق   مخي  سابا و نقيب الطب 

L416690ى و عبيد للتحاليل  ايار29شارع دمشق   مخي  شاهن 

L416670  ايار29شارع دمشقسمي  خواجكية.د-    مخي  الخواجكية 

L416433ىدمشق مخي  مبى الخطيب شارع االمن 

L416662ىدمشقخليل راشد.   مخي  د شارع االمن 

L416401ي الشعاعي. مركز د ىدمشقمأمون الطب  شارع االمن 

L417314 شارع الباكستاندمشقمحمد علي كعدان.د-    مخي  السبع بحرات

L416671  شارع الباكستاندمشقعزيز محمد الغباش.د-    مخي  غباش

L416603   شارع العابددمشقسمي  عازر.د-   مخي  عازر



L416839شارع العابددمشقبسام الحافظ.  دار األشعة  د

L410443ي للتصوير الشعاعي. مركز د
شارع بغداددمشقعيىس صهيونى

L416667  ى دوارة.د-    مخي  دوارة شارع بغداددمشقياسن 

L416609 شارع بغداددمشقفراس قريط.د-  مركز فراس قريط لألشعة

L410254  شارع بغداددمشقربيع الرستم.د-    مخي  الرستم

L416428شارع بغداددمشقأكثم اسكندر.    مخي  د

L416998شارع بغداددمشق  مخي  الفرح للتحاليل الطبية

L416377  شارع بغداددمشقعدنان الخطيب.د-    مخي  الخطيب

L416668ي و بزرة شارع بغداددمشق مخي  علب 

L417287  شارع خالد بن الوليددمشقحسام شحرور.د-   مخي  شحرور

L562784شارع خالد بن الوليددمشق مخي  القنوات الرئيىسي للتحاليل الطبية

L416755  ( ي.د)دار األشعة  شارع خالد بن الوليددمشقعبد الفتاح الحلب 

L416422شيخ مخي الديندمشق مخي  النابلىسي للتحاليل الطبية

L417067  طبالةدمشقيوسف عبدو.د-  مخي  الطبالة

L416620عرنوسدمشق مخي  التيناوي

L410260  فكتوريادمشقمحمد سعيد حبش.د-  مخي  حبش

L416679فكتوريادمشقبهاء وتار.د- بهاء وتار  .    مخي  د

L410261قصاعدمشق مخي  عبىسي

L416654  قصاعدمشقرياض شلهوب.د-    مخي  شلهوب

L416655  قصاعدمشقشبل الخوري.د-    مخي  القصاع

L416379  قصاعدمشقانطوان ناصيف.د-  مخي  ناصيف

L410320  قصوردمشقرجاء شاغوري.د-    مخي  الشاغوري

L410412كفرسوسةدمشق مخي  ملص للتحاليل الطبية

L416520يا سكان ي سي  مجتهددمشق العيادة السورية للتصوير الطب 

L410346  مجتهددمشقنجيب احمد.د-    مخي  النجيب

L417293 ي مجتهددمشقهنادي مطيط. د-    مخي  مطيط الطب 

L416947ي الشعاعي مزرعةدمشقيارس علي. د-  المركز الطب 

L416999  ي.د-    مخي  الشهبندر
مزرعةدمشقماهر القطيبى

L570500 مزرعةدمشقهدى عبد الرحمن الجمال-  مخي  الهدى

L416616 مزرعةدمشقايهم اديب.د-  مركز األديب الشعاعي

L410389ي
مزرعةدمشق  مخي  مي مهايبى

L410502مزرعةدمشق مركز الشنان الشعاعي

L417065وع دمردمشقردينة علي جبيلي.    مخي  د مشر

L410253  وع دمردمشقسوسن بوري. د-    مخي  المستقبل مشر

L545801وع دمردمشق مخي  الطراف مشر

L416391ي.    مخي  د
مهاجريندمشقميثم رخشانى

L416410  ي ي.د-   مخي  تسابحخ 
مهاجريندمشقهدى مدنى

L546800ي عدي للتحاليل الطبية مهاجريندمشق مخي  أحمد عران 

L417003ميداندمشقوفيقة زرزور. مخي  زرزور د

L417141  ميداندمشقنبال المتوالي.د-    مخي  المتوالي

L416637  ميداندمشقسلم ابراهيم الشياح.د-   مخي  الشياح

L417000   نهر عيشةدمشقريما بندق.د-    مخي  بندق

L416645التلريف دمشقجهاد أحمد سكر.    مخي  د

L417289القطيفةريف دمشق  مخي  عمر دلة

L416683  الكسوةريف دمشقعبدهللا الحسامي.د-    مخي  الحسامي

L580300الكسوةريف دمشق مختي  الدكتورة ألم حمود

L410425بلودانريف دمشقتريز فرح. مخي  د

L416510 اء ى اللحام-  مخي  الي  جديدة عرطوزريف دمشقفاتن حنن 

L416964جديدة عرطوزريف دمشقجهاد حربالي.   مخي  ايبال للتحاليل د

L571522جديدة عرطوزريف دمشق مخي  هبة شيخ عثمان



L581561جرماناريف دمشق مخي  خلود محمد للتحاليل الطبية

L538460 جرماناريف دمشقجرمانا-  العيادة الشعاعية التخصصية

L417059جرماناريف دمشق مركز جرمانا الشعاعي

L416694جرماناريف دمشق مخي  غانم

L141661جرماناريف دمشقيوالند سكاف.  عيادة األشعة الحديثة د

L417400جرماناريف دمشق  مخي  رنا قاموع

L417017جرماناريف دمشقسناء غالي.    مخي  د

L417390 جرماناريف دمشقعليا االسعد.د-   مخي  العلياء

L410505جرماناريف دمشق مخي  زكية الحارث للتحاليل الطبية

L416960د جرماناريف دمشقزهي  ابراهيم.    مخي 

L579640جرماناريف دمشقيارا موش.  مخي  د

L410382ي
جرماناريف دمشق  مخي  سمي  حمان 

L410449جرماناريف دمشقنائل نعمة. مخي  د

L525360ي
جرماناريف دمشق مخي  لبابة الخطيب الكسوانى

L416902جرماناريف دمشقصياح ابراهيم.    مخي  د

L571160حرستاريف دمشق مخي  علي سعيد

L416483 ي ي موريس.د-  مخي  صارح  صحناياريف دمشقناح 

L571000صحناياريف دمشق مخي  براءة الزرزور

L555340 صحناياريف دمشقصحنايا-  مخي  الوليد للتحاليل الطبية

L417161صحناياريف دمشقمتوج مصطفى.    مخي  د

L560864صحناياريف دمشقسناء زين الدين.  مخي  د

L500300صحناياريف دمشقسامر عباس. مركز النور لألشعة د

L417057 حرستا- ضاحية األسد ريف دمشقالدكتور باسم خي  بيك-  مخي  خي  بيك

L562440حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق مخي  غياث ريا

L417292حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق   مخي  هدى طموق

L417290ىريف دمشق   مخي  زكريا شمس الدين ى منن  عن 

L547681قطناريف دمشق مخي  هناء صبح للتحاليل الطبية

L501602 ى مخيم الوافدينريف دمشقالوافدين-  مخي  شاهن 

L570701مخيم الوافدينريف دمشق مخي  لم حداد

L416844معضمية القلمونريف دمشقايمن محمود نارص.  مخي  د

L417055  ود)   مخي  النجاة ودريف دمشق(يي  يي 

L534420بانياسطرطوس مخي  رامز اسماعيل علي

L410413بانياسطرطوس مخي  نبيلة فارس للتحاليل الطبية

L577262بانياسطرطوسوليد علي الخطيب للتحاليل الطبية.  مخي  د

L416861 ي الحديث بانياسطرطوسغيثاء. د-  مخي  الطب 

L416970بانياسطرطوسنجوى الخوري.  مخي  د

L416383بانياسطرطوسحسان علي اسماعيل.    مخي  د

L583421ي لألشعة.  مركز د بانياسطرطوساياد درون 

L410387بانياسطرطوس  مخي  هند الحايك

L416969ي.    مخي  د  للتحاليل الطب 
ى بانياسطرطوسمحمد ياسن 

L416971بانياسطرطوسبسام حمزة.    مخي  د

L410415دريكيشطرطوس ابراهيم مرهج لألشعة

L417074دريكيشطرطوسعلي علي.    مخي  د

L410478دريكيشطرطوس المخي  السوري الحديث

L417311صافيتاطرطوس   مخي  النور

L559835صافيتاطرطوس مخي  عدي عمران للتحاليل الطبية

L417047صافيتاطرطوسمنهل محمد.  مخي  د

L569322صافيتاطرطوس مخي  سامر كمال بريدي

L417023صافيتاطرطوس   مخي  الوزان

L574460صافيتاطرطوسنغم جرجس العم.  مخي  د



L417090صافيتاطرطوسرسى محمد للتحاليل الطبية.  مخي  د

L410402  ( ي
ى
صافيتاطرطوسصافيتا)مركز األشعة و االيكوغرف

L416706صافيتاطرطوس   مخي  ألفا

L570280صافيتاطرطوس مخي  لينا محمود يوسف للتحاليل الطبية

L417080  صافيتاطرطوس(صافيتا )   مخي  الرازي

L410531صفصافةطرطوس مخي  الصفصافة للتحاليل الطبية

L416832ي.    مخي  د مدينة- طرطوس طرطوسوعد المحمد للتحاليل الطب 

L417375مدينة- طرطوس طرطوس  مخي  منصور

L410333 مدينة- طرطوس طرطوسنهيد كمال بشور.  مخي  طرطوس د

L519300مدينة- طرطوس طرطوس مخي  نجاح محمد ميهوب

L542100مدينة- طرطوس طرطوس مخي  نشين هدبة للتحاليل الطبية

L410414مدينة- طرطوس طرطوسعلي عصفورة. مخي  الرازي للتحاليل الطبية د

L410516مدينة- طرطوس طرطوسمحمد حمدان. مخي  د

L410533مدينة- طرطوس طرطوسقيس سليمان.  مركز طرطوس لألشعة د

L417106 ح د ى ح.   مخي  قني  ى مدينة- طرطوس طرطوسنيقوال ايليا قني 

L416744ى للتحاليل.  مخي  د مدينة- طرطوس طرطوسديمة كمال ياسن 

L410446ى.  مخي  د مدينة- طرطوس طرطوسريما حسن 

L417359ي مدينة- طرطوس طرطوس مخي  حسان رستم الطب 

L416374مدينة- طرطوس طرطوسوفاء سلمان.    مخي  د

L417281مدينة- طرطوس طرطوسمريم وجيه عدرا.    مخي  د

L519721مدينة- طرطوس طرطوسسمر محمود شوكه علي.  مخي  د

L564420ي مدينة- طرطوس طرطوس المركز الحديث للتصوير الطب 

L522362مدينة- طرطوس طرطوس مخي  فيحاء فاضل ديوب

L578820مدينة- طرطوس طرطوسطعان حسن رعد لالشعة.  مركز د

L514920 مدينة- طرطوس طرطوسسليمان غانم. د-  مخي  ابن حيان

L417147مدينة- طرطوس طرطوسسناء ليال.    مخي  د

L417146مدينة- طرطوس طرطوس   مخي  نايفة المحمد

L417295مدينة- طرطوس طرطوسأميمة نعمة.    مخي  د

L500101مدينة- طرطوس طرطوساسم عبد هللا.  مخي  د

L410388مدينة- طرطوس طرطوس  مركز التشخيص الشعاعي

L410423مدينة- طرطوس طرطوسشفيق خليل. مخي  د

L416853ى المغناطيىسي مدينة- طرطوس طرطوس مركز طرطوس للرنن 

L417089ى مدينة- طرطوس طرطوس   مخي  مظهر شاهن 

L417101 مدينة- طرطوس طرطوسطرطوس-    مخي  اليوسف

L502530مدينة- طرطوس طرطوسصفاء حنا. مخي  د

L416831مدينة- طرطوس طرطوسحسان رسور.    مخي  د

L416897مدينة- طرطوس طرطوس   مخي  المعال

L416909مدينة- طرطوس طرطوسسىه محسن.    مخي  د

L417278مدينة- طرطوس طرطوس   مخي  سىه ميهوب

L416817مدينة- طرطوس طرطوسمحمد علي للتحاليل الطب. مبى  و د.  مخي  د

L534460مدينة- طرطوس طرطوس مخي  علي محمد عثمان

L556160مدينة- طرطوس طرطوس مخي  لميس هوال للتحاليل الطبية

L551780مدينة- طرطوس طرطوس مخي  هيالنه محمد

L551041مدينة- طرطوس طرطوس مخي  خزام الجمال

L410386مدينة- طرطوس طرطوس  مخي  جورج الياس

L520060مدينة- طرطوس طرطوس مخي  نزيه عيىس جرجس

L416395مدينة- طرطوس طرطوسسمعان الضيعة لألشعة.  مركز  د

L417224مدينة- طرطوس طرطوسعلي عيىس لألشعة. مركز د

L417094مدينة- طرطوس طرطوسزياد نسيم عرنوق.    مركز د

L417360مدينة- طرطوس طرطوسأمية محمد المقدم.    مخي  د



L551080مدينة- طرطوس طرطوس مخي  فايزة أحمد منصور

L416879مدينة- طرطوس طرطوسعماد عرنوق.   مخي  د

L501407ي المركزي
مدينة- طرطوس طرطوس مخي  التقبى

L410422ى الزرقاطرطوسعبي  سليمان. مخي  د عن 

L563002قدموسطرطوسوسيم شعبان لالشعة.   مركز د

L417282مشب  الحلوطرطوس   مخي  مشب  الحلو

L546464مشب  الحلوطرطوس مخي  الدكتورة غادة رحال

NPCODNAMEREGION-TERRCITY

D17744أريحةادلب أحمد عبدو رحيم

D17943مدينة- ادلب ادلب ميشيل جورج مرجانة

D17923مدينة- ادلب ادلب مجاهد محمد علي كردي

D17694مدينة- ادلب ادلب ايمن جاسم السياد

D17956ي
مدينة- ادلب ادلب مرام عبد اللطيف القاصى

D18121مدينة- ادلب ادلب محمد السيد علي

D17674ىادلب صفوة زيدو زيدو سلقن 

D36019ىادلب وئام معن الخطيب سلقن 

D35544كفرنبلادلب عبد االله محمد خي  االسماعيل

D18055معرة النعمانادلب حسان محمد جميل النداف

D39225ريف- الحسكة الحسكة  مبى داوود الجفال

D561740مدينة- الحسكة الحسكة محمد حسن جمعة

D34366مدينة- الحسكة الحسكة حبيب حنا ايشوع

D33882ي مدينة- الحسكة الحسكة خالد خلف اللخ 

D36138ى األوسكان مدينة- الحسكة الحسكة  دورسن حسن 

D14970ى حمود النارص مدينة- الحسكة الحسكة حسن 

D35098مدينة- الحسكة الحسكة  يارس محمد عثمان

D15029مدينة- الحسكة الحسكة  راشد سعيد يوسف

D14853ائيل قريو مدينة- الحسكة الحسكة جوزيف جي 

D33279ى سلمان الحنيف مدينة- الحسكة الحسكة  حسن 

D15389ي راغب مدينة- الحسكة الحسكة رامي ناح 

D32833مدينة- الحسكة الحسكة  عبد النارص مال محمد

D33865ي نايف حسن
مدينة- الحسكة الحسكة  عبد الغبى

D33766مدينة- الحسكة الحسكة فارس يوسف حمو

D33740مدينة- الحسكة الحسكة  مروان رزقو ايليا

D14997مدينة- الحسكة الحسكة  أحمد غديف مشوح

D15376ي مدينة- الحسكة الحسكة نوح مدحت دريب 

D14815مدينة- الحسكة الحسكة فؤاد الياس كور

D14825مدينة- الحسكة الحسكة  سعيد جميل كوركيس

D15158مدينة- الحسكة الحسكة زهي  يوسف جورج

D15067ي ح  مدينة- الحسكة الحسكة سمي  باخوس مني 

D39111مدينة- الحسكة الحسكة محمد ذيب مشهور

D14837مدينة- الحسكة الحسكة أفرام يوسف كورية

D15475ى ى قدور حسن  مدينة- الحسكة الحسكة ياسن 

D32852مدينة- الحسكة الحسكة  محمد خضى كراش

D33898مدينة- الحسكة الحسكة  رياض محمد مهدي العثمان

D20772مدينة- الحسكة الحسكة هاشم عواد حمينة

D20804مدينة- الحسكة الحسكة علي خضى بكر

D572040مدينة- الحسكة الحسكة طلحة محمد يوسف

D575962مدينة- الحسكة الحسكة محمد جميل حمي

D15222ي مدينة- الحسكة الحسكة محمود محمد حاح 

D20315مدينة- الحسكة الحسكة  جوان علي عبد الكريم



D560800مدينة- الحسكة الحسكة اسديم تركي النارص

D15497مدينة- الحسكة الحسكة عيىس سليمان خلف

D15309ى مدينة- الحسكة الحسكة عبد الرحمن ابراهيم أمن 

D14814مدينة- الحسكة الحسكة كميل عبد المسيح كورية

D15434مدينة- الحسكة الحسكة  أحمد محمد سلطان العلي

D38941مدينة- الحسكة الحسكة  عبد هللا مرعي الحسن

D40604مدينة- الحسكة الحسكة عبد الباسط الخنافر

D41206ال ى مدينة- الحسكة الحسكة مجد شعيب اليى

D34208مدينة- الحسكة الحسكة وسام عبد المصطفى

D15468مدينة- الحسكة الحسكة مروان صالح الحمود

D14820مدينة- الحسكة الحسكة جاك عبد المسيح كورية

D563660مدينة- الحسكة الحسكة موش حميد عبدهللا

D14805مدينة- الحسكة الحسكة  عبد الحكيم برحو العزاوي

D39932مدينة- الحسكة الحسكة سعيد عمر علي

D15286مدينة- الحسكة الحسكة مها الياس آدمو

D569460مدينة- الحسكة الحسكة همرين صالح الدين شيخ ظاهر

D581623مدينة- الحسكة الحسكة سيبان فرحان نجار

D569800مدينة- الحسكة الحسكة ساالر فرحان نجار

D559720مدينة- الحسكة الحسكة مالك عمر علو

D562240مدينة- الحسكة الحسكة رندا ملكي الفارس

D15404مدينة- الحسكة الحسكة  فؤاد خلف السيد

D36298مدينة- الحسكة الحسكة  عماد اسكندر فيلو

D32802مدينة- الحسكة الحسكة  كرم جوزيف مسعودي

D15186مدينة- الحسكة الحسكة  عامر صالح بشار

D14978مدينة- الحسكة الحسكة محمود خالد النكدلي

D527020مدينة- الحسكة الحسكة جوهرة عبيد الحنش

D522760مدينة- الحسكة الحسكة ساكن محمد الراوي

D582040ى عثمان شيخموس مدينة- الحسكة الحسكة حسن 

D502881مدينة- الحسكة الحسكة االء خضى خضى

D547140مدينة- الحسكة الحسكة امال ثابت احمد

D14871مدينة- الحسكة الحسكة محمد علي مال موش

D33749مدينة- الحسكة الحسكة موريس عبد المسيح موري

D530980مدينة- الحسكة الحسكة محمد سليمان خلف

D570521مدينة- الحسكة الحسكة قاسم محمد العلي

D579800مدينة- الحسكة الحسكة رنا عبد الوهاب محمد علي

D39729مدينة- الحسكة الحسكة مناضل محمد بكرو

D531000مدينة- الحسكة الحسكة يوسف اسماعيل رستم

D41199مدينة- الحسكة الحسكة اكرم رشيد رستم

D39488مدينة- الحسكة الحسكة حمد بكر الفتاح

D40607ي
الدرباسيةالحسكة فواز خليل محمد شيخى

D34042القامشليالحسكة جميلة محمد اوشي

D35288القامشليالحسكة  صادقة حسن اسماعيل

D15359ى سليمان ي أمن 
القامشليالحسكة  عبدالغبى

D32651القامشليالحسكة  فادي الياس لحدو

D15072القامشليالحسكة فرات مقدشي  الياس

D15242القامشليالحسكة فرمز علي حسن

D15078القامشليالحسكة  ماروكي لحدو ملكي

D561640القامشليالحسكة غيفارا معصوم حمو

D33873القامشليالحسكة ملكي كورية صومي

D15537القامشليالحسكة نور الدين قاسم خليل



D14804القامشليالحسكة احمد ذياب العلي

D14968القامشليالحسكة  رضوان سعيد محمد

D15111القامشليالحسكة  محمد نور موصللي

D573481القامشليالحسكة ابراهيم عبد هللا محمود

D36484القامشليالحسكة نرجس عيىس حصاف

D35191القامشليالحسكة  غيفارا رامي الفرحة

D34043ى القامشليالحسكة جيالن محمد ياسن 

D36137القامشليالحسكة  رسبست مجيد موش

D15217ي حوج
القامشليالحسكة كشى حسبى

D33883القامشليالحسكة ابراهيم سفر يوسف

D33866القامشليالحسكة الياس أديب جيو

D532360القامشليالحسكة غزالة جميل شويش

D15126القامشليالحسكة  محمد مخلف

D15142القامشليالحسكة عبد الرحمن شيمو

D33779القامشليالحسكة وسيم حسان عثمان

D4021ى الحبيب القامشليالحسكة محمد حسن 

D15245القامشليالحسكة نجيب عبود الحايك

D20472ى النهاب القامشليالحسكة نهاب حسن 

D39592القامشليالحسكة غالب صطيف الحاج علي

D33878القامشليالحسكة برنابا موش كورية

D35110القامشليالحسكة  اميل هابيل عبدو

D20324القامشليالحسكة أنزيل ليفون كسبار

D15264ي عثمان أحمد
القامشليالحسكة  حسبى

D33887القامشليالحسكة  حميد سعيد سعدون

D15354القامشليالحسكة مب  كابريل زيتون

D15068القامشليالحسكة جورج كورية لحدو

D15047القامشليالحسكة توما اسحق يعقوب

D15187ي القامشليالحسكة فائز فهيم تنورح 

D33889القامشليالحسكة  علي تاج الدين علي

D15297القامشليالحسكة زوراب ملكون اوهان

D15012القامشليالحسكة يعقوب كورية يوسف

D35530القامشليالحسكة أحمد محمد جويد

D15129القامشليالحسكة نوري محمد كالي

D32387القامشليالحسكة منصف جميل البديوي

D15098القامشليالحسكة افريم مالكي مالكي

D14888القامشليالحسكة  حسن شيخ عمر مشايخ

D15013القامشليالحسكة جورج شمعون يوحانن

D34056القامشليالحسكة  جون شي  رامي الفرحة

D35284القامشليالحسكة  عيىس مجيد محمد

D15090القامشليالحسكة  سوسن الياس لولو

D33867ى  مال عيىس القامشليالحسكة  محمد أمن 

D34674القامشليالحسكة  محمد مدحت شاكوش

D21006القامشليالحسكة سحر محمود علي

D35114ى ي الحسن 
القامشليالحسكة  سميح حسبى

D15121القامشليالحسكة برجس جلود مزهر

D20481القامشليالحسكة  حكيمة سليم شمىسي

D14845القامشليالحسكة احمد محمود الفاضل

D32836القامشليالحسكة ليليوس رزقو يعقوب

D15107القامشليالحسكة مراد كوركيس المراد

D14821القامشليالحسكة  عثمان محمود كرو



D35111القامشليالحسكة  رمضان عبد الرزاق المجيد

D14950المالكيةالحسكة  يعقوب سليم عبد األحد

D14922المالكيةالحسكة  جورج سليم عبد االحد

D20198المالكيةالحسكة محجوب مهدي مرعي

D15093و و كي  المالكيةالحسكة أشور كي 

D15234المالكيةالحسكة  عبد العزيز أحمد حسو

D35447ي تل تمرالحسكة  شهناز محمود صي 

D33868يدة طحيطح تل حميسالحسكة عبد رسر

D41432ريف- السويداء السويداء رزان توفيق غانم

D7943مدينة- السويداء السويداء خلدون غسان أبو حمدان

D33492مدينة- السويداء السويداء هشام فارس عبد الدين

D34996مدينة- السويداء السويداء سامر حسان أبو حسن

D8209مدينة- السويداء السويداء أيمن عمر

D34991مدينة- السويداء السويداء عادل داوود أبو سعيد

D20169مدينة- السويداء السويداء توفيق معذى فرحات

D33776ي
مدينة- السويداء السويداء سامر علي الشعرانى

D34994ي
مدينة- السويداء السويداء جدعان فواز شعرانى

D35432مدينة- السويداء السويداء نواف توفيق حمزة

D35071مدينة- السويداء السويداء حمزة يوسف بالن

D8116مدينة- السويداء السويداء سعيد نجيب سلوم

D7997مدينة- السويداء السويداء ماهر حسن بدر

D8104مدينة- السويداء السويداء سليم صقر رساي الدين

D8170مدينة- السويداء السويداء كمال أسد عامر

D8285مدينة- السويداء السويداء نزار فواز المهنا

D35050ي
مدينة- السويداء السويداء أكرم علي ممسانى

D8298مدينة- السويداء السويداء سامر سلمان نعيم

D35023مدينة- السويداء السويداء مهنا حمد عبد الخي أبو فخر

D35566مدينة- السويداء السويداء مؤنس منصور أبو منصور

D35431مدينة- السويداء السويداء مازن نواف الشاطر

D8237مدينة- السويداء السويداء سميح علي فلحوط

D8281مدينة- السويداء السويداء صالح سليم منذر

D35056مدينة- السويداء السويداء سناء جميل عقل

D35057مدينة- السويداء السويداء أيمن سليمان خي  الدين

D8229مدينة- السويداء السويداء جمال معذى فرحات

D35061مدينة- السويداء السويداء طارق فهد الجمال

D9961ى مدينة- السويداء السويداء غسان تركي الحسن 

D515200مدينة- السويداء السويداء منصور اسد أبو عساف

D546382مدينة- السويداء السويداء عصمت محمود المحيثاوي

D8040مدينة- السويداء السويداء أمية شبلي جنود

D502641ى منذر مدينة- السويداء السويداء منيف حسن 

D19932مدينة- السويداء السويداء سالم مهدي أتمت

D38965ي
مدينة- السويداء السويداء أسامة فايز أشب 

D503653مدينة- السويداء السويداء انجيال سلمان ابو فياض

D35018مدينة- السويداء السويداء هشام خطيب أبو فخر

D35021مدينة- السويداء السويداء داليدا صالح صالحة

D34644مدينة- السويداء السويداء ربيع نواف حمزة

D520820مدينة- السويداء السويداء مها فارس قطرب

D33488مدينة- السويداء السويداء باسم جميل حاتم

D35020مدينة- السويداء السويداء خلدون فائز أبو حمدان

D35434مدينة- السويداء السويداء غسان سلمان الصفدي



D35003مدينة- السويداء السويداء عاصم حسن ابو سعد

D9964مدينة- السويداء السويداء جميل سالم زين الدين

D8088 مدينة- السويداء السويداء طارق ابراهيم خي

D40646مدينة- السويداء السويداء يمن يحب  الحمد

D34140مدينة- السويداء السويداء أيمن العربيد

D7967مدينة- السويداء السويداء يارس حمد أبو عمر

D35062مدينة- السويداء السويداء عاطف مزيد مالك

D569860مدينة- السويداء السويداء سند صالح نض

D8292ى نض مدينة- السويداء السويداء أيمن حسن 

D8187مدينة- السويداء السويداء يوسف فندي العربيد

D35083مدينة- السويداء السويداء ميساء هايل أبو زيد

D35084مدينة- السويداء السويداء جهاد سليمان الحناوي

D7998مدينة- السويداء السويداء حنان فضل هللا بدر الدين

D7970مدينة- السويداء السويداء نشأت ذوقان أبو فخر

D34965مدينة- السويداء السويداء باهرة مسعود قرموش

D34998مدينة- السويداء السويداء عدنان عبد صالحة

D563425مدينة- السويداء السويداء ايمان شبلي جنود

D35002مدينة- السويداء السويداء اسكندر توفيق الغانم

D8080ى خطيب مدينة- السويداء السويداء أحمد حسن 

D41193مدينة- السويداء السويداء هشام هندي حسون

D7984مدينة- السويداء السويداء يوسف محمود األشقر

D8262مدينة- السويداء السويداء جمال سلمان مسعود

D8317مدينة- السويداء السويداء اميل مجيد ديب حنيدي

D40124ف أبو فخر مدينة- السويداء السويداء هاشم مشر

D35053مدينة- السويداء السويداء أدهم فوزات ظريفة

D35012مدينة- السويداء السويداء سعد أحمد الصفدي

D8093مدينة- السويداء السويداء أيمن مزيد رسالن

D35011مدينة- السويداء السويداء أيمن علي عدوان

D35565مدينة- السويداء السويداء لميس حكمت السعدي

D8068مدينة- السويداء السويداء وليد نواف حمزة

D17731مدينة- السويداء السويداء مروان يوسف رزوق

D34858ى الصحناوي مدينة- السويداء السويداء خالد حسن 

D20485مدينة- السويداء السويداء عبد هللا فارس حميدان

D39946مدينة- السويداء السويداء ريم ذوقان ابو فخر

D34990مدينة- السويداء السويداء أكرم محمد عماد

D35060ى غانم مدينة- السويداء السويداء زياد حسن 

D546395القرياالسويداء حمود حسن قطيش

D21127شهباالسويداء نارص ضامن جنود

D538860ى شهباالسويداء نزيه عامر شلغن 

D34997شهباالسويداء نزيه عبد صالحة

D35031ي
صلخدالسويداء رمزي حسن حاصبانى

D537680ي
ى
صلخدالسويداء صفوان جميل الشوف

D35058صلخدالسويداء ربيع نوفل بحصاص

D34992ي
ى
صلخدالسويداء رمزي سلمان شوف

D503361برزةالقنيطرة شادي ابراهيم

D7687حضىالقنيطرة سلمان فريد حسون

D9937حضىالقنيطرة بشار سامي حالوة

D33085خان أرنبةالقنيطرة خضى محمد الوادي

D561780خان أرنبةالقنيطرة نور الدين درويش

D547740ى شعبان حجل الدعتورالالذقية حسن 



D41457الدعتورالالذقية ابتسام صالح أحمد

D501585ق الدعتورالالذقية صادق ابارهيم البي 

D542720الدعتورالالذقية رياض محمد الصاوي

D40159الدعتورالالذقية وجدي محمد علي عبده

D32886الدعتورالالذقية رسي    ع عدنان شبيب

D40102الزراعةالالذقية ربا محمد سلمان

D15145الزراعةالالذقية هدى أحمد محمد

D16068 الزراعةالالذقية محمد ثروة صبخي باكي

D575600الزراعةالالذقية علي نور الدين بليدي

D35278الزراعةالالذقية بشار الياس نعمي

D34793الزراعةالالذقية آمنة ابراهيم رجوب

D15967الزراعةالالذقية سميحة صديق ارسب

D514240ي
الزراعةالالذقية كنان علي رعوانى

D36079الزراعةالالذقية واثق محمد صالح

D34801الزراعةالالذقية تمام علي حبيب

D504581الزراعةالالذقية اسامة صالح صبوح

D34736الزراعةالالذقية منذر علي خليل

D525400الزراعةالالذقية وفاء حاتم سلمان

D529480الزراعةالالذقية عمار فؤاد اسمندر

D32432الزراعةالالذقية علي محمود يوسف

D40811الزراعةالالذقية باسم حسن معروف

D15625الزراعةالالذقية شعبان محمود مهنا

D35316الزراعةالالذقية كوثر يونس عجمية

D34742الزراعةالالذقية يارس حامد حسن

D34810ى ميكائيل الزراعةالالذقية   رغدا أمن 

D561521الزراعةالالذقية علي راغب علي

D36366الزراعةالالذقية غياث ابراهيم معروف

D34816الشيخ ضاهرالالذقية نىه عيىس جلود

D34729ي
الشيخ ضاهرالالذقية مبى جورج قطيبى

D39412الشيخ ضاهرالالذقية  ابراهيم علي سليمان

D36346ى الشيخ ضاهرالالذقية   عامر محمد سليطن 

D16121الشيخ ضاهرالالذقية عمار هواش صوا

D16321الشيخ ضاهرالالذقية صفوان ضيا رعوان

D16148الشيخ ضاهرالالذقية محمد علي عبيد

D34737الشيخ ضاهرالالذقية الهام يوسف جراد

D34750الشيخ ضاهرالالذقية حسن يوسف راعي

D20855الشيخ ضاهرالالذقية صديق حسن أبو زيد

D7382ى محمد الشيخ ضاهرالالذقية علي ياسن 

D36487الشيخ ضاهرالالذقية  ميسون عزيز ديوب

D20538الشيخ ضاهرالالذقية   ميساء عزيز شحادة

D34821الشيخ ضاهرالالذقية مفيد أحمد محفوض

D34739الشيخ ضاهرالالذقية   فادي بشي  شيخ حسن

D34754الشيخ ضاهرالالذقية محمد ابراهيم شعبان

D36204الشيخ ضاهرالالذقية   هدى حسن دوبا

D39415الشيخ ضاهرالالذقية حسن مصطفى جبارة

D40660الشيخ ضاهرالالذقية احمد زكريا السيد احمد

D33908نا جورج جرجس الشيخ ضاهرالالذقية مي 

D33541ي
الشيخ ضاهرالالذقية   نهيل عدنان طريفى

D15989الشيخ ضاهرالالذقية كمال نارص حايك

D34776الشيخ ضاهرالالذقية تمام الكنج ديبة



D34762الشيخ ضاهرالالذقية أديب علي خليل

D36476الشيخ ضاهرالالذقية  عبد اللطيف ابراهيم يوسف

D34756الشيخ ضاهرالالذقية رمزة عارف حلوم

D16019 الشيخ ضاهرالالذقية عادل عبدهللا القصي

D35883الشيخ ضاهرالالذقية   توفيق درويش أحمد

D41309ى مبارك الشيخ ضاهرالالذقية ايهاب معن 

D16327الشيخ ضاهرالالذقية خالد محمود زربا

D19217ة  غمي 
الشيخ ضاهرالالذقية   عصام مصطفى

D15915الشيخ ضاهرالالذقية مالك مصطفى حجازية

D15827الشيخ ضاهرالالذقية جميل فؤاد جود

D20170الشيخ ضاهرالالذقية سامر أحمد الداود

D36345و الخصي الشيخ ضاهرالالذقية   جورجيت اسبي 

D39894الشيخ ضاهرالالذقية لؤي أحمد خليلو

D578120الشيخ ضاهرالالذقية سامية طاهر بعاج

D16366ي دمياطي
الشيخ ضاهرالالذقية   عبد اللطيف محمد هانى

D34772الشيخ ضاهرالالذقية محمد محمود جراد

D36063الشيخ ضاهرالالذقية   أحمد محمد سعد

D35329ة الشيخ ضاهرالالذقية   خالد جميل قمي 

D500202الشيخ ضاهرالالذقية نضال حسن يوسف

D20889الشيخ ضاهرالالذقية علي أحمد حسون

D20874الشيخ ضاهرالالذقية رؤى عبد الرحمن عبد الرحمن

D33540الشيخ ضاهرالالذقية جمال سليمان

D40071الشيخ ضاهرالالذقية يوسف مبارك غانم

D20457ي
الشيخ ضاهرالالذقية سمي  محمد حسن جونى

D33543ي الشيخ ضاهرالالذقية فيليب عبد المسيح جرح 

D34233الشيخ ضاهرالالذقية عماد غابرييل جبور

D20521الشيخ ضاهرالالذقية عدنان حسن ديوب

D15591الشيخ ضاهرالالذقية نزار صالح مسعود

D34804ى الشيخ ضاهرالالذقية وديع سليم يمن 

D39613الشيخ ضاهرالالذقية غادة ابراهيم ميخائيل

D5209الشيخ ضاهرالالذقية نادر مرشد حمدان

D32280الشيخ ضاهرالالذقية سومر نبيل غزال

D548600ي الشيخ ضاهرالالذقية احمد مصطفى غالونخ 

D16146الشيخ ضاهرالالذقية   حسن عبد اللطيف صالح

D36369الشيخ ضاهرالالذقية جهان عدنان فاخوري

D34841الشيخ ضاهرالالذقية فواز فؤاد عبد اللطيف

D33542الشيخ ضاهرالالذقية فادي يونس محمد

D15896 الشيخ ضاهرالالذقية أكثم ابراهيم الخي

D33644الشيخ ضاهرالالذقية أيمن سليمان مرتصى

D34825الشيخ ضاهرالالذقية   ريم أنيس زغيبة

D16314الشيخ ضاهرالالذقية فادي فؤاد راعي

D34811ة حسان الغانم الشيخ ضاهرالالذقية أمي 

D34828الشيخ ضاهرالالذقية   أحمد محمد الصالح

D10988الشيخ ضاهرالالذقية بسام سليم ضاهر

D40184الشيخ ضاهرالالذقية عنان محمد عجيب

D15939الشيخ ضاهرالالذقية   مالك محمود حسن

D15985الشيخ ضاهرالالذقية جمانة صالح ابراهيم

D34733الشيخ ضاهرالالذقية علي محمد علوش

D34803الشيخ ضاهرالالذقية هيثم ابراهيم حسن

D36344الشيخ ضاهرالالذقية   هدى خليل داغر



D15983الشيخ ضاهرالالذقية كارس احمد الدو

D505105الشيخ ضاهرالالذقية ماهر محمد شيخ ابراهيم

D568561الشيخ ضاهرالالذقية عالء عطا العنيد

D34735الشيخ ضاهرالالذقية كميل سليم حداد

D15858الشيخ ضاهرالالذقية عمار اسماعيل جبور

D39515ه ى الشيخ ضاهرالالذقية  حسان ابراهيم الي 

D36343الشيخ ضاهرالالذقية   جمال مخي الدين خدام

D34771الشيخ ضاهرالالذقية   فاطمة محمد بسيتون

D40085الشيخ ضاهرالالذقية رانيا برهان أمهان

D36311الشيخ ضاهرالالذقية   رباب محمد سلوم

D34719الشيخ ضاهرالالذقية   عماد محمد أيوب

D40158الشيخ ضاهرالالذقية نادر محمود يونس

D15659الشيخ ضاهرالالذقية حسن نمر

D19917الشيخ ضاهرالالذقية غياث رزق هللا زازا

D536820الشيخ ضاهرالالذقية منذر يونس صالح

D20856الشيخ ضاهرالالذقية رفاه مرجانة

D17947الشيخ ضاهرالالذقية باسل الياس مرجانة

D36348الشيخ ضاهرالالذقية   مبى زين العابدين ليال

D16238علي خليل 
الشيخ ضاهرالالذقية مبى

D40964القرداحةالالذقية أيمن علي غصنة

D503288القرداحةالالذقية يحب  شهل

D16125القرداحةالالذقية منعم احمد اسماعيل

D39811القرداحةالالذقية طارق بديع جزعة

D569100القرداحةالالذقية عصام عدنان صقر

D40544القرداحةالالذقية لؤي المزيد سلمان

D40693القرداحةالالذقية رانيا سامي محمد

D502560القرداحةالالذقية رويدة عارف حلوم

D502561القرداحةالالذقية عمار توفيق يوسف

D15834القرداحةالالذقية جميل مصطفى تعتاع

D8584القرداحةالالذقية عمار وجيه جديد

D559621ف القرداحةالالذقية منذر ابراهيم الضى

D34819القرداحةالالذقية سهيل أحمد مخلوف

D36350ريف- الالذقية الالذقية  تميم صالح قدار

D40107ريف- الالذقية الالذقية ابراهيم يونس سلمة

D507720ريف- الالذقية الالذقية جهاد نديم نصور

D560022ريف- الالذقية الالذقية سناء يونس سليمان

D532580ة ريف- الالذقية الالذقية مني  صالح خضى

D515460ريف- الالذقية الالذقية عدنان كامل حمود

D544640ريف- الالذقية الالذقية مسلم خضى الحسن

D505420ريف- الالذقية الالذقية سونيا مالك غانم

D41636ريف- الالذقية الالذقية لبيب حيدر أحمد

D553260ريف- الالذقية الالذقية احمد داؤد حويجة

D15005ريف- الالذقية الالذقية غياث عماد الدين متوج

D35293ريف- الالذقية الالذقية  رنا شعبان زريق

D554620وع التاسعالالذقية فواز محمد حيدر المشر

D39861وع العارسرالالذقية علي أحمد عبدهللا المشر

D577322بوقاالالذقية جيداء سليمان ابراهيم

D15910بوقاالالذقية يحب  علي الحايك

D40087بوقاالالذقية حسام عبد هللا كندسلي

D32724بوقاالالذقية   أحمد عبد الكريم ديوب



D34483ى بوقاالالذقية عبي  أحمد ياسن 

D34769بوقاالالذقية حمزة يونس مياسة

D15957بوقاالالذقية علي محمد سليمان

D559020بوقاالالذقية بهجت احمد شعبو

D504320بوقاالالذقية وعد صالح كبيبو

D14624جبلةالالذقية بسام حسن غانم

D34792ى محمود جبلةالالذقية لؤي حسن 

D16287جبلةالالذقية   أكرم نديم علي

D35438جبلةالالذقية   فايز نظي  عطاف

D39395جبلةالالذقية  محمود عبدالهادي بكري

D39854ي
جبلةالالذقية باسل يوسف القاصى

D36363جبلةالالذقية   فاتن نظي  عطاف

D39469جبلةالالذقية  فايز عيىس عباس

D34918جبلةالالذقية كمال ماجد زلف

D36500جبلةالالذقية  جابر حبيب الورعة

D36205جبلةالالذقية   عيىس عبود دونا

D36296جبلةالالذقية   جهاد كامل رحمون

D502080جبلةالالذقية محمد أحمد داؤد

D535780جبلةالالذقية يارس اديب مهنا

D541261ى ي حسن  جبلةالالذقية عفيفة حاح 

D34919جبلةالالذقية فواز أحمد أسعد

D34765جبلةالالذقية أكثم انيس خضور

D34817جبلةالالذقية قصي محمد عبود

D559061جبلةالالذقية عالء الدين محمد حسن

D32434جبلةالالذقية منذر حسان كاسو

D16333جبلةالالذقية سهيل علي ربيب

D15966جبلةالالذقية سامر علي عيىس

D35440جبلةالالذقية   هيثم محمد أسعد

D513460جبلةالالذقية خلدون محمود شحادة

D501501جبلةالالذقية قصي ابراهيم محفوض

D16231جبلةالالذقية كريم محمود عيىس

D34913ان جبلةالالذقية عبي  ابراهيم جي 

D547741جبلةالالذقية نبيه مصطفى عيىس

D40094جبلةالالذقية عالء عباس سلمان

D39590جبلةالالذقية لمياء عيدهللا الراهب

D15936جبلةالالذقية نسيم ابراهيم حسن

D501667جبلةالالذقية سمي  محمد محمود

D546940جبلةالالذقية رضا سهيل ميا

D541281جبلةالالذقية ايمن احمد يونس

D34036جبلةالالذقية طالل علي مهنا

D36460جبلةالالذقية حنان وفيق سلطان

D16435جبلةالالذقية عدنان علي زرزر

D6555جبلةالالذقية خالد مصطفى معتوق

D32435جبلةالالذقية أروى األحمد محمد

D36139جبلةالالذقية ثناء سليم فاضل

D34747جبلةالالذقية منذر محمد عبود

D39658ي
جبلةالالذقية غيثاء يحب  فان 

D16253جبلةالالذقية خضى عيىس علي

D35323ة أحمد غدير جبلةالالذقية   سفي 

D10897جبلةالالذقية أحمد ابراهيم عمار



D35320جبلةالالذقية   ميثاق محمد موش

D41470ى أحمد أحمد جبلةالالذقية ايفيلن 

D34832جبلةالالذقية علي أحمد مسعود

D502404جبلةالالذقية بشار محسن داوود

D15974جبلةالالذقية قيس زكي اسد

D18131جبلةالالذقية فاطمة اسكندر اسماعيل

D502107جبلةالالذقية سهيل سليمان نوفل

D552220جبلةالالذقية ميديا عزيز جبيلي

D536700ي شحادة
ى
جبلةالالذقية ريم صاف

D35439جبلةالالذقية ميساء يوسف حمدان

D16097جبلةالالذقية اصف نديم احمد

D529520جبلةالالذقية وليد علي سلوم

D40463جبلةالالذقية ثائر رفيق ديبة

D34914جبلةالالذقية علي أحمد ابراهيم

D14034جبلةالالذقية  طالل صالح حيو

D34757جبلةالالذقية   بسام محمد بسيتون

D35324ى محمد درويش جبلةالالذقية   حسن 

D561362جبلةالالذقية ثناء ابراهيم منصورة

D34917ى الخليل جبلةالالذقية محمد قصي حسن 

D15820جبلةالالذقية مني  جميل جردي

D16090ي
جبلةالالذقية فايز يوسف العلونى

D34663جبلةالالذقية ثائر مني  مخلوف

D502075جبلةالالذقية سليمان أحمد صارم

D567720جبلةالالذقية بشار فاروق محمد

D35054جبلةالالذقية نضال علي عيىس

D40179جبلةالالذقية نزار توفيق يونس

D34824جبلةالالذقية مها اسماعيل محمد

D545520جبلةالالذقية رضوان اسماعيل ربيب

D559640جبلةالالذقية حسن علي ابراهيم

D40156جبلةالالذقية طاهر يوسف محمد

D529440جبلةالالذقية جميل نوح العسلي

D20336ى محمد عميش جبلةالالذقية   عبد المعن 

D39657جبلةالالذقية عصام ابراهيم اسماعيل

D39665جبلةالالذقية أحمد عبدالكريم علي

D553340جبلةالالذقية علي سليمان صالح

D20064دوار االزهريالالذقية محمود صالح شويش

D16066ى باليان دوار االزهريالالذقية ميناس ارتن 

D15707رأس شمراالالذقية جابر عبد اللطيف يوسف

D542740ق ىالالذقية راغب البي  سقوبن 

D32634اذار8شارع الالذقية اياد عبد الملك تطري 

D38843اذار8شارع الالذقية   فوز جميل حسن 

D40104اذار8شارع الالذقية سمية ابراهيم دنيا 

D15886اذار8شارع الالذقية نديم عثمان خي  بيك 

D36349اذار8شارع الالذقية   أسامة حسن خضور 

D36361ي
 اذار8شارع الالذقية   ريم محمد الهوشر

D41633اذار8شارع الالذقية مبى مني  جامع 

D502526اذار8شارع الالذقية وائل محمود محرز 

D2550اذار8شارع الالذقية  أيمن شعبان شيخ ابراهيم 

D15540ى محمد كحيلة  اذار8شارع الالذقية أمن 

D39462اذار8شارع الالذقية  بدرية عدنان محرز 



D15585اذار8شارع الالذقية محمد منصور 

D40322ي
 اذار8شارع الالذقية هال يعقوب يبى

D20152اذار8شارع الالذقية سامر توفيق الداود 

D15671اذار8شارع الالذقية   صبا محمد توفيق هارون 

D16345اذار8شارع الالذقية دعد جميل دغمان 

D39494اذار8شارع الالذقية  اسحاق جوزيف مهنا 

D34286اذار8شارع الالذقية  وسام انطوان الحاج 

D16396اذار8شارع الالذقية نهاد دياب سللوم 

D36294اذار8شارع الالذقية   غياث اسماعيل حلوم 

D36186اذار8شارع الالذقية   أنور صالح درويش 

D40650اذار8شارع الالذقية صالح يوسف فارس 

D34781اذار8شارع الالذقية مهند محمد سالمه 

D16161ي حمدي عليو
 اذار8شارع الالذقية   هانى

D567380اذار8شارع الالذقية عصام نديم درويش 

D16347اذار8شارع الالذقية   رامز أحمد دليلة 

D15740اذار8شارع الالذقية رشيد داوود مشة 

D35442اذار8شارع الالذقية   ناظم نظي  القوزي 

D16341اذار8شارع الالذقية علي سليمان رمضان 

D560160اذار8شارع الالذقية قتيبة عبداللة شيخ احمد 

D1895اذار8شارع الالذقية نديمة مصطفى شومان 

D35343اذار8شارع الالذقية زهي  بهاء فضة 

D15899اذار8شارع الالذقية جهاد فيكتور خوري 

D39074اذار8شارع الالذقية   فادي عبد الرحمن أبو سيف 

D505283اذار8شارع الالذقية بسام احمد الصارم 

D33637اذار8شارع الالذقية أليك بسام الحلو 

D35317اذار8شارع الالذقية   هيالنة ابراهيم داوود 

D35332اذار8شارع الالذقية   سوسن محمد سعد 

D41275اذار8شارع الالذقية سحر محمد سعد 

D16043اذار8شارع الالذقية عيىس ابراهيم بدر 

D16026اذار8شارع الالذقية ميالد مرشد أنطانيوس 

D16456اذار8شارع الالذقية عزيز شعبان زاهر 

D501481ى  اذار8شارع الالذقية اياد اسماعيل شاهن 

D34787اذار8شارع الالذقية سليمان محمود علي 

D34830اذار8شارع الالذقية الياس سليم جبور 

D34768اذار8شارع الالذقية عبد الكريم اصف الغانم 

D35314اذار8شارع الالذقية   تيم رفيق درويش 

D20078اذار8شارع الالذقية  محمد زياد أحمد دهان 

D32595اذار8شارع الالذقية تمام علي يوسف 

D16067اذار8شارع الالذقية مبى يحب  بركات 

D16266اذار8شارع الالذقية وليد محمد عرب آغا 

D32688مك  اذار8شارع الالذقية يارس محمود رسر

D15999اذار8شارع الالذقية غسان معال ابراهيم 

D20245اذار8شارع الالذقية   هاال نض يونس 

D34794اذار8شارع الالذقية غفار سليم دالي 

D15666اذار8شارع الالذقية أسامه األحمد هارون 

D16284اذار8شارع الالذقية نازك حنا عبود 

D36365اذار8شارع الالذقية   خلود سعيد أسعد 

D36489اذار8شارع الالذقية  نهاد محمد خليفة 

D16288اذار8شارع الالذقية   حسان محمد عيد 

D200341اذار8شارع الالذقية   محمد اسكندر عبد الرحمن 



D19891اذار8شارع الالذقية سمي  وديع منصور 

D15946اذار8شارع الالذقية مأمون محمد مختار حكيم 

D16021اذار8شارع الالذقية   منيف محسن المرعي 

D15712اذار8شارع الالذقية فيصل أحمد يونس 

D34827اذار8شارع الالذقية ميسون علي عمران 

D39332اذار8شارع الالذقية  نبيل شعبان حيدر 

D35342اذار8شارع الالذقية   محمد حبيب حرفوش 

D33775اذار8شارع الالذقية ربا محمد صالح 

D16251اذار8شارع الالذقية أحمد علي عبود 

D35322اذار8شارع الالذقية   سامر علي أحمد 

D32329ي
 اذار8شارع الالذقية سليم برهان تركمانى

D34790اذار8شارع الالذقية يونس طالب عيىس 

D36202شارع بغدادالالذقية   هيفاء سليمان محمد

D16212ي
ى
شارع بغدادالالذقية أحمد مظهر الصوف

D16133شارع بغدادالالذقية   محمد زهي  رائف ططري

D15634شارع بغدادالالذقية   معن يعقوب كريمة

D34812شارع بغدادالالذقية ندى فاروق شيخ يوسف

D20690ينالالذقية مناضل  مني  خليل ضاحية تشر

D503312ينالالذقية ريم احسان ضاحية تشر

D17102ى غنام ينالالذقية عبد العزيز حسن  ضاحية تشر

D564740ينالالذقية جمال يونس رنجوس ضاحية تشر

D560400ينالالذقية صالح علي اليوسف ضاحية تشر

D543920ى مهنا ينالالذقية منذر امن  ضاحية تشر

D15907ينالالذقية يحب  حافظ حسون ضاحية تشر

D40937ينالالذقية وليد محمد عكرمة ضاحية تشر

D541060ينالالذقية سوزان نض مريم ضاحية تشر

D35276وع الصليبيةالالذقية مأمون محمد ديب جطل مشر

D34840بيك وع الصليبيةالالذقية   قصي وفيق خي  مشر

D34831وع الصليبيةالالذقية معروف يوسف صبح مشر

D541280يقة وع الصليبيةالالذقية ميكائيل علي رسر مشر

D39895ي
وع الصليبيةالالذقية بسام علي زيبى مشر

D16078وع الصليبيةالالذقية   حسام عدنان بلة مشر

D20409وع الصليبيةالالذقية فاتن عبد القادر سعد مشر

D34844وع القلعةالالذقية يعرب محمد المنصور مشر

D541100وع القلعةالالذقية فدوى الشيخ علي مشر

D34744ي وع القلعةالالذقية ضخ يوسف دوه ح  مشر

D503303وع القلعةالالذقية وسام رامز صالح مشر

D539740وع القلعةالالذقية يارا علي حسن مشر

D15840وع القلعةالالذقية مها اسماعيل بوبو مشر

D16373وع القلعةالالذقية مازن صالح ديوب مشر

D15816وع القلعةالالذقية أديب ابراهيم حلوم مشر

D34826وع القلعةالالذقية سعيد نض نصور مشر

D40988وع القلعةالالذقية سهام علي درويش مشر

D40092وع القلعةالالذقية جمال علي منصور مشر

D567721وع القلعةالالذقية رن  جودت ازمرد مشر

D40054وع القلعةالالذقية هزار سهيل يونس مشر

D40187وع القلعةالالذقية حنان محمد علي مشر

D581680وع القلعةالالذقية  صبا نزيه خي  بك مشر

D553280وع القلعةالالذقية عصام جميل حسن مشر

D15809وع القلعةالالذقية علي عزيز حيدر مشر



D35885وع القلعةالالذقية فاطمة خليل كوسا مشر

D503302ى وع القلعةالالذقية فواز مهنا شاهن  مشر

D502301وع القلعةالالذقية سماهر محمد رجب مشر

D503651وع القلعةالالذقية هدى ابراهيم نجار مشر

D535580وع القلعةالالذقية ريم محمد حاتم مشر

D34802وع القلعةالالذقية  وائل حافظ تجور مشر

D553281وع القلعةالالذقية ميس علي حسن مشر

D16257وع القلعةالالذقية محمد علي عبده مشر

D15916وع القلعةالالذقية كامل ابراهيم حللوم مشر

D570380وع القلعةالالذقية عبي  بالل حسن مشر

D15621وع القلعةالالذقية رباب محمد غانم مشر

D36295وع القلعةالالذقية   باسل محمد محمد مشر

D34746وع القلعةالالذقية طالل ابراهيم عبود مشر

D16455وع القلعةالالذقية صفاء كمال سلمان مشر

D20074وع القلعةالالذقية انتصار حسن نزهة مشر

D40662وع القلعةالالذقية ايمان حبيب يوسف مشر

D34795وع القلعةالالذقية انعام محمد بركات مشر

D41411وع القلعةالالذقية علي حسن صالح مشر

D539760وع القلعةالالذقية هناء يوسف الخطيب مشر

D541260وع القلعةالالذقية قصي منصور مشر

D39639وع القلعةالالذقية حيدر سهيل متوج مشر

D15681وع القلعةالالذقية نهلة نارص مشر

D34782وع القلعةالالذقية فيصل نجيب رضوان مشر

D537560وع القلعةالالذقية حسان عابد اسماعيل مشر

D6065وع القلعةالالذقية عدنان خليل هرمز مشر

D35881وع القلعةالالذقية   رضا محمود صالح مشر

D16137ي
وع القلعةالالذقية   عادل حسيب صهيونى مشر

D502050وع القلعةالالذقية عمر فوزي نجاري مشر

D34748وع القلعةالالذقية علي محمد حسن مشر

D39503وع القلعةالالذقية محمد علي فويتة مشر

D34818وع القلعةالالذقية بشار نور الدين زيزفون مشر

D40193ي
وع القلعةالالذقية مي محمود زريف  مشر

D39645وع القلعةالالذقية سناء محمود صقر مشر

D16365وع القلعةالالذقية حكمت عقيل دغمان مشر

D35880وع القلعةالالذقية   دالل سليم خي  بك مشر

D41590وع القلعةالالذقية جابر سليمان زهرة مشر

D20333وع القلعةالالذقية باسم سليم صالح مشر

D549260وع القلعةالالذقية اسامة عبد الكريم علي مشر

D15958وع القلعةالالذقية  فاطمة علي أصالن مشر

D36499وع القلعةالالذقية  أري    ج علي بوبو مشر

D35879وع القلعةالالذقية يوسف محمد أبو طبيخ مشر

D6937وع القلعةالالذقية أحمد توفيق يوسف مشر

D20941وع القلعةالالذقية لببى عزيز شحود مشر

D16140وع القلعةالالذقية مها محمود صقر مشر

D34751وع القلعةالالذقية   أحمد نجيب علي مشر

D40132وع القلعةالالذقية زهي  محمد محمد مشر

D16460وع القلعةالالذقية مدحت محمد سعيد مشر

D35330وع القلعةالالذقية   أمل محمد صالحة مشر

D548900وع القلعةالالذقية ايوب جميل سلهب مشر

D35205مشقيتاالالذقية   علي محمد نعيسه



D11492ى محمد نجار ريف- حلب حلب   حسن 

D11162مدينة- حلب حلب   هديل جان مالو

D35579مدينة- حلب حلب   عبد الفتاح ابراهيم بلالر

D34889مدينة- حلب حلب   جورج انطون برغوث

D12522مدينة- حلب حلب سمي  حبيب اسكاف

D10211مدينة- حلب حلب سامر بشي  عجم

D19846مدينة- حلب حلب نضال نجيب شعار

D10253مدينة- حلب حلب   مفيد األحمد علي اغا

D10467مدينة- حلب حلب فؤاد عيىس عصفورة

D11479مدينة- حلب حلب محمود محمود نحاس

D11010ي مدينة- حلب حلب جميل كمال طرقخ 

D32374مدينة- حلب حلبعدنان دبا.   معن م

D34853مدينة- حلب حلب ربوع عبد هللا نشار

D13470مدينة- حلب حلب   فادي صقال

D10950مدينة- حلب حلب محمد سامي ضبيط

D20860مدينة- حلب حلب غادة رستم سليم

D10220ي عازر مدينة- حلب حلب راميا جرح 

D20861مدينة- حلب حلب   عبد السالم ماجد دباس

D33758مدينة- حلب حلب فريال مصطفى بكور

D39053ي
مدينة- حلب حلب محمد عمر أحمد أسعد مرعىسر

D19861ي
مدينة- حلب حلب  محمد هشام اسماعيل صابونى

D11706مدينة- حلب حلب  اسماعيل احمد قصار

D11482مدينة- حلب حلب غازي أحمد نيازي

D12796ي مدينة- حلب حلب  باسيل حبيب بشخنخ 

D19859مدينة- حلب حلب محمد أنس يحب  بكداش

D11921مدينة- حلب حلب سعد هللا اسماعيل كيالي

D19874مدينة- حلب حلبأكرم محمد خوجة.  م

D34884مدينة- حلب حلب عزيز جوزيف صباغ

D578740مدينة- حلب حلب يارس خليل نعوم

D10678مدينة- حلب حلب   عبد الحميد محمد صفو

D12161مدينة- حلب حلب محمد جمال بليد

D13760مدينة- حلب حلب علية محمود دباغ

D11635مدينة- حلب حلب جورج انطون كيلو

D12362ي يال الياس حلب  مدينة- حلب حلب   مي 

D10682مدينة- حلب حلب   أنطوان فؤاد صايغ

D32757مدينة- حلب حلب منهل أحمد بركات

D548560ى مدينة- حلب حلب هاشم محمد الحسن 

D16494مدينة- حلب حلب محسن مزيك

D11906مدينة- حلب حلب فريدة أحمد منال

D40205مدينة- حلب حلب محمد خالد صباغ

D11195ي محمود مدينة- حلب حلب أحمد حاح 

D10448مدينة- حلب حلب وليد توفيق قباوة

D10796ى مدينة- حلب حلب سمر محمد عادل شنى

D562300مدينة- حلب حلب محمد وليد عادل عويرة

D563980ي مدينة- حلب حلب ايمن عبد الرزاق زعالن الحخ 

D550780ي جارس ى محمد راح  مدينة- حلب حلب ياسن 

D13662مدينة- حلب حلب طالب مصطفى حميدة

D14898ان بهجت شيخ داوود مدينة- حلب حلب   كامي 

D503287مدينة- حلب حلب عائشة صديق

D33705مدينة- حلب حلب محمود محمد تيسي  الطبال



D503307مدينة- حلب حلب سوسن شعبان ابراهيم

D12973مدينة- حلب حلب عالء بهاء الدين االحمد

D503308مدينة- حلب حلب نور الدين عبد القادر خطيب

D512720مدينة- حلب حلب خالد عبد الحميد علوان

D544580مدينة- حلب حلب عباده وليد معمار

D13834مدينة- حلب حلبسعيد درويش.   محمد م

D34058مدينة- حلب حلب حسام هنو

D34021ى غزال مدينة- حلب حلب ريما حسن 

D10743مدينة- حلب حلب محمد جمال عمر الشماع

D11369ي ياندم مدينة- حلب حلب  سامي جرح 

D32936مدينة- حلب حلب مظهر مني  شعيا

D33756مدينة- حلب حلب فيفيان انطوان فقس

D13381مدينة- حلب حلب   زلفا نديم سبع

D15473مدينة- حلب حلب   رندة نديم حداد

D6278مدينة- حلب حلب   جورج عبد العزيز بيطار

D11198مدينة- حلب حلب هناء موش

D13898مدينة- حلب حلب انستاس خاجيك خجادوريان

D32633مدينة- حلب حلب أنطون ميخائيل توما

D13774مدينة- حلب حلب أنطوان جورج دبس

D6804مدينة- حلب حلب هاروتيون ايلي نظاريان

D543860مدينة- حلب حلب محمد هيثم الويىسي

D13265ي مدينة- حلب حلب مروان محمد سعيد سبسب 

D12135ي جبور مدينة- حلب حلب أنطوان جرح 

D20892مدينة- حلب حلب أكرم غنوم غنوم

D13938مدينة- حلب حلب نشأت عطية خوري

D11996مدينة- حلب حلب   الهام حبيب مستكاوي

D12366مدينة- حلب حلب   معن صالح حفار

D41201ي مدينة- حلب حلب محمود عبداللطيف تفنكخ 

D32533مدينة- حلب حلب مانويل بادريك لئون ورجيديان

D10930مدينة- حلب حلب   محمد رضا عرب

D19865ائيل مقصو مدينة- حلب حلب  كارال جي 

D11743مدينة- حلب حلب ملكون جورج قاليجيان

D18229مدينة- حلب حلب عبد الرحمن محمد عابدين

D579441مدينة- حلب حلب محمد رضوان رسيو

D579440مدينة- حلب حلب ميالد خضى الحموي

D39672مدينة- حلب حلب محمود مصطفى العريان

D10689مدينة- حلب حلب بيان عبد القادر صوان

D38947مدينة- حلب حلب   وجدان عبد الحميد سقا

D10656مدينة- حلب حلب جهاد احمد صقال

D33535مدينة- حلب حلب نائل عدنان شيط

D12525مدينة- حلب حلب محمد مني  ظافر اخرس

D518781مدينة- حلب حلب يوسف عبد الفتاح حاج قاسم

D555460مدينة- حلب حلب محمد عبد الباسط محمد توفيق بدله

D32816مدينة- حلب حلب أحمد مصطفى نساج

D32474مدينة- حلب حلب صائن فهر كاشور

D17638مدينة- حلب حلب محمد يارس  الحامد

D20243ى مدينة- حلب حلب أنس محمود شنى

D2463مدينة- حلب حلب عبدهللا احمد حمامي

D2690مدينة- حلب حلب أحمد محمد حناوي

D501363مدينة- حلب حلب عبدهللا عبدالقادر زكريا



D33036مدينة- حلب حلب فراس ابراهيم برو

D13404ي سعيد مدينة- حلب حلب عائدة صي 

D542880مدينة- حلب حلب محمد عمر شايب

D11561مدينة- حلب حلب   محمد محمد كالهو

D5021مدينة- حلب حلب بسام يوسف خياط نقو

D40348مدينة- حلب حلب محمد ابراهيم مبيض

D13730ي
مدينة- حلب حلب بكري صالح دبلونى

D33625مدينة- حلب حلب محمد صابر بشي  بودقه

D36371مدينة- حلب حلب أحمد صبخي الرزوق

D19835مدينة- حلب حلب أحمد عبد المجيد بغدادي

D582821مدينة- حلب حلب فراس ابراهيم الحسن

D582542مدينة- حلب حلب بانه محمد حامشلي

D6905مدينة- حلب حلب سليم نعسان أغا

D11343مدينة- حلب حلب ابراهيم محمدنجيب نجم

D34854مدينة- حلب حلب عماد اميل الظريف

D39719مدينة- حلب حلبعادل قطاية.هشام م. م

D12887ي
ى آالن  مدينة- حلب حلب   أحمد امن 

D11898ي
مدينة- حلب حلب عمار فاخر ملف 

D12466مدينة- حلب حلب سعاد وديع حنا

D34860مدينة- حلب حلب عمار محمدهاشم كيالي

D12339مدينة- حلب حلب   مازن محمد حاج رحمون

D13684مدينة- حلب حلب الياس جورج حجار

D38953ي مدينة- حلب حلب   أحمد ضياء الدين  ن 

D18606مدينة- حلب حلب حسان اميل بهنا

D41127مدينة- حلب حلب محمد فرج الصباح

D510280مدينة- حلب حلب قصي محمد عادل حمدان

D10283مدينة- حلب حلب كفاح محمد جمعة عللو

D34875مدينة- حلب حلب حازم قواص

D550820مدينة- حلب حلب محمد سعيد طاووز

D10248مدينة- حلب حلب هند عدنان عبد الحميد

D12804مدينة- حلب حلب نائل عبد القادر بازركان

D19864مدينة- حلب حلب  ريم ايمانويل خرموش

D10143مدينة- حلب حلب عبد الجبار العبد

D14642ي
مدينة- حلب حلب مصطفى محمود رسميبى

D11061ي مدينة- حلب حلب محمد عمار طارق طوبخ 

D20435مدينة- حلب حلب أحمد محمد كردي

D12338مدينة- حلب حلب احمد محمد حردان

D17730مدينة- حلب حلب الهام رستمو

D563680مدينة- حلب حلب مصطفى محمد شويحنة

D39924مدينة- حلب حلب عمر حمود محمد العمر

D10514مدينة- حلب حلبنبيه عبد العزيز. نوار م

D20604مدينة- حلب حلب أحمد صفوان حمدو الشحادة

D563702مدينة- حلب حلب محمد جمعة الحماده

D11809مدينة- حلب حلب غالية أحمد مهنا

D34887مدينة- حلب حلب فتحية عبد المجيد مصطفى

D34855ي شكور مدينة- حلب حلب منذر وهب 

D12882مدينة- حلب حلب رياض افرم آدم

D554420مدينة- حلب حلب زياد عبد هللا سعيد

D20241ي مدينة- حلب حلب هيفاء أحمد حمدي جباقخ 

D10751مدينة- حلب حلب صادق محمد خي  شامي



D535640مدينة- حلب حلب علي طلعت كوسه

D32471ى تفاحة مدينة- حلب حلب راغب معن 

D12224مدينة- حلب حلب محمد مصباح تسقية

D40209ي مدينة- حلب حلب علياء محمد أكرم األيون 

D532060مدينة- حلب حلب أحمد خميس العيىس

D560385ى صالح قبنض مدينة- حلب حلب امن 

D12387مدينة- حلب حلب قمر محمد حجار

D540120مدينة- حلب حلب ثناء أحمد العاصي

D540100ف سعيد الشيخ علي
مدينة- حلب حلب أرسر

D33045مدينة- حلب حلب سليم محمد عبد العزيز جبان

D33757ى الدري مدينة- حلب حلب مجيدة ايميلن 

D11426مدينة- حلب حلب غسان الياس يوركي

D33446مدينة- حلب حلب ميخائيل الياس يوركي

D15504ي مدينة- حلب حلب  محمد عبدالكريم خفاح 

D34864مدينة- حلب حلب   وليد مصطفى ابو رادان

D33993مدينة- حلب حلب يارس زكي محجوب

D40974مدينة- حلب حلب حميد عادل كنو

D13337مدينة- حلب حلب  محمد حسان  سواس

D5057مدينة- حلب حلب   فراس عبد الخالق سلطان

D35581مدينة- حلب حلب   عبد المسيح ابراهيم مرجانة

D13656ي
مدينة- حلب حلب   جمال محمدعيد حسانى

D20845ي مدينة- حلب حلب صقر سعيد الحلب 

D12284مدينة- حلب حلب  محمد سعيد سامي حمزة

D10816مدينة- حلب حلب محمد مصطفى شعبان

D10212مدينة- حلب حلب فريال فرحان عبدهللا

D20030ي مدينة- حلب حلب زاهر نهاد االمي 

D34081مدينة- حلب حلب أدهم محمود حسن

D10543مدينة- حلب حلب محمد احمد فاعور

D11778ي
مدينة- حلب حلب نها محمد نهاد قاصى

D524580مدينة- حلب حلب اوزفالد خجادوريان

D19839مدينة- حلب حلب محمد حكمت ضاشوالي

D568920مدينة- حلب حلب قصي أحمد حلوم

D575500ي
مدينة- حلب حلب محمد احمد قبانى

D574180ى مدينة- حلب حلب عبد الكريم محمد الحسن 

D576200مدينة- حلب حلب ريم ابراهيم الكراف

D13781دارة عزةحلب   أحمد محمد دولة

D36278عفرينحلب شعبان علي درويش

D35969الربيعةحماة حيدر علي رستم

D18645السقيلبيةحماة حنان ضاهر

D35456السقيلبيةحماة طعمه أديب شحادة

D35986السقيلبيةحماة محمد محمود الدريوشي

D35459السقيلبيةحماة ليل فهد درة

D35455السقيلبيةحماة طلعت جرجس كاترين

D35458السقيلبيةحماة جورج الياس الوكيل

D40965السقيلبيةحماة متيلدا شكري سنكري

D18661السقيلبيةحماة بطرس يوسف كاترين

D35631السقيلبيةحماة سمر بطرس نسب

D523780السقيلبيةحماة باسم الياس قرمش

D510940السقيلبيةحماة فريز فهد اسعد

D35648السقيلبيةحماة عايد عارف نصار



D18804السقيلبيةحماة مرهج نجيب فرحة

D35462السقيلبيةحماة خلدون محمد جمال بطرش

D35626السقيلبيةحماة منيف الياس أبو حامضة

D35867السقيلبيةحماة  مسعد محمد ابراهيم

D543700السقيلبيةحماة سمي  برهوم االبراهيم

D18301السقيلبيةحماة رفيق ابراهيم دعبول

D33232السقيلبيةحماة انور نادر

D18240السقيلبيةحماة سمي  عيىس ضاهر

D565109السقيلبيةحماة ميثم علي الصالح

D501760السقيلبيةحماة مجد فهد درة

D546883السقيلبيةحماة رامي الياس تركيه

D555843السقيلبيةحماة مهند فريد ابو كرشة

D35619السقيلبيةحماة ادوار ميخائيل وردة

D40041السقيلبيةحماة أنور كارس علي

D565022السقيلبيةحماة انس بهجت اسعد

D35618السقيلبيةحماة سومر يارس يوسف

D35453السقيلبيةحماة باسم وحيد شحادة

D501740السقيلبيةحماة الياس عيىس حنينو

D18994السقيلبيةحماة فواز ميخائيل جرجس

D19041السقيلبيةحماة غزوان النادر

D35838الغابحماة أحمد يوسف حسينو

D35828الغابحماة  يوسف أحمد العيىس

D502128الغابحماة هائل علي أسعد

D514320الغابحماة غسان احمد عبود

D18499الغابحماة  برهان علوش مسعود

D18997 الغابحماة فهد بربر زعي

D35628الغابحماة  ميخائيل بولص بولص

D40439بعرينحماة حسن سليمان منصور

D17833حلفاياحماة خالد محمد الحكيم

D40419حلفاياحماة حسن سيفالدين الصيادي

D559180ي الريف- حماة حماة محمد عبد الرحمن الزعب 

D35982الريف- حماة حماة أكرم عيىس موش

D35830الريف- حماة حماة طله عبد الرزاق جواش

D511860الريف- حماة حماة زياد حافظ الخطيب

D18171الريف- حماة حماة رنا علوش

D546681الريف- حماة حماة عمار ميشيل لباد

D36233الريف- حماة حماة رافع ابراهيم الحسن

D556660الريف- حماة حماة ملهم عبد الرزاق الحسن

D35691الريف- حماة حماة فاطمة محمد دبس

D40992الريف- حماة حماة أنس عبدالرحمن العمر

D13500المدينة- حماة حماة عبد الرحيم محمد عيد حلفاوي

D35745ى المدينة- حماة حماة صفوان محمد الحاج حسن 

D18888المدينة- حماة حماة نجم ايليا مهنا

D33944المدينة- حماة حماة عبد الستار عبد القادر فران

D18459المدينة- حماة حماة عبد الرزاق محسن

D33141ى  صفوان عبدالرزاق المدينة- حماة حماة معي 

D35952المدينة- حماة حماة زهي  اليان دغوم

D18848المدينة- حماة حماة هدى زكريا األورفلي

D18347المدينة- حماة حماة زاهر فؤاد غنم

D35722المدينة- حماة حماة ميسون رضوان المدلوش



D19062المدينة- حماة حماة محمد حسان مظهر بارودي

D20071 المدينة- حماة حماة حسام الدين محمد دمي

D19944ى راشد عدي المدينة- حماة حماة أمن 

D35955المدينة- حماة حماة سناء علي النقري

D35937المدينة- حماة حماة روعة حسن سلطان

D35706المدينة- حماة حماة نبيل محمد مظهر العبيىسي

D35938المدينة- حماة حماة محمد بشار يحب  الجاجة

D20920المدينة- حماة حماة مجد حسن دقاق

D33487ى دبس المدينة- حماة حماة عبد هللا ياسن 

D19067المدينة- حماة حماة عميد فواز دياب

D34037المدينة- حماة حماة فيصل محمد جرجنازي

D35732المدينة- حماة حماة مروان محفوض الرحال

D33386المدينة- حماة حماة ثائر حسن دوري

D36005المدينة- حماة حماة أيمن مضى شيخ غنامة

D33493المدينة- حماة حماة أيمن محمود قسوم

D35935المدينة- حماة حماة محمد سامر اسماعيل فاخوري

D35915ى باشوري المدينة- حماة حماة ناهد ياسن 

D35807المدينة- حماة حماة محمود نجيب السويد

D39164المدينة- حماة حماة ندى محمد سعيد السقا

D35789المدينة- حماة حماة فراس ابراهيم الملكي

D33937المدينة- حماة حماة عماد محمد يوسفان

D35942ي المدينة- حماة حماة محمد أيمن محمد طه حلب 

D35724 المدينة- حماة حماة محمد مرهف أحمد العقب

D19124ي
المدينة- حماة حماة ماهر ابراهيم العىسر

D35796المدينة- حماة حماة عال فيصل الحبال

D35947المدينة- حماة حماة محمد جهاد زهي  عدي

D20606المدينة- حماة حماة عبد الرحمن محمد

D34412ى نارص المدينة- حماة حماة عبد المعن 

D35781 المدينة- حماة حماة  جهاد أحمد العقب

D35681المدينة- حماة حماة ابراهيم غالب البكور

D32308المدينة- حماة حماة عالء عدنان البحاح

D35948المدينة- حماة حماة لينا أحمد الطيار

D35864ي  الحلب 
المدينة- حماة حماة أنس مصطفى

D33323المدينة- حماة حماة ميادة برهان المرعي

D18950المدينة- حماة حماة فراس وردان صباغ

D33271المدينة- حماة حماة أيمن علي النبهان

D35850المدينة- حماة حماة هيثم محمد األشقر

D40962المدينة- حماة حماة هشام محمود كيال

D2497المدينة- حماة حماة خليل حسن رمضان

D18709المدينة- حماة حماة ملك فؤاد عواد

D20084المدينة- حماة حماة مرح حسن مرقا

D35767المدينة- حماة حماةأحمد خليل العمر. م

D35766المدينة- حماة حماة بثينة محمد المحمود

D35704المدينة- حماة حماة أحمد مصطفى الحاج خليل

D35712المدينة- حماة حماة عناء أحمد الشيخ خالد

D19176المدينة- حماة حماة محسن الزبدي

D18340ي
المدينة- حماة حماة رياض ظافر طواشر

D19136المدينة- حماة حماة مجد سليط

D35916المدينة- حماة حماة أحمد محمد ارحيم

D35812المدينة- حماة حماة ايهاب عبد الحليم الخطيب



D35939المدينة- حماة حماة أحمد خالد النبهان

D18426المدينة- حماة حماة عادل محمود محسن

D33634المدينة- حماة حماة  مجد خالد الزيتاوي

D19042المدينة- حماة حماة غزوان مروان المرعي

D34637ه المدينة- حماة حماة شذى شعي 

D1932ي
المدينة- حماة حماة مهند سليم تف 

D18986المدينة- حماة حماة فريد جاسم الهنو

D544287المدينة- حماة حماة رساب مسعود

D575800المدينة- حماة حماة اسماعيل محمد خشاب

D501241المدينة- حماة حماة عبد العزيز عوض الحاج عمر خليل

D35719المدينة- حماة حماة نجيب عمر العمر

D18484ى عدي المدينة- حماة حماة ايمن محمد امن 

D35787ي شهدا
المدينة- حماة حماة روجينا حسبى

D19055المدينة- حماة حماةعارف غندور. عمر م

D35741المدينة- حماة حماة صفوان عبد الرزاق العجوري

D33517المدينة- حماة حماة محمد عبد الرحمن العوير

D35965المدينة- حماة حماة عبد هللا عبد العزيز األصفر

D19150ي المدينة- حماة حماة ماجد الحلب 

D35714ى عوض المدينة- حماة حماة نضال ياسن 

D18307المدينة- حماة حماة رياض جنيد

D20915ي الحاج زين
المدينة- حماة حماة كمال هانى

D35701المدينة- حماة حماة حيان عبد هللا طبولي

D36503المدينة- حماة حماة محمد محمد صالح الشب

D35697المدينة- حماة حماة أسعد بشي  جنباز

D19115المدينة- حماة حماة محمد سعيد فران

D35790المدينة- حماة حماة خالد مصطفى القري    ع

D544140المدينة- حماة حماة رائد عبد الرزاق جواش

D18781المدينة- حماة حماة محمد مصطفى األحدب

D17869المدينة- حماة حماة أيمن جمال حيدر

D19006ي
المدينة- حماة حماة عماد كامل مارونى

D35713المدينة- حماة حماة هشام محمد نور كزكز

D526940المدينة- حماة حماة حسام الدين منصور بن ابراهيم

D18540المدينة- حماة حماة احمد يوسف خضين

D20921بية المدينة- حماة حماة مأمون فريد الني 

D35723المدينة- حماة حماة رول فيصل الحبال

D563747ي نديم زحلوق
المدينة- حماة حماة دانى

D40417المدينة- حماة حماة نذير بشي  ربيع

D34284المدينة- حماة حماة حيان عبد الوهاب شيخ يوسف

D35699المدينة- حماة حماة محمود أحمد درويش

D35999المدينة- حماة حماة سليم أحمد خلوف

D561300ي
المدينة- حماة حماة عالء عىسر

D35108المدينة- حماة حماة عالء الدين حمدو مضي

D500683المدينة- حماة حماة درويش حموبرازي

D18890المدينة- حماة حماة نجاح بهيج باخوس

D566081المدينة- حماة حماة حال ابراهيم الصدير

D516280المدينة- حماة حماة كمال محمد اشقر

D19090ي
المدينة- حماة حماة محمد حكم احمد ملف 

D18276المدينة- حماة حماة سوسن األندلس جلعوط

D18488المدينة- حماة حماة أنس زكية

D18238المدينة- حماة حماةموش االبراهيم. سامر م



D19048ي
شيبى المدينة- حماة حماة غادة الي 

D19125ى المدينة- حماة حماة ماهر عبد الكريم ياسن 

D18452ي
المدينة- حماة حماة عبد العزيز الكيالنى

D35868ي
المدينة- حماة حماة صفاء بكري الشميبى

D35693المدينة- حماة حماة محمد أنور أحمد غازي الشيخ علي

D40997المدينة- حماة حماة اياد محمود صقور

D20077المدينة- حماة حماة تمام نادر عبد الرزاق

D35941المدينة- حماة حماة عزام محمد الجيجكلي

D18703المدينة- حماة حماة جمال سعد الدين سكاف

D18758المدينة- حماة حماة  منتض توفيق بغدادي البارزي

D18436المدينة- حماة حماة طريف ميشيل عواد

D558641المدينة- حماة حماة فاضل سلوم السلوم

D35959سلحبحماة أكسم ابراهيم عبد هللا

D501205سلحبحماة محمد عبدالرحيم فندي

D35721سلحبحماة مصعب جميل جنيد

D18512سلحبحماة اياد علي زينة

D18600سلحبحماة حسن ابراهيم حميدوش

D502523سلحبحماة صفوان محمود خميس

D18253سلحبحماة سلمان احمد عبد هللا

D18389سلحبحماة عصام محمد هوشة

D18449سلحبحماة عبد العزيز بشالوي

D501504 سلحبحماة أحمد سليم الخي

D35859سلحبحماة  عبد الكريم يونس حمود

D35833سلحبحماة محمد جميل ضاهر

D36067يف الحموي سلميةحماة جالل رسر

D35994ى سلميةحماة أحمد علي أمن 

D35962سلميةحماة مها يوسف الدبيات

D36232سلميةحماة مصطفى خضى الدبيات

D33253سلميةحماة سامر ابراهيم ديوب

D40038توح سلميةحماة أمجد جميل رسر

D519781سلميةحماة جابر كنعان

D534960سلميةحماة حكمت فاتح سليمان

D40395سلميةحماة محمد نزهت شهاب

D36006سلميةحماة عبد الرحمن محمود حبوش

D33760سلميةحماة فاضل سيف الدين الياس

D35778سلميةحماة عماد الدين حسن الحواط

D561360سلميةحماة المهدي بديع الحاج

D39984سلميةحماة عبدالعزيز رفعت غيبور

D568180سلميةحماة خلود تاج الدين ضعون

D511260ي
سلميةحماة سماح اسماعيل الشعرانى

D18916سلميةحماة نوفل أحمد سفر

D33257ي    ح سلميةحماة رباح نظمي رسر

D19018سلميةحماة عمار فاضل وردة

D18902سلميةحماة نارص مخي الدين ملوحي

D35989سلميةحماة شادي فؤاد الجندي

D540701سلميةحماة ماهر حرب عزو

D568001سلميةحماة علي نايف المولي

D18326 سلميةحماة سحر غالب قصي

D19088سلميةحماة محمد فرج رزوق

D35866سلميةحماة كريم شالش خلف



D524300سلميةحماة وليد خالد ديوب

D35824سلميةحماة زويا مصطفى السيد

D41540سلميةحماة مني  أحمد زيد

D18761سلميةحماة مبى اسماعيل فخور

D543660سلميةحماة فادي سليمان الدبيات

D35847سلميةحماة قتيبة أحمد القدموشي

D516781سلميةحماة حسن غازي فرج

D35936سلميةحماة مروان أحمد الحواط

D579301سلميةحماة اسامة احمد ملحم احمد

D4888سلميةحماة لقاء مصطفى محفوض

D569921سلميةحماة خضى يوسف الجرف

D569080سلميةحماة عماد الدين هشام شحود

D562720سلميةحماة عمار محمد زيدان

D34571 اسي 
سلميةحماة أنس مصطفى

D35857سلميةحماة فريد حسن سيفو

D517563سلميةحماة غيداء محمد الحاج

D545900سلميةحماة حجاج حسن الشلدي

D39771سلميةحماة هاشم اسماعيل سعيد

D35865سلميةحماة غسان أحمد سليم

D18979سلميةحماة كريم اسماعيل القطريب

D35794سلميةحماة علي صادق عابدين

D566762سلميةحماة تيماء عناد ضعون

D558320سلميةحماة رائد علي الحركي

D582300سلميةحماة بدور بدر الدين الحموي

D18486سلميةحماة أيمن نارص شتيان

D33971سلميةحماة علي فرزات ديوب

D18968سلميةحماة فاتح سليمان األمي  أحمد

D39168سلميةحماة اكرم حسام الدين كردية

D34038سلميةحماة وسيم ابراهيم ديوب

D18903سلميةحماة ناصح ابراهيم عيىس

D532240سلميةحماة وائل نض عبود

D525780سلميةحماة محمد علي طنجور

D568181سلميةحماة نهلة احمد فطوم

D502182سلميةحماة رحاب ابراهيم الشعار

D33255سلميةحماة شهم محمد محفوض

D40044سلميةحماة مصعب صادق الحموي

D35980صورانحماة عبد الحكيم أحمد الحسن

D35996ي
صورانحماة زياد محمد علي حسانى

D35720صورانحماة خالد أحمد الشيخ

D18454صورانحماة عبدالسالم ابراهيم لطوف

D35971صورانحماة عبد الرحمن عمر المحمد

D18812طيبة االمامحماة محمود عبد هللا

D35740طيبة االمامحماة عبد هللا أحمد العبد هللا

D35630طيبة االمامحماة عبد هللا محمود الكيال

D40043 طيبة االمامحماة واقد محمد العي

D35640 طيبة االمامحماة أحمد مصطفى العي

D36012عقربحماة ناريمان جهاد منصور

D36001كفرب  همحماة ماريوس يوسف جرجس

D556760كفرب  همحماة الياس جورج بشيش

D36009كفرب  همحماة عبد هللا درويش السعد



D35829كفرب  همحماة مخلص دياب الياس

D569720كفرب  همحماة حسام الياس المقدشي

D21129 ى جرجس اسي كفرب  همحماة بنيامن 

D1809محردةحماة سلوى حنا السلوم

D18317محردةحماة رامي عطية مقدشي

D18706محردةحماة رافد جمعة

D35771محردةحماة سهيل يوسف فتوح البيطار

D6323محردةحماة مرعي عزيز اللوش

D35656محردةحماة نعيم نارص عشمة

D18615محردةحماة حبيب محفوض فالحة

D35621محردةحماة أيمن نديم الديوب

D35806محردةحماة عزيز أيوب عزوز

D35818محردةحماة هناء محفوض حمش

D35653ي
محردةحماة عماد توفيق برشيبى

D18318محردةحماة رامي عوكان

D15938محردةحماة يوسف حنا السلوم

D35655ى نجيب صندوق محردةحماة ياسمن 

D35469ى منصور كموش محردةحماة أمن 

D35625محردةحماة سالم شحود الرحال

D18518محردةحماة الياس زحلوق

D18517محردةحماة الياس محفوض نارص

D508980محردةحماة عامر ابراهيم سلوم

D18507محردةحماة باسل خليل الياس الضاهر

D33441محردةحماة رامي فهد شموط

D35454محردةحماة بسام جميل سواد

D532680محردةحماة فادي حنا االبراهيم

D35689ي حبيب نجار
محردةحماة رونى

D522860محردةحماة بسام نارص عشمة

D41022محردةحماة الياس حبيب حاصود

D18319محردةحماة رامي كمال حاصود

D518262محردةحماة سيمون يوسف

D35768محردةحماة ميالد منصور سموع

D18286محردةحماة سيمون محفوض نعموش

D18908محردةحماة ميالد كريم فراشة

D19170محردةحماة محفوض عطية مقدشي

D544680محردةحماة يوسف درغام جراد

D35840محردةحماة فارس درغام شموط

D501221محردةحماة مهند العمر

D18361محردةحماة عبدو حبيب السلوم

D17979محردةحماة ريما ميالن قبق

D33645محردةحماة ابراهيم مروان اليوسف

D18909محردةحماة ميالد حبيب صواف

D35646محردةحماة حنان يوسف عشمة

D568982محردةحماة اعتماد رشاد القاسم

D35820محردةحماة أسي  حنا سلوم

D35616محردةحماة الياس محفوض جمعة

D18572محردةحماة أسعد مازن جليل

D18919محردةحماة نلي سليمان راحيل

D41069محردةحماة جميل فهد فرنسيس

D35841ي
محردةحماة نجيب محمد شقف 



D39916محردةحماة رامي محفوض بيطار

D551300محردةحماة سناء يحب  المشعل

D35765محردةحماة حازم جميل البيطار

D35311محردةحماة مازن جربوع

D33639محردةحماة لينا رسكيس القاروط

D558641محردةحماة فاضل سلوم السلوم

D35834مصيافحماة سامر محمد سالمة

D38910مصيافحماة نضال محمد اسعد

D18633مصيافحماة خديجة سليم الحمدان

D20962مصيافحماة هيام توفيق نضة

D35853ي
 علي الزنان 

ى مصيافحماة حسن 

D18833مصيافحماة هيام علي العبد هللا

D18845مصيافحماة هدى سليمان علي

D40030مصيافحماة بسام محمد علي

D544720مصيافحماة عبد الكريم محمود علي

D502228 مصيافحماة فايز ضاهر الشنتي

D33582مصيافحماة حازم موفق حيدر

D18689مصيافحماة جهينة بدر حرفوش

D18403مصيافحماة عدنان علي عبيد

D18934مصيافحماة نزار سليمان الملحم

D18938مصيافحماة نزار نديم ابو الجدايل

D18948مصيافحماة فراس ابراهيم مطر

D35827مصيافحماة منصور عباس خطيب

D532100ى عيىس ابراهيم مصيافحماة حسن 

D538080مصيافحماة ابراهيم علي ونوس

D585589مصيافحماة خديجة علي وساف

D35984مصيافحماة محمد عزيز محمد

D33861مصيافحماة وائل اسماعيل بركات

D32991مصيافحماة سوزان حكمت سعود

D39783مصيافحماة كنانة يوسف العمر

D35178مصيافحماة رفيق محمود رسوق

D18475ي
مصيافحماة ابراهيم حسن كفرونى

D502483مصيافحماة وسيم فايز سلوم

D501741مصيافحماة نبيل عبدهللا العلي

D33399مصيافحماة سيف الدين عيىس حسن

D516360مصيافحماة روال احمد حمود

D35855مصيافحماة يارس محمد غنوم

D35854ى عيىس مصيافحماة عيىس ياسن 

D9594مصيافحماة محمد رمضان مخلوف

D33533مصيافحماة لينا سليمان عبدو

D35869يوك مصيافحماة ناتاليا بافل دمي 

D33585ي
مصيافحماة علي نايف حيلونى

D5767مصيافحماة أيمن محمود عيىس

D19165مصيافحماة محمد علي ابراهيم

D18893مصيافحماة نبيل سليمان بركات

D18348مصيافحماة زهور كامل وسوف

D32365مصيافحماة صالح محمد زينة

D527620مصيافحماة طاهر محمد العلي

D527700مصيافحماة محمد مني  ابراهيم

D526380مصيافحماة فيصل محمد الحيدر



D14398مصيافحماة طالب وسوف علي

D503382مصيافحماة نبهان محمد عيىس

D536901ي مصيافحماة احمد بسام قهوح 

D35968ى األحمد مصيافحماة ابراهيم حسن 

D40211مصيافحماة ثائر عارف مخلوف

D34189ة يونس عيىس مصيافحماة أمي 

D38932مصيافحماة وائل كمال محمد

D19071مصيافحماة محمد علي خليفة

D19014مصيافحماة علي محمد محفوري

D18534مصيافحماة احمد محمد زيد

D16551مصيافحماة سامر محمد اسماعيل

D35953موروكحماة عزام محمد عثمان

D550960االرمنحمص دارين الياس عبدوش

D35487ي حنوش
االرمنحمص رامي لطفى

D544282االرمنحمص ربيع سالم عطا هللا

D36059االرمنحمص غياث حسن الجردي

D36382االرمنحمص محمود محمد العلي

D566720االرمنحمص سعيد رياض بركات

D538180االرمنحمص مانيا سمي  سلوم

D32758االرمنحمص نبيه فهد االخرس

D9256االرمنحمص عدنان مالك عساف

D35159االرمنحمص عيىس انطونيوس نعمه

D33424االرمنحمص عليا تميم العيىس

D9325االرمنحمص سعاد نبيه عساف

D34521ي االرمنحمص عزيز جرجس صليب 

D36069االرمنحمص ايلي أليان ثلجة

D9491االرمنحمص كامل جرجس لطيفة

D33558وز محمد علي االرمنحمص ني 

D36243االرمنحمص برهان خليل كنوزي

D9299االرمنحمص هيام صالح عفيفه

D35149االرمنحمص ميالد موش فرح

D36235ي ميخائيل الشماس
االرمنحمص طونى

D36255االرمنحمص عدنان حسن عمور

D33489االرمنحمص جيوكابد محمود الدياب

D39071االنشاءاتحمص عبدو سعيد عثمان

D9033ى االنشاءاتحمص لينا عبد الجواد شاهن 

D9558االنشاءاتحمص غادة شاكر مخزوم

D35227االنشاءاتحمص فاطمة عبد الكريم قومقلي

D33416االنشاءاتحمص منال محمود حميد

D9688االنشاءاتحمص محمد عدنان تركي نارص

D9169االنشاءاتحمص ناديا مني  الطيارة

D8677االنشاءاتحمص عزام عبد الباسط حسون النجار

D35274االنشاءاتحمص طالل مصطفى رياض حبوش

D9481االنشاءاتحمص ناهد عبد الحليم الكشك

D33201بك االنشاءاتحمص سميح عبد المؤمن رسر

D9267البغطاسيةحمص احمد عبد القادر عبدو

D500960ي
الحضارةحمص حسان رفيق حورانى

D34254الحضارةحمص جهاد شبوع

D35261الحميديةحمص فادي سمي  معلوف

D8525الحواشحمص بسام ميخائيل تالوي



D9618ي
الحواشحمص مبى عبد هللا متبى

D9550الحواشحمص رويدة ميخائيل ملوحي

D14410الحواشحمص عالء فؤاد سليمان

D19919الحواشحمص الياس برهان بيطار

D20482الحواشحمص فاديا رجاء األحمر

D35233الحواشحمص مروان ميخائيل سلوم

D33556الزهراءحمص سليمان محمد األحمد

D20526يفة حسن قنص الزهراءحمص رسر

D20037الزهراءحمص ابراهيم خليل ضاهر

D516341الزهراءحمص اسامة احمد زيود

D20844الزهراءحمص مبى عبد كريم شدود

D34517الزهراءحمص أمل محمد العبد هللا

D21094الزهراءحمص ريما محمود وسوف

D33559الزهراءحمص محسن علي السليمان

D8712الزهراءحمص دالل سليمان الحمدان

D13164الزهراءحمص محسن سليمان الديوب

D509800الزهراءحمص ميساء حيدر محمود

D32427الزهراءحمص سعد هللا فيصل الخضى

D8869الزهراءحمص محمود سليمان الرستم

D33570الزهراءحمص عماد الدين محمد شيخ علي

D9695الزهراءحمص نارص ابراهيم نارص

D36241الزهراءحمص عدنان غانم يوسف

D3449الزهراءحمص علي سليمان المرعي

D35141 الزهراءحمص علي موش جي

D32667الزهراءحمص جميل عيىس ميالد

D9237ي الزهراءحمص محمود علي عخ 

D8738الزهراءحمص أمل علي خضى

D9422الزهراءحمص محمد يونس قرفول

D9612الزهراءحمص جهاد محمد المحمد

D34503وز سامي عواد الزهراءحمص في 

D8513الزهراءحمص وجيهة بركات بركات

D564040الزهراءحمص صالح احمد القاسم

D35898الزهراءحمص عدنان يوسف خضور

D16661الزهراءحمص علي جميل الحسن

D34255الزهراءحمص شادي جهاد دلة

D33423ى الزهراءحمص بشار وجيه ياسن 

D9259علي 
ى الزهراءحمص أزدشي  حسن 

D36258الزهراءحمص محمد محمد الخضى

D8843الزهراءحمص أيمن ديب

D35155الزهراءحمص جوزيف جرجس السكت

D9676الزهراءحمص تيسي  ديب نجم

D33088الزهراءحمص ريم ابراهيم كوسا

D20049الزهراءحمص سعيد محسن عيىس

D9720الساعة القديمةحمص جودت أحمد الهمة

D9556السبيلحمص كاظم عبد الكريم مصطفى

D35273الغوطةحمص عرفان رياض بالي

D36074الغوطةحمص مروان بدر الدين عرنوس

D35222بك الغوطةحمص  محمد فواز رسر

D5044ي
الغوطةحمص فرحان عبد المجيد معضانى

D8917الغوطةحمص غزل مصطفى زكريا



D8722الغوطةحمص منال راغب الخانكان

D32913الغوطةحمص حازم عبد الوهاب طليمات

D9284ى العبدهللا ىحمص محمد حسن  القريتن 

D8483القصي حمص بسام موش بشارة

D544401القصي حمص بشار فايز رايز

D9478القصي حمص مطانس كاسوحة

D502183القصي حمص رضوان ميخائيل صليبة

D35488القصي حمص عصمت نعيم كاسوحة

D33857ي الجندي
ى
المحطةحمص سحبان عبد الكاف

D9198المحطةحمص صبخي رئيف طباع

D19526المحطةحمص سامي توفيق رسكيس

D7176يحمص أحمد نض الخليل
المخرم الفوقانى

D35236يحمص باسل عادل فندة
المخرم الفوقانى

D32759يحمص عالء حبيب ديب
المخرم الفوقانى

D36465يحمص سلمان محمد صبح
المخرم الفوقانى

D529700يحمص منهل عبد هللا الخليل
المخرم الفوقانى

D546462المدينة الجامعيةحمص احمد عبد الرحيم الزهوري

D8962المزينةحمص غسان ابراهيم سلوم

D8728المزينةحمص زخور شاكر خال

D35258فةحمص ايلي لويس سمعان المشر

D545280فةحمص مهند حسن العلي المشر

D35218ى فةحمص منصور ابراهيم حسن  المشر

D36229و نوري الديب فةحمص بيي  المشر

D542020فةحمص طاهر كمال سليمان المشر

D34295فةحمص لينا جورج غزول المشر

D9540فةحمص نبيه يوسف مخلوف المشر

D8485فةحمص احمد يونس بللول المشر

D541920فةحمص خالد أحمد الطحان المشر

D20033ي
فةحمص جرجس عيىس حورانى المشر

D566700المهاجرينحمص راما كمال الخضور

D35221هةحمص علي عيىس الكحيل ى اليى

D8694هةحمص يوسف محمد الحمادة ى اليى

D34511هةحمص يوسف مني  ابراهيم ى اليى

D35264هةحمص صالح عزيز الحسن ى اليى

D36091هةحمص محمد سليمان العلي ى اليى

D33241هةحمص اتحاد محمد الحمد ى اليى

D35160هةحمص عدنان سعيد مخول ى اليى

D20686هةحمص حسن سعيد خضى ى اليى

D33902هةحمص سعد هللا جرجس مسوح ى اليى

D8532هةحمص هاله وهيب توما ى اليى

D8979هةحمص نض محمد السقر ى اليى

D8383هةحمص زهي  محمد أسعد ى اليى

D36072هةحمص سليمان محمد اسماعيل الخليل ى اليى

D10079هةحمص أحالم مطانس سلوم ى اليى

D20572ي هةحمص ثابت ميخائيل العخ  ى اليى

D35262هةحمص حسان يوسف ديبه ى اليى

D35346هةحمص جمانة أحمد زيود ى اليى

D520381هةحمص ميساء كامل النارص ى اليى

D511220هةحمص هيثم سليمان ابراهيم ى اليى

D520380هةحمص مهند محمد زريقا ى اليى



D34514هةحمص هيثم محمود حسن ى اليى

D501566هةحمص غانية محمد شفيق جديد ى اليى

D539640هةحمص فراس محمد زريقا ى اليى

D33406هةحمص محسن خضى طراف ى اليى

D32974هةحمص عمار علي االبراهيم ى اليى

D527420ي
هةحمص امتثال عبد العزيز فان  ى اليى

D35144غام ابراهيم حداد هةحمص رصى ى اليى

D8345هةحمص عبدو ابراهيم ى اليى

D9825هةحمص احمد خضى ضاهر ى اليى

D34519ي
هةحمص مروان اديب الحورانى ى اليى

D33418هةحمص سائر عبدالكريم اسماعيل ى اليى

D9260هةحمص أحمد حسان عباس ى اليى

D8587هةحمص الياس جرجس جبور ى اليى

D35257ى عيىس هةحمص سهي  حسن  ى اليى

D9186باب سباعحمص جودت جرجس طعمة

D18103باب سباعحمص فادي ميشيل الطرشة

D35239باب سباعحمص كولدة جرجس سعادة

D565501باب سباعحمص بسام بشارة نعمة

D530700باب سباعحمص رامي جرجس ضومط

D35263نا ظهران طعمة باب سباعحمص مي 

D8972تدمرحمص ماهر صالح سبع

D517482تلكلخحمص شعيب بدر الرضوان

D510080تلكلخحمص عادل سليمان عبيدو

D35511تلكلخحمص آمال خضور

D35259ريف- حمص حمص سامر هالل جحا

D39140ريف- حمص حمص كيان يوسف طراف

D33576ريف- حمص حمص عدي عيىس قاسم

D9613ريف- حمص حمص دمر منصور منصور

D8477ريف- حمص حمص موش بركات

D34946ريف- حمص حمص محمد عباس يونس

D8634ريف- حمص حمص عماد ميشيل حموي

D9420ريف- حمص حمص فيصل نظي  قاسم

D41037ريف- حمص حمص سعد طالب بدور

D504220ريف- حمص حمص كنان عيىس محمد

D532420ريف- حمص حمص فارس مطانس الليوس

D16680ريف- حمص حمص محمد سليم سليم

D8998ريف- حمص حمص مدين عيىس سلهب

D35119ريف- حمص حمص جرجس مطانيوس ابراهيم

D7740ريف- حمص حمص حسن سليمان ديب

D7461ريف- حمص حمص درغام أحمد فندي

D503660ريف- حمص حمص ايلي فاروق عازار

D9419ي
ريف- حمص حمص شعالن نديم قزنى

D506800ى غطاس ريف- حمص حمص ضياء ثمن 

D9746ي حنا الالطي
ريف- حمص حمص طونى

D555880ريف- حمص حمص جورج اليان غانم

D36064ريف- حمص حمص نزيه عيىس الديب

D39881ريف- حمص حمص حسام موش رزوق

D35219ريف- حمص حمص علي كامل سايس

D9668ريف- حمص حمص أنور مطانيوس نادر

D21095ريف- حمص حمص كنعان احمد زكريا



D516603ريف- حمص حمص حسام فخري محمد

D9130ريف- حمص حمص يعرب محمد صقر

D36447ريف- حمص حمص وديع منصور منصور

D36231ى قليشة ريف- حمص حمص علي حسن 

D10074ىحمص أيمن عز الدين حسن شن 

D33437ىحمص عز الدين محمود شمالي شن 

D8659ىحمص علي محمود حسن شن 

D33417ىحمص محمد سلمان حسن شن 

D33429ىحمص ابراهيم ميكائيل السيد شن 

D9429ىحمص عدنان حبيب قاسم شن 

D554720وز عيىس شامية ىحمص في  شن 

D8699ى ىحمص موش عزالدين حسن  شن 

D510421ىحمص ميادة عزيز االشقر شن 

D535720ى ابراهيم ىحمص محمد ياسن  شن 

D9587ىحمص صدوح محمد محمود شن 

D33567ى محمد موش ىحمص حسن  شن 

D38830ىحمص  جمال عبدو نارص شن 

D36385صددحمص بشي  مطانس دنهش

D40835صددحمص نضال جودت حنون

D8946صددحمص سمي  مطانس السبعة

D566820ى ضاحية الوليدحمص محمود عبد الهادي شاهن 

D546440ضاحية الوليدحمص كمال يونس يوسف

D8878ضاحية الوليدحمص رابية محمود رابعة

D563740ي حليم عيىس
عكرمة الجديدةحمص هانى

D538220عكرمة الجديدةحمص معن يوسف الخطيب

D36450عكرمة الجديدةحمص علي بشي  حالوة

D9566عكرمة الجديدةحمص مالك سليمان المحمد

D33404عكرمة الجديدةحمص محمد صالح الونوس

D33569عكرمة الجديدةحمص محمود توفيق نقري

D36236ى محمود عكرمة الجديدةحمص حيدر ياسن 

D35157عكرمة الجديدةحمص  نزيه محمد العيىس

D35228عكرمة الجديدةحمص محمود علي محمد

D20197عكرمة الجديدةحمص اسماعيل عبد الكريم اسماعيل

D35234عكرمة الجديدةحمص حسن معال طراف

D35225عكرمة الجديدةحمص أحمد علي طراف

D35148ى عكرمة الجديدةحمص سمي  علي حسن 

D9682عكرمة الجديدةحمص أيمن سعد هللا النقري

D36261عكرمة الجديدةحمص سليم محمد ناصيف

D9563عكرمة الجديدةحمص عدنان محمد محمود

D5049عكرمة الجديدةحمص صباح شحود شنو

D34383عكرمة الجديدةحمص صفوان نزيه النقري

D6945عكرمة الجديدةحمص مازن دياب يوسف

D14797عكرمة الجديدةحمص سمر نض عودة

D38829عكرمة الجديدةحمص فيحاء بدر غانم

D10038عكرمة الجديدةحمص خليل حسن عيد

D9680عكرمة الجديدةحمص محمد فايز نقري

D36045عكرمة الجديدةحمص سهام عبد الكريم وقاف

D10016عكرمة الجديدةحمص محمد علي زيفة

D503313عكرمة الجديدةحمص مفيدة ديوب

D8356عكرمة الجديدةحمص يحب  علي أحمد



D36386عكرمة الجديدةحمص أيمن ابراهيم غريب

D9066عكرمة الجديدةحمص ميش محمد شعبان

D9246عكرمة الجديدةحمص سمي  شحود عاقلة

D35237عكرمة الجديدةحمص نارص سعيد ادريس

D9678عكرمة الجديدةحمص حبيب نقري

D36081ى ديب عكرمة الجديدةحمص فراس ياسن 

D576421عكرمة الجديدةحمص عبد الكريم يوسف المحمد

D572920عكرمة الجديدةحمص ايهم محمود النقري

D8970عكرمة الجديدةحمص جورج كليم سلوم

D33029عكرمة الجديدةحمص أسامة عبد المجيد سليمان

D8632ي وزةحمص جميل عبدو حلب  في 

D9380وزةحمص نارص جودت فضول في 

D566320وزةحمص اسامة فاضل خزعل في 

D35235ي قطيناحمص هالل بهيج وهب 

D9124ى ميشيل صباغ قطيناحمص أمن 

D35150قطيناحمص عادل غسان مرعي

D10069ي قطيناحمص نبيل مطانس وهب 

D513221قطيناحمص سالم نضي الياس

D9168قطيناحمص ضيف هللا جرجس الطرشة

D8997ي سعد قطيناحمص يارس جرح 

D537160ي شليل ى جرح  قطيناحمص ستالن 

D527841قطيناحمص زهي  سامي مثال

D34434قطيناحمص نبيل مطانيوس مثال

D543600ي كرم الشاميحمص عالء الدين ابراهيم الشعب 

D1672كرم الشاميحمص محمد أحمد جمعة

D36071كرم الشاميحمص بشار نجيب المصطفى

D9844كرم اللوزحمص محمد عبدو يوسف

D8341كرم اللوزحمص محمد نض ابراهيم

D35154كرم اللوزحمص نرجس سلمان خليل

D33560كرم اللوزحمص سعد هللا عزيز الدنيا

D40635كرم اللوزحمص يارس أحمد عباس

D14612مرمريتاحمص أكرم مطانيوس طنوس

D20554مرمريتاحمص سامي جودت سيف

D561180ى الكسندر االسعد مرمريتاحمص ثمن 

D2549ي
مرمريتاحمص نبيل كامل حلوانى

D10041ميدانحمص نارص محمد عبد هللا

D39917ميدانحمص محمد يوسف السلمان

D519020ميدانحمص هناء حنا قزعور

D9735ي وادي الدهبحمص محمد أحمد وهب 

D20952وادي الدهبحمص غياث محمد الونوس

D33426وادي الدهبحمص محمد يوسف أحمد

D9184وادي الدهبحمص حسام ميخائيل الطرشة

D36230وادي الدهبحمص لينا رشيد علي

D8445وادي الدهبحمص علي يوسف األحمد

D33555وادي الدهبحمص عبد اللطيف شعبان طهماز

D34298وادي الدهبحمص حسن علي سليم

D15406وادي الدهبحمص سالمة سليمان سالمة

D9276وادي الدهبحمص رغداء ابراهيم عيىس

D8859وادي الدهبحمص محسن ابراهيم رسالن

D560580وادي الدهبحمص شذى جوزيف سعد



D506040وادي الدهبحمص يوسف حسن الجردي

D40834وادي الدهبحمص محمود أحمد عباس

D560620وادي الدهبحمص ممدوح ابراهيم امون

D36254وادي الدهبحمص وسيم معال طراف

D40831وادي الدهبحمص نادر محمد األسعد

D10013وادي الدهبحمص أصف خضى رسالن

D8973وادي الدهبحمص محمد يوسف سليمان

D510340وادي الدهبحمص نزار فيصل رستم

D10057وادي الدهبحمص سامي عبد اللطيف محمود

D36381وادي الدهبحمص وفاء معال ابراهيم

D536160وادي الدهبحمص يحب  مسعود

D36240وادي الدهبحمص عبد المنعم علي العلي

D20208وادي الدهبحمص الياس انطوان يعقوب

D510560ى مصطفى حسن وادي الدهبحمص عبد المعن 

D506200وادي الدهبحمص عبي  محمد محفوض

D7123ازرعدرعا اديب قاسم الحريري

D502121 ازرعدرعا يارس هشام النصي

D34419ازرعدرعا أنور الحمادي عمري

D34289يفة ىدرعا سمي  رسمي الشر الصنمن 

D20959ىدرعا بتول علي الشحادة الصنمن 

D20826ىدرعا أدهم فهد المهنا الصنمن 

D40339ىدرعا فاخر اسماعيل العتمة الصنمن 

D9778ىدرعا عدنان فؤاد سالمة الصنمن 

D20905ىدرعا عامر جميل جمعات الصنمن 

D34399ىدرعا رابعة موش قناة الصنمن 

D33520م عواد قبالن ىدرعا بي  الصنمن 

D7353ي حسان العكة
ى
ىدرعا الف الصنمن 

D9915يف داعلدرعا طالل فواز الشر

D40214ريف- درعا درعا فضل هللا قاسم عبد الهادي

D3672ريف- درعا درعا مريم عودة الغزالي

D34417مدينة- درعا درعا بهاء عبد هللا الدويك

D20986مدينة- درعا درعا محمد أنور سالمة

D7344ة ى طي  مدينة- درعا درعا بسام حسن 

D7107مدينة- درعا درعا مفيد عيىس حريقص

D7209مدينة- درعا درعا محمد ثائر قاسم الديري

D9914مدينة- درعا درعا بسام هالل السويدان

D39834مدينة- درعا درعا حسن محمد المسالمة

D33854مدينة- درعا درعا عمر محمد الخطيب

D41231مدينة- درعا درعا عمار محمد أسعد

D571460علي 
ى مدينة- درعا درعا انيس حسن 

D3944ي الصارم
 
مدينة- درعا درعا ثناء عبد الباف

D7260ي مدينة- درعا درعا نايل عمر الزعب 

D9900مدينة- درعا درعا عبد الحميد جابر الجنادي

D34420مدينة- درعا درعا محمد أحمد هزاع

D6963مدينة- درعا درعا فيصل عبد المجيد ابا زيد

D564123مدينة- درعا درعا نور اسماعيل الحريري

D20265مدينة- درعا درعا وليد فرحان الشنور

D39779مدينة- درعا درعا عبد الودود خلف الحمصي

D520280ف برمو مدينة- درعا درعا ارسر

D551220ى مدينة- درعا درعا حسام صالح شاهن 



D7263مدينة- درعا درعا عبد الجليل نهار الزامل

D39848مدينة- درعا درعا أسامة الفاضل المحاميد

D19904مدينة- درعا درعا بسام أحمد الحريري

D9913مدينة- درعا درعا موش محمد أسعد

D7561مدينة- درعا درعا عماد الدين محمد مضي

D543480مدينة- درعا درعا منال فائز المقداد

D543500مدينة- درعا درعا سهي  شفيق المبحوح

D7226مدينة- درعا درعا جمال العبد هللا الرفاعي

D7275مدينة- درعا درعا هدى ماجد سللوم

D20809مدينة- درعا درعا محمد محمود نابلىسي

D6981مدينة- درعا درعا منصور عبد النعيم ابازيد

D541000مدينة- درعا درعا منصور نواف المحمد

D7506مدينة- درعا درعا قاسم محمد كيوان

D6967مدينة- درعا درعا زياد رشيد ابو زرد

D36328ابو رمانةدمشق عبد الرزاق محمد الخطيب

D2593ي
ابو رمانةدمشق أحمد مالذ توفيق برهانى

D33646الجش األبيضدمشق فوزي عدنان عبد الحميد

D520320الجش األبيضدمشق عامر عبد اللطيف عدي

D34158الجش األبيضدمشق نزار توفيق يوسف

D20218الجش األبيضدمشق باسمة ابرهيم الصالخي

D36308الجش األبيضدمشق أمان موفق دعبول

D2933الجش األبيضدمشق زياد انور باغ

D581900ي الجش األبيضدمشق ايمن مروان المغرن 

D5003الجش األبيضدمشق محمد رشدي محمد أديب عطار

D9855الجش األبيضدمشق ابراهيم مرعي اللطيف

D34631الجش األبيضدمشق محمد ماهر عبد العزيز عبدربه

D18797الجش األبيضدمشق غيداء عبد االله يوسف

D4796الجش األبيضدمشق أحمد محمد الرحيه

D16051ي
الجش األبيضدمشق أيمن نعيم العجلونى

D20757الجش األبيضدمشق ظافر نقوال سالمي

D3265الجش األبيضدمشق محمد عامر الشيخ يوسف

D516960الجش األبيضدمشق محمد سمي  بريغلة

D4734الجش األبيضدمشق فاتن كمال حمامية

D1393بندي الجش األبيضدمشق  قصي محمد صالح الي 

D35729ي الجش األبيضدمشق  بشار محمود الشعيب 

D5861الجش األبيضدمشق جوزيف سعد هللا الفارس

D35377الجش األبيضدمشق محمد نزار عبد الرحمن دقر

D3214الجش األبيضدمشق وفاء بهجت صالح

D3273الجش األبيضدمشق خالد سليمان خالد

D4684ى االمام الجش األبيضدمشق محمد فريز حسن 

D2628الجش األبيضدمشق لينا ابراهيم ديب

D2764الجش األبيضدمشق رنا محمد أبو حرب

D21123الجش األبيضدمشق ريم حسان منجد

D578822الحمراءدمشق باسل رياض مالك

D34724الحمراءدمشق زهي  عبد اللطيف عدي

D33102الحمراءدمشق دارين رياض مالك

D5950الحمراءدمشق زاهرة عبد الرحمن فهد

D3065ي السالم
يف هانى الحمراءدمشق رسر

D38928الحمراءدمشق صفوح خالد صباغ

D6121الحمراءدمشق زياد حسان قلم



D1434الحمراءدمشق شهم علي الحوري

D14373الحمراءدمشق مأمون محمد سعيد سمان

D34581ى عبد الستار عباس الحمراءدمشق محمد معي 

D6390الحمراءدمشق محمد علي رياض محلي

D5000ي الحمراءدمشق سامر أيون 

D39374الحمراءدمشق أديب رياض مالك

D32581ي
الحمراءدمشق أنس أحمد الحسوانى

D567500ين يخب  خضى الحمراءدمشق شي 

D14017الشعالندمشق فاخر عالوي الحميد

D19854ى نظمي الفرا الشعالندمشق محمد معي 

D542960الشعالندمشق ماجد ميخائيل عبود

D36272الشعالندمشق  توفيق مرعي مهجع

D33811الشعالندمشق قحطان خلف المحمد

D583240الشعالندمشق محمد سيد خالد حوران

D33617الشعالندمشق  عمر محمد عبد المحسن

D14353الشعالندمشق غسان حسن الكضيب العبودي

D14349الشعالندمشق مصباح أحمد العلوان

D14046الشعالندمشق أحمد بسام الشيخ عطية

D14008الشعالندمشق سمي  الخضى الحنيدي

D528980المزةدمشق محمد نض الزير

D20331المزةدمشق معن ذوقان قرقوط

D8776المزةدمشق يوسف كارس خليل

D4559المزةدمشق لينا عبد الحميد الخوام

D6946المزةدمشق محمد أحمد يوسف

D35354المزةدمشق أحمد صالح ونوس

D34691المزةدمشق طالل محمد عمر فاروق كنعان

D564401المزةدمشق عالء منذر فخري

D36359المزةدمشق   سناء عارف دوبا

D33956يف المزةدمشق مجيد خليل رسر

D521081المزةدمشق محمد هادي العقاد

D38963المزةدمشق رامي فؤاد عودة

D20253المزةدمشق فداء عبد المجيد الكردي

D34165المزةدمشق غيث سلمان اليقة

D20399المزةدمشق اسماعيل جمال الدين علي

D6139المزةدمشق فتخي أحمد القوادري

D3870المزةدمشق محمد وائل دغلي

D525940 المزةدمشق غروب محسن الخي

D3118المزةدمشق فتخي محمد حمادة

D5214المزةدمشق أصف حمدان صقر

D522782المزةدمشق أحالم كامل زمزم

D20871المزةدمشق أحمد صالح الدرويش

D34275المزةدمشق عاصم حبيب نارص

D16221المزةدمشق مازن اسماعيل علوش

D583201المزةدمشق عبد الكريم خليل طباع

D529320المزةدمشق طارق خضور

D39019المزةدمشق أحمد علي منصور

D33016علي يونس 
ى المزةدمشق ياسن 

D20299المزةدمشق عبد الغفار شحادة كيوان

D6370المزةدمشق حنان علي محرز

D5701المزةدمشق ريم محمد سعيد عمران



D35592المزةدمشق نبيل فائز العرب

D35591المزةدمشق ميساء بهجت بركات

D32508المزةدمشق بسيم صبخي صيقار

D35386المزةدمشق عصام محمد مضي

D20286المزةدمشق  ماهر محمد عمر الفاروق كنعان

D573780ي
المزةدمشق محمد مصطفى ونى

D33824يفة المزةدمشق هيثم خليل رسر

D1517المزةدمشق محمد نض درويش

D3054المزةدمشق علي طالب طالب

D35609ى مصطفى سعد الدين المزةدمشق معي 

D5958المزةدمشق مهند زهي  فيصل

D35307المزةدمشق نائل  محمد عالن

D34566المزةدمشق رنا محمد سعيد عمران

D20867المزةدمشق هناء محمد الغانم

D34086المزةدمشق تغريد سليمان حمود

D20499المزةدمشق أنس السيد أحمد

D32716المزةدمشق صائب محمد ابو عبدهللا

D4698ي الجندلي
المزةدمشق فاروق عبد الغبى

D20031المزةدمشق بدر علي سلوم

D506020المزةدمشق امتثال محفوض محمد

D542000المزةدمشق احمد عدنان طيفور

D34603المزةدمشق غيداء محمد حشمة

D36140المزةدمشق هدى سليمان درويش

D2775المزةدمشق ايمان سليمان االمي  احمد

D7321المزةدمشق تمارصى محمد عيد الشكر

D6117ي ى قلعخ  المزةدمشق جمال محمد تحسن 

D3853المزةدمشق غادة مستو

D35427المزةدمشق وفيق ابراهيم ديوب

D21050المزةدمشق لؤي ظافر النحاس

D4399المزةدمشق فواز حسان ديروان

D4505ي
المزةدمشق جهاد عدنان داغستانى

D5217المزةدمشق فراس علي سلمان

D573101المزةدمشق فؤاد وهيب غريب

D527766المزةدمشق لمياء محمد العلي

D33310ي اسماعيل
المزةدمشق رامي هانى

D22078المزةدمشق محمد علي قاسم

D522182المزةدمشق محمد أحمد المحمد

D574520المزةدمشق باسل محمد حسن

D506720المزةدمشق طالل يوسف ونوس

D36144المزةدمشق علي حميدوش حميدوش

D513300المزةدمشق لونا فيصل بري

D502040المزةدمشق ليال ادريس

D535080المزةدمشق سىه محمد أحمد

D38914ي
المزةدمشق قحطان أحمد سبيف 

D504840المزةدمشق وليد نايف حمود

D550521المزةدمشق رنيم عبد الكريم اسعد

D560284المزةدمشق اسماء علي االغا

D32577المزةدمشق خليل ابراهيم خليل

D3440المنطقة الصناعيةدمشق بدر الدين علي محسن

D36313المنطقة الصناعيةدمشق   محمد عبد الرحمن شلحة



D3586بار باب تومادمشق   عباس محمد علي الي 

D2851باب تومادمشق توفيق اسعد جمال

D5503باب تومادمشق سنحريب حبيب العرب

D2852باب تومادمشق الياس وديع الجمل

D33481باب تومادمشق سعاد ميخائيل داوود

D39359باب تومادمشق وائل الياس ابراهيم

D3307باب تومادمشق اسكندر سمي  سعيد

D546040باب مصلدمشق محمد نضال رحمه

D539420باب مصلدمشق يونس محمد درويش

D547100باب مصلدمشق محمد سميح عيىس

D5331باب مصلدمشق محمد علي عباس

D6537باب مصلدمشق مرهج جالل الدين مصطفى

D9787باب مصلدمشق حسن عيىس االبراهيم

D13661ى باب مصلدمشق جمال أحمد حسن 

D34087باب مصلدمشق علي زعل طه

D14077باب مصلدمشق أيش نوري السليمان

D524940باب مصلدمشق فادي أسامة الشامي

D6833باب مصلدمشق محمد أحمد نوح

D39962باب مصلدمشق مي خليل خدام

D35340بحصةدمشق محمد يزن نبيل زرزر

D33064بحصةدمشق ابراهيم علي محمود

D19225بحصةدمشق سمي  جرجس تابت

D4775بحصةدمشق ماجد عدنان بديري

D2729بحصةدمشق أنطوان اسعد جمال

D5019بحصةدمشق طريف محمد قحطان العيطة

D33156بحصةدمشق محمد رياض عادل يوسف

D4802ي رسالن دباس
بحصةدمشق عبد الغبى

D504540ي
ي سقا اميبى بحصةدمشق محمد ناح 

D6059ى بحصةدمشق عبده ابراهيم قسطنطن 

D32534بحصةدمشق نارص اصف بركات

D5792برامكةدمشق فادي فاضل غازي

D2784ي برزةدمشق بسام سليمان أيون 

D39217برزةدمشق نهلة محمد جنيدي

D6719ي
برزةدمشق محمد جابر الناشر

D4521برزةدمشق احمد ابو رباح

D539980برزةدمشق علي نديم أسعد

D3901برزةدمشق جابر أحمد رمضان

D6231ى نجم الدين  كغدو برزةدمشق ستالن 

D20710برزةدمشق بسام نيازي الياس

D3462برزةدمشق صبخي عمر عيون

D34660برزةدمشق سفيان أحمد الجرادات

D34185برزةدمشق منذر مرهج اليوسف

D33604برزةدمشق حسام بركات حديد

D20898 برزةدمشق محمد راجح شقي

D5353برزةدمشق رضوان عبد الرحيم عبد الرحيم

D6615برزةدمشق محمود أيوب مللي

D39104برزةدمشق أميمة مصطفى قاسم

D19933برزةدمشق محمد محمود الشحادة

D34535ى برزةدمشق تيسي  صالح حسن 

D503361برزةدمشق شادي ابراهيم



D6726برزةدمشق سمي  عبد الرحمن ناصيف

D36291برزةدمشق بشار علي ظريفة

D34609برزةدمشق حاتم عزيز ديوب

D33537برزةدمشق تمام محمد رزوق

D4737برزةدمشق احمد ديب حسن

D521082برزةدمشق إياد العاص

D6387برزةدمشق سمي  محفوض

D20528ادعي برزةدمشق ربا مرعي الي 

D9313برزةدمشق أحمد اسماعيل عباس

D36168برزةدمشق أحمد محمد مصطفى

D538360برزةدمشق ريم مصطفى

D35598برزةدمشق   سوسن معال أبراهيم

D3067برزةدمشق رجاء أحمد حمودة

D19901برزةدمشق علي فائز قصاب

D9010برزةدمشق سوسن خالد سليم

D33658برزةدمشق ليفيا مخي نصيف

D36322برزةدمشق هشام محمد الحمامي

D2905تجارةدمشق سهيل جوزيف تاجر

D19961تجارةدمشق فريد عبد هللا طعمة

D6318تجارةدمشق نبيل أمي  لقطينة

D7185تجارةدمشق غسان منصور الخوري

D34550تجارةدمشق مي الياس غصن

D5944تجارةدمشق فراس نظمي فلوح

D35211تجارةدمشق عبد النارص عدنان مشلح

D5770تجارةدمشق دالل اغابيوس عيىس

D3802تجارةدمشق ريم سليمان الخوري

D20419تجارةدمشق شادي عزات خلوف

D39188تضامندمشق مدحت تللو

D8210تضامندمشقطه صلوح حاج طعمة. م

D7768تضامندمشق عبد الكريم محمد الزعل

D34678تضامندمشق مكرم أحمد الحسن

D14136دمردمشق كمال عبد الجبار عبد الوهاب

D579460دمردمشق عمار محمود الجاسم

D564080دمردمشق حازم محمد الثالج

D578921دمردمشق عماد احمد المضي

D578661دمردمشق محمود سليمان العبد هللا صياح

D578162دمردمشق أنس سالم درويش الملقب عيىس

D14157ى بدران دمردمشق طريف حسن 

D33841دمردمشق محمد رشيد علوه

D14291دمردمشق عبد الكريم اليونس

D35614دمردمشق علي حافظ محسن

D35374دمردمشق سعد منذر فلوح

D35891دويلعةدمشق  راغب عيد عبود الحميد

D4166دويلعةدمشق نزيه دياب العوابدة

D35202دويلعةدمشق سهيل اسكندر ندروس

D39824دويلعةدمشق رئيف برصوم حنحون

D35387دويلعةدمشق شادي شهدا حداد

D6317دويلعةدمشق بسام جورج لفلوف

D20937دويلعةدمشق مني  مبدى العطاهلل

D35375دويلعةدمشق رياض سالمة زكيمي



D9142دويلعةدمشق سليمان صبح صبح

D1595دويلعةدمشق سامر فرحان اسحق

D554140دويلعةدمشق عمر حسن الخطيب

D3165دويلعةدمشق سلطان منصور شدايدة

D32572ى بشارة دويلعةدمشق ميساء شاهن 

D20000ي فلوح دويلعةدمشق وائل راح 

D36040ى دويلعةدمشق حياة الياس شاهن 

D40955ة. مأمون م ى دويلعةدمشقعارف حي 

D5204دويلعةدمشق سوزان جميل الشماس

D5629دويلعةدمشق رندا خليل عكة

D7858دويلعةدمشق فادي عودة قسيس

D40045دويلعةدمشق حسام بشارة دحروج

D32992دويلعةدمشق جورج فرحان عساف

D3664دويلعةدمشق جمال حسن فوازة

D34657دويلعةدمشق جالل موش دهام

D39124دويلعةدمشق مروان سعدون خليل

D2980ة عيىس طنوس دويلعةدمشق أمي 

D34154دويلعةدمشق عدنان محمود العساف

D2612 دويلعةدمشق نزار مزيد حجي

D6944دويلعةدمشق غسان سامي يوسف

D503701دويلعةدمشق باسل جرجورة مريش

D35353دويلعةدمشق ماهر سليمان حداد

D521162دويلعةدمشق سمي  جودة الجابر

D34701ركن الديندمشق ممدوح محمد السليمان

D3778ى أحمد قجمي ركن الديندمشق حسن 

D34808ركن الديندمشق سوزان نور الدين شمس الدين

D9635ركن الديندمشق عصام سامي محايري

D15362ركن الديندمشق غسان محمد علي الشاج

D516601ركن الديندمشق جهاد مصطفى مسلم

D7676 ركن الديندمشق سلوى أحمد الجي

D34068ى  الحسن 
ركن الديندمشق أسلم مصطفى

D20193ركن الديندمشق سحر فواز الجغامي

D33611وط ركن الديندمشق عبدو محمد عي 

D39058ركن الديندمشق رائدة يوسف مللي

D38956ركن الديندمشق فاتن أحمد عثمان

D3400ركن الديندمشق رندا محمد السمان

D32523ركن الديندمشق حسن محمد غباش

D34949ي
ركن الديندمشق مازن محمد طيب الببى

D20114ي
ركن الديندمشق عمار محمود وجيه الخانى

D19530ي
ركن الديندمشق فراس محمد وجيه الخانى

D532780ركن الديندمشق محمد عيد أحمد عزت كوكة

D4555ى ركن الديندمشق بركات أحمد شاهن 

D36380ركن الديندمشق  مروة محمد نديم المهدي

D6512ركن الديندمشق أنس أحمد مشوح

D40253ركن الديندمشق حيان محمد شبانه

D20990ركن الديندمشق فهمي  المبيض

D34585ركن الديندمشق حكمت محمد جمعة

D6146ركن الديندمشق باسل قوطرش

D20115ركن الديندمشق ريد اسعاف قدورة

D2884 ركن الديندمشق امل محمود سمي



D5026روضةدمشق بشر موفق دعبول

D4776يدي روضةدمشق محمد سامر محمود الي 

D20495روضةدمشق كنعان ناصيف مكي

D32462روضةدمشق باسل الجنيدي

D2552زاهرةدمشقسعيد خطبا. عماد الدين م

D4950زاهرةدمشق عماد أحمد حمدان

D35471ى زاهرةدمشق وائل عبدهللا ياسن 

D14172زاهرةدمشق نبيل محمود الصفدي

D4988زاهرةدمشق بسام أبو الذهب

D5694زاهرةدمشق سليمان عبد الرحمن العمر

D4592زاهرةدمشق حسان محمود شنان

D546403زاهرةدمشق حسن احمد هنداوي

D34187زاهرةدمشق محمد مصطفى الخليل

D34984زاهرةدمشق  سعيد عبد الحميد مرزوك

D1779زاهرةدمشق أحمد أحمد فارس السحار

D541420ى أبو عبسة زاهرةدمشق أحمد ياسن 

D33458زاهرةدمشق مصطفى خالد الحمصي

D39105يدمشق جوزيف حنا سلوم
زبلطانى

D20469ساحة التحريردمشق اليان الياس مسعد

D19925ساحة التحريردمشق أنطون مني  حالق

D1569ساحة التحريردمشق لما بركات حديد

D33344ساحة السبع بحراتدمشق يارس أحمد بدر

D514761ساحة السبع بحراتدمشق بسام الياس رسحان

D3046ساحة السبع بحراتدمشق نبيل كامل السالك

D579420ان نقوال جبور ساحة السبع بحراتدمشق جي 

D40353ساحة السبع بحراتدمشق زياد عبدالسالم عياش

D33217ساحة السبع بحراتدمشق بسام محمد العبيد

D4534ساحة المرجةدمشق جورج اسكندر السحوم

D4542ايار29شارع دمشق محمد اكرم حمدي حجار 

D1437ايار29شارع دمشق طالل جروج 

D6138ايار29شارع دمشق محمد صالح وجيه القوادري 

D3043ي خيمي
 ايار29شارع دمشق علي محمد مدنى

D5505ي  ايار29شارع دمشق جورج الياس العربخ 

D20036ايار29شارع دمشق زبيدة عبد هللا عبد هللا 

D39835ايار29شارع دمشق بدر أحمد بدور 

D6940ايار29شارع دمشق رزق هللا يوسف 

D1443ايار29شارع دمشق ربيع أحمد دعبول 

D32999ايار29شارع دمشق مجد الياس عوض 

D1441ايار29شارع دمشق نمي  أحمد دعبول 

D5002ايار29شارع دمشق حمدي عبدو مشمش 

D2880ايار29شارع دمشق هيام علي سلمان 

D6956ي
 ايار29شارع دمشق عبد الرزاق اليوسفى

D527660ي  ايار29شارع دمشق حسن عمر الجبه ح 

D20999ايار29شارع دمشق أحمد محمد بسام طحلة 

D33477ايار29شارع دمشق نبيل حسان التيناوي 

D39132ي ىدمشق محمد محمد رسالن الحلب  شارع االمن 

D34930ى صالح أبوديل ىدمشق محمد ياسن  شارع االمن 

D3783ىدمشق محمود كريم شارع االمن 

D39497ي الحالق
ىدمشق محمد عونى شارع االمن 

D40288ىدمشق غياث ابرهيم جواد شارع االمن 



D34723ىدمشق أيش ثابت فرهود شارع االمن 

D6629ىدمشق وفاء سليمان مندو شارع االمن 

D32977شارع الباكستاندمشق أحمد هيثم محمد بشي  نضي

D35385شارع الباكستاندمشق لهام اسماعيل الشاهد

D20681شارع الباكستاندمشق عمار كامل قصار

D10075ي
شارع الثورةدمشق عمار مخي الدين نعسانى

D10999شارع الثورةدمشق مها صبخي صباغ

D2453شارع الثورةدمشق سمي  جميل حجار

D6307شارع الثورةدمشق محمد جهاد معروف اللحام

D19963شارع الثورةدمشق فريد جرجس ديب

D3350شارع الثورةدمشق مازن عدنان حيدر

D4263شارع الثورةدمشق خالد محمود الحنش

D1720شارع العابددمشق خالد محمد الخياط

D20994شارع العابددمشق هالة طارق الخاير

D566580شارع العابددمشق اسامة موش ابو نض

D2611شارع العابددمشق ميالد ميشيل حداد

D4789شارع بغداددمشق مني  محمد نعيم خربوطلي

D4142شارع بغداددمشق سمر يحب  عيىس

D3080شارع بغداددمشق عصام محمد أنجق

D20466شارع بغداددمشق أزهر خالد النايف

D34959شارع بغداددمشق مها عبد اللطيف عالء الدين

D522540شارع بغداددمشق محمد كنان محمد زهري حبوس

D4786شارع بغداددمشق مني  بشارة حزي

D17116شارع بغداددمشق أحمد فريد غزال

D2464شارع بغداددمشق كمال حمدي الحماصنة

D33957شارع بغداددمشق يارس محمد حالق

D39738ي محمد الصوان
شارع بغداددمشق تهانى

D35348شارع بغداددمشق نبيل راغب الحكيم

D40709شارع بغداددمشق محمد مخي الدين عوض

D581901شارع بغداددمشق حسام محمد منصور الصباغ

D6009شارع بغداددمشق محمد ماهر عدنان قتالن

D6126شارع بغداددمشق غصون محمد قناية

D6958ي يونس
شارع بغداددمشق جالل وصفى

D20240شارع بغداددمشق ناظم حجل

D15965شارع بغداددمشق نور الهدى أبو الشامات

D512560شارع بغداددمشق حسام محمد اسماعيل

D545442ى يوسف شارع بغداددمشق روز أمن 

D34612شارع بغداددمشق مبى موريس دكر

D7667شارع بغداددمشق وفاء مرعي بطحة

D20766شارع بغداددمشق كريكور باركو نعلبنديان

D538060شارع بغداددمشق هتاف مناح االظن

D33930ي شارع بغداددمشق زهي  مهنا دوه ح 

D2853شارع بغداددمشق بشار انطون جناوي

D20047ي أوبر شارع بغداددمشق هدى جرح 

D34676شارع بغداددمشق ايمان محمد خي  مرعشلي

D34699شارع بغداددمشق عبد الرحمن محمد العوض

D521080شارع بغداددمشق سامي عبد هللا ساره

D19959شارع بغداددمشق نورس الياس الياس

D36249شارع بغداددمشق حسن صالح العلي

D34675شارع بغداددمشق نض خليل خازم



D6600شارع بغداددمشق عبد الكريم أحمد مكي

D2785شارع بغداددمشق سالم مطانيوس بشور

D5255شارع بغداددمشق فاطمة سكاف

D14177شارع خالد بن الوليددمشق مها عطاهللا حسون

D33765شارع خالد بن الوليددمشق أكرم نزير العقاد

D3320شارع خالد بن الوليددمشق بشار عبد هللا شيخ الحارة

D32369وان شارع خالد بن الوليددمشق عبد الرحمن محمود سي 

D506920شارع خالد بن الوليددمشق عماد اسعد الشباك

D32600شارع خالد بن الوليددمشق محمد رسالن محمد حسن العجق

D33822شارع خالد بن الوليددمشق مؤيد مصطفى زريق

D534100ي شارع خالد بن الوليددمشق أحمد تاح 

D4798ى زريق شارع خالد بن الوليددمشق محمد عماد ياسن 

D34809ى ملص شارع خالد بن الوليددمشق محمد فايز ياسن 

D35367شارع خالد بن الوليددمشق   حسان حبيب عيىس

D534180شارع خالد بن الوليددمشق فراس محمد الشمالي

D3045شارع خالد بن الوليددمشق عبدهللا علي السيد علي

D510140شارع خالد بن الوليددمشق رفاه محمد وليد الشيخ ويس

D36109ي المرجة
شارع خالد بن الوليددمشق محمد علي محمد القصار ببى

D19956شيخ مخي الديندمشق عصام مخي الدين دبا

D4261شيخ مخي الديندمشقجهاد ابراهيم حاج ابراهيم. م

D38968شيخ مخي الديندمشق مازن احمد الداية

D5192صالحيةدمشق عبد القادر حمدي سمان

D36441صالحيةدمشق مبى محمد سليمان

D1700سبيعي 
ى صالحيةدمشق محمد امن 

D2539صالحيةدمشق لؤي عثمان نهاد ترزي

D5295صالحيةدمشق عبد الرزاق عالء الدين عابدين

D35606صالحيةدمشق لؤي رزق زودة

D33686طبالةدمشق وليد جميل بشارة

D40354طبالةدمشق فادي الياس باصيل

D20082ي ىدمشق خليل وهبة يازح  عباسين 

D2791ىدمشق هدى فرج بارة عباسين 

D552300عرنوسدمشق اسامة خليل صالح

D536800عرنوسدمشق زيد احمد هشام عناية

D581300عرنوسدمشق اسامة عبد العزيز محمود

D34655فردوسدمشق لينا ابراهيم الرفاعي

D5039فردوسدمشق سعد جودت كيال

D20093فكتوريادمشق محمد نبوغ عادل العوا

D32975ى فكتوريادمشق كريم نيقوال شاهن 

D39713فكتوريادمشق طالل نقوال خوري

D4839فكتوريادمشق محمد محمود الشايب

D6145فكتوريادمشق عبد الحميد القوتلي

D6164فكتوريادمشق رغدة حبيب كبابة

D3613فكتوريادمشق عزيز عيىس الشيخ

D35339قابوندمشق ميس نبيل زرزر

D33012قصاعدمشق عبد هللا اسعد جمال

D539100قصاعدمشق وائل ايلي بغدان

D5953قصاعدمشق أيمن محمد باكر فواز

D35360قصاعدمشق  سيمون ميشيل بريمو

D2908قصاعدمشق ماجد داود طرفة

D20134قصاعدمشق ايهاب يوسف بركات



D4877قصاعدمشق يوسف بشارة زغبور

D4759قصاعدمشق وهيبة وليم سليمان

D5938قصاعدمشق سوسن فالح فلوح

D6546قصاعدمشق حافظ موش مطر

D20067قصاعدمشق وديع الياس سعد

D5575قصاعدمشق نبيل ميشيل عطا هللا

D38892قصاعدمشق جهاد جوزيف رعد

D5259ى قصاعدمشق نايف حنا شاهن 

D19945قصاعدمشق  مايا جورج لكح

D32814قصاعدمشق حنان أنطون عقل

D39595قصاعدمشق حدو كمال الشحود

D33266قصاعدمشق رياض علي عجوز

D5984قصاعدمشق هند مجلي قائد

D19913قصاعدمشق عيىس يوسف خوري

D41300قصاعدمشق رياض توفيق بطرس

D1703ي قصاعدمشق جورج الياس رسوح 

D6563قصاعدمشق سمي  جورج معراوي

D5054قصاعدمشق مروان جوزيف دياب

D19741قصاعدمشق أكرم ادوارد أحمر

D5037قصاعدمشق ماهر سليم مبيض

D35216قصاعدمشق ميسون سميح دغالوي

D5060قصاعدمشق مازن جاد هللا حداد

D50008ي
قصاعدمشق مها فرج هللا مناشر

D3144قصاعدمشق نور يوسف خياطة

D4750قصاعدمشق سامر نقوال ديب

D6163قصاعدمشق راميا حبيب كبابة

D20116قصاعدمشق ألفريد عبدو قردوح

D2632قصاعدمشق الياس سمعان خوام

D33715ى قصاعدمشق هويدا مالك شاهن 

D20622قصاعدمشق نشين بديع ديوب

D6941قصاعدمشق عدنان ابراهيم يوسف

D502000قصاعدمشق وسام طالل دلول

D33938قصاعدمشق بشار ميشيل الحوش

D3348قصاعدمشق ميخائيل حبيب حنا

D33180قصاعدمشق باسم محسن الخليل

D3582قصاعدمشق الياس ميخائيل شماس

D39204قصاعدمشق نضال شحادة الخوري

D571140قصاعدمشق وائل الياس طنوس

D19197قصاعدمشق سهيل خليل جزارة

D35198قصاعدمشق موفق أنطون بىسي

D21036ي
يبى ت عبدهللا بسي  قصوردمشق جيلي 

D19834قصوردمشق ميشيل جميل خوري

D2596قصوردمشق ابراهيم ميخائيل ابو زخم

D4543قصوردمشق برنار سعيد خازم

D3286قصوردمشق حبيب عدنان بشور

D36087 قصوردمشق  مهند سمي  دهي

D4874قصوردمشق فايز محمد صبخي صندوق

D2520قصوردمشق مضى سليمان شكور

D4873قصوردمشق خالد فؤاد صيداوي

D3746كفرسوسةدمشق أيمن عبد الكريم عيىس



D4720ي
كفرسوسةدمشق أحمد بدر الدين التكريب 

D35292كفرسوسةدمشق غياث محمد اغا

D5206ي كفرسوسةدمشق عامر عمر حلب 

D36110ي كفرسوسةدمشق رغداء عهد الزعب 

D519881كفرسوسةدمشق مشه محمد عثمان حمودة

D6776كفرسوسةدمشق غسان محمد نش

D39102كفرسوسةدمشق اياد علي نجيبة

D41468مجتهددمشق محمد غسان محمد ديب فضلون

D4985مجتهددمشق عاطف سامي ابراهيم

D34085ي ريشة
مجتهددمشق فادي حسن حسبى

D35558مجتهددمشق بسام ابراهيم شياح

D35252مجتهددمشق محمد محمد جمعة أبو محرم

D35610مجتهددمشق ربيعة محسن مهنا

D34183مجتهددمشق   مازن حسن حكمت يوسف

D4097ة مجتهددمشق حنان شورسر

D4443مجتهددمشق لينا حفار

D12311مجتهددمشق محمد وسيم عبد الوهاب حداد

D15179قدار ى بي  مجتهددمشق زياد حسن 

D7637مجتهددمشق صالح قاسم اسماعيل

D3917مجتهددمشق بشي  عبد الحميد صباغ

D33681مجتهددمشق عبد المنعم عبد الرحمن جعمور

D39343ي
مجتهددمشق احسان عبدالوهاب تكريب 

D1813ي مجتهددمشق زهي  محمد رساقب 

D33521مجتهددمشق محمد مازن اكرم الكنج العبسة

D35571ي
مجتهددمشق أويس محمد قصيبان 

D35602مجتهددمشق أنس محمد جوهر

D14232مجتهددمشق  محمد خلف حاج زيد

D3026مجتهددمشق بسام محفوظ استنبولي

D35593مجتهددمشق عصام سامي علي

D39548مجتهددمشق محمد االكتع

D2575مجتهددمشق احمد سعيد مصطفى أدهمي

D4306مجتهددمشق بشار الحاج علي

D40861مجتهددمشق وجدان مناع الحمصي

D6793مجتهددمشق حمود مزيد نض

D4206مجتهددمشق حسناء احمد المنجد

D39089مزرعةدمشق   زنوبيا نعيم نوري

D3227مزرعةدمشق لينا وجيه أسعد

D32928ى مزرعةدمشق عصام زكريا األمن 

D32958جمان ة محمد نزار الي  ى مزرعةدمشق رمي 

D33652مزرعةدمشق لؤي حبيب عليا

D2477ي الجبان
مزرعةدمشق مروان لطفى

D6421مزرعةدمشق علي ابراهيم محمود

D6230مزرعةدمشق غسان بشي  كعدان

D20658مزرعةدمشق عمار زهي  العوا

D19897مزرعةدمشقسعيد صالخي. اسماعيل م

D20458مزرعةدمشق بثينة عادل كزبر

D575880ى العبادي مزرعةدمشق رزان تحسن 

D5617مزرعةدمشق مروان اسعد نضي

D4105ي مزرعةدمشق نارص محمد خي  المغرن 

D21078مزرعةدمشق أحمد جالء الدين نابلىسي



D2848ي حسامي
 
مزرعةدمشق مازن عبد الباف

D35363مزرعةدمشق سهام عوض ديري

D501841مزرعةدمشق محمد محمد بدر عواد

D560641مزرعةدمشق دانيه بشي  الجارح

D14090مزرعةدمشق رضوان جمعة الساعي

D34977ي رشيد غضب
مزرعةدمشق هانى

D4328ي. مها م
مزرعةدمشقخي  مارديبى

D32914ي
ي    ح المرصى مزرعةدمشق أمانة للتشر

D15228مزرعةدمشق  طه عبد هللا حاج

D5606مزرعةدمشق عاصم محمد عفا الرفاعي

D530580ى ي زهي  شاهن 
وع دمردمشق حسبى مشر

D5951وع دمردمشق عمر فخري فهمي مشر

D34630وع دمردمشق لينا غازي اسماعيل مشر

D1446وع دمردمشق مصون السعدي مشر

D502441وع دمردمشق صالح غزاوي مشر

D559320وع دمردمشق احسان محمد محسن مشر

D20207وع دمردمشق آالء محمد علي مشر

D19937ك وع دمردمشق اسامة مصطفى الي  مشر

D504544وع دمردمشق محمد فراس موفق زيدان مشر

D2631وع دمردمشق هدى ديب جاويش مشر

D550680وع دمردمشق محمد هيثم محمد عز الدين نضى مشر

D20272وع دمردمشق محمد زياد صبخي عيون مشر

D517841وع دمردمشق لينا مصطفى عمران مشر

D36143وع دمردمشق وسيم عبد هللا كنجو مشر

D39577وع دمردمشق سائر محمد شدود مشر

D38895وع دمردمشق سومر محمد جديد مشر

D39504وع دمردمشق محمد سمي  بركات بركات مشر

D502604وع دمردمشق عال عزت حداد مشر

D8276وع دمردمشق زاهي نض ملحم مشر

D5771وع دمردمشق احمد رامي عيىس مشر

D36080وع دمردمشق هيام محمد الكردي مشر

D19939وع دمردمشق رجب محمد مقصود مشر

D34554وع دمردمشق يشى أحمد عثمان مشر

D38927ى عمران وع دمردمشق عبي  ياسن  مشر

D34654وع دمردمشق غانا محمد صارم مشر

D33834وع دمردمشق سمي  أحمد رمضان مشر

D34646وع دمردمشق علي توفيق ابراهيم مشر

D35588وع دمردمشق   مزيد سليم محال مشر

D33343 وع دمردمشق نارص يعقوب الخي مشر

D6721وع دمردمشق   أحمد ديب النارص مشر

D544341مهاجريندمشق محمد بسام فتخي مصطفى

D39106ي
مهاجريندمشق وفاء موفق اوطه باشر

D5974مهاجريندمشق   عبد الساتر حسان قاسم

D33467مهاجريندمشق محمد وليد محمد عابدين

D530540مهاجريندمشق سامر حكمات موش

D6881مهاجريندمشق رزان محمد الوتار

D35295مهاجريندمشق عدنان صياح أبو حسون

D33167مهاجريندمشق نعمان عبدو زيدان

D2452مهاجريندمشق أحمد سعيد الحاج

D34164مهاجريندمشق رن  هيثم الشمعة



D34944ميداندمشق وليد محمد عودة

D9886ميداندمشق عايشه المختار نوح

D9873ميداندمشق لطفية ملص

D20890ميداندمشقصالح الحموي.أيمن م.   م

D521641نهر عيشةدمشق محمد صالح الحمصي

D546544ي
نهر عيشةدمشق ايمان غازي الجهمانى

D33524مدينة- دير الزور دير الزور  عبد المالك تعيس الفناد

D11322التلريف دمشق محمد علي هاشم

D40642التلريف دمشق اسماعيل محمد مراد

D35365ي  الحليب 
التلريف دمشق   ماهر مصطفى

D501682 التلريف دمشق رؤوف محمد زعي

D35366ي طعمة
الحرجلةريف دمشق   خالد عبد الغبى

D40352الديماسريف دمشق هالة علي ملحم

D555941الديماسريف دمشق عدنان محمد اسعد

D20191الديماسريف دمشق بشار محمد ديب

D38919الديماسريف دمشق هيفاء عيىس أسعد

D39016الضمي ريف دمشق   محمد علي خطاب

D32281القطيفةريف دمشق صالح الدين ابراهيم سليمان

D4044القطيفةريف دمشق عمر محمد قري    ع

D34539القطيفةريف دمشق   محمد مصطفى حوا العيس

D34613القطيفةريف دمشق   محمد خي  عبد الرحمن لحلح

D560262القطيفةريف دمشق محمد صالح خالد النعسان

D20664القطيفةريف دمشق بدر الدين علي غنيم

D18034القطيفةريف دمشق خالد قاسم موش

D34534الكسوةريف دمشق ميساء محمد خي  النجار

D33159الكسوةريف دمشق محمود عدنان دولة

D35391الكسوةريف دمشق   حسام الدين علي الشيخ

D33821الكسوةريف دمشق   زاهر عبد الكريم الصياد

D4006النبكريف دمشق   ابراهيم صالح علوش

D36154النبكريف دمشق   عبد الرحيم محمود حوري

D34066النبكريف دمشق محمد صالح الدين مسكة

D4251بلودانريف دمشق ميخائيل نكد نكد

D3413ي
بلودانريف دمشق   بسام ابراهيم الكويفى

D39907جديدة الخاصريف دمشق حسان رضوان العويد

D34595جديدة عرطوزريف دمشق وائل فارس حنا

D33322جديدة عرطوزريف دمشق عبد الرحمن نوح بدران

D508560جديدة عرطوزريف دمشق صالح موش عبيد

D20919جديدة عرطوزريف دمشق محمد علي شباط

D4326جديدة عرطوزريف دمشق باسم مدحت لقطينة

D38821جديدة عرطوزريف دمشق   رزان فريد لوقا

D40274جديدة عرطوزريف دمشق صفية سليم رستم

D3932جديدة عرطوزريف دمشق عماد محمد الكضيب العبودي

D3581ى جريس بركات جديدة عرطوزريف دمشق جاكلن 

D9674جديدة عرطوزريف دمشق فايزة نقوال نخلي

D5427جديدة عرطوزريف دمشق خالد عبد هللا عثمان

D36041جرماناريف دمشق  عاطف توفيق بحصاص

D35388جرماناريف دمشق   رامي جوزيف عيد

D4471جرماناريف دمشق ابراهيم خليل ابو سعادة

D2493جرماناريف دمشق جورج ميشيل خوري

D20276جرماناريف دمشق   سحر توفيق العشاوي



D19922جرماناريف دمشق حليم عطية خليل

D34698جرماناريف دمشق عمار فهد ثابت

D15196جرماناريف دمشق نبيل تامر بجور

D33682جرماناريف دمشق تمام سليمان سلوم

D5657جرماناريف دمشق عبد الخالق محمد العلي

D5533فت الزعل العزام جرماناريف دمشق مي 

D40836ي بديع فنيانس
جرماناريف دمشق دانى

D5942جرماناريف دمشق طارق نظمي فلوح

D33350جرماناريف دمشق ثائر الياس ديبة

D13670ى مني  حالق جرماناريف دمشق كرستن 

D4318ي
ى كنفانى جرماناريف دمشق رياض حسن 

D582200ى مسعود جرماناريف دمشق نضال حسن 

D532200جرماناريف دمشق مطانيوس اليان فري    ج

D19934جرماناريف دمشق   رائدة عطا أبو فخر

D32839جرماناريف دمشق دينا جميل الفقيه

D35359جرماناريف دمشق نضال فهد ناقوال

D36250جرماناريف دمشق   ثائر توفيق فضول

D40633جرماناريف دمشق رنا هيثم اصطفان

D34182جرماناريف دمشق عزات صايل حيدر

D20950ف الدين جرماناريف دمشق مهدي بشي  رسر

D14019جرماناريف دمشق غادة سليمان حمور

D8201جرماناريف دمشق غسان أسعد عزيز

D541740جرماناريف دمشق مفيد نديم فلوح

D535380جرماناريف دمشق مجيد جميل شمس

D35043جرماناريف دمشق منقذ رساج

D6774جرماناريف دمشق هيثم رزق ندور

D19890جرماناريف دمشق  نور الدين سلمان عزام

D20313جرماناريف دمشق داوود ابراهيم بشارة

D552260جرماناريف دمشق نادين ابراهيم عقل

D38921جرماناريف دمشق وسام الياس الزهر

D33825جرماناريف دمشق طارق مطانيوس الحارث

D503820جرماناريف دمشق فادي مطانيوس الحارث

D34618ي جبارة جرماناريف دمشق ميالد جورح 

D21055ي صفدي جرماناريف دمشق رامي غان 

D14215جرماناريف دمشق أحمد حميظة الجاسم

D7767جرماناريف دمشق جميل علم الدين زيدان

D20611جرماناريف دمشق   نبيل الياس كساب

D20050جرماناريف دمشق أحمد فتخي عبيد

D4179جرماناريف دمشق   رالدا ميكائيل ديب

D14222ائيل توماس جرماناريف دمشق ذيب جي 

D14376جرماناريف دمشق هدى جوزيف غزي

D519840ي جرماناريف دمشق دياال كسي 

D32480ي فلوح جرماناريف دمشق باسم ناح 

D575220ي د
ي    ح المرصى جرماناريف دمشقوسام اسعد.  العيادة التخصصية للتشر

D5947جرماناريف دمشق نورس وجيه فلوح

D41092جرماناريف دمشق سمي  نجيب ابو حرب

D510620ه اصيل جرماناريف دمشق هدى جي 

D7911جرماناريف دمشق نذير نايف نض الدين

D20828جرماناريف دمشق مصعب عبدو طحومي

D519800جرماناريف دمشق فطينة حمد طالب



D20361جرماناريف دمشق  هيثم علي كاتبة

D8205جرماناريف دمشق سامر نجيب عقل

D515680جرماناريف دمشق تيسي  ابراهيم ابراهيم

D34245جرماناريف دمشق عماد ابو الفضل

D32433ي مطانيوس نوفل
جرماناريف دمشق رانى

D34306جرماناريف دمشق ريتا غسان  أسعد

D529260جرماناريف دمشق رائد منذر الخوري

D32521جرماناريف دمشق ربا رشيد زيلع

D8099جرماناريف دمشق   عامر نايف زهر الدين

D35601ودريف دمشق   محمد خالد الطالب جي 

D562500حرستاريف دمشق غسان محمد حمد

D3886قيةريف دمشق  عبدالرؤوف عبداللطيف نضة حرنة الشر

D33671قيةريف دمشق   نزير محمد عبد الرحمن حرنة الشر

D20587ف دير عطيةريف دمشق   عبد الحليم محمد رسر

D580601دير عطيةريف دمشق مصطفى محمد خرما

D40920سعسعريف دمشق محمد نايف كاملة

D20926سعسعريف دمشق وسام قاسم الماوردي

D17477سيدة زينبريف دمشق محمد ابراهيم علي

D534100ي شارع خالد بن الوليدريف دمشق أحمد تاح 

D534100ي شارع خالد بن الوليدريف دمشق أحمد تاح 

D509200صبورةريف دمشق محمود محمد مراد

D4103ي
صحناياريف دمشق   أسامة حنا مارديبى

D20817ى صحناياريف دمشق غسان الياس شاهن 

D20839صحناياريف دمشق   وحيد صقر مالك

D20984صحناياريف دمشق حاتم انطون عرموش

D34725صحناياريف دمشق ريم عطاهللا سعد

D35298صحناياريف دمشق زياد حمود خشيفة

D38920صحناياريف دمشق   ثائر علي علي

D35206 صحناياريف دمشق حسن محمد العي

D39018صحناياريف دمشق   أكرم ابراهيم سلوم

D34718صحناياريف دمشق سلوى علي شعبان

D19007ي.  عماد م
 
صحناياريف دمشقمهدي عبد الباف

D32513 صحناياريف دمشق ميالد شهي  األمي

D40121صحناياريف دمشق تيسي  محمد قزحلي

D32299صحناياريف دمشق  ابراهيم خليل شما

D2895صحناياريف دمشق جواد فارس الصيداوي

D5630صحناياريف دمشق  أسامة سليمان العالف

D34541صحناياريف دمشق   هيفاء جميل أبو طبيخ

D35381صحناياريف دمشق   الياس جميل أبو طبيخ

D35382صحناياريف دمشق نوال سليمان شومان

D32670صحناياريف دمشق فؤاد شهاب عساف

D558120صحناياريف دمشق حسن علي علي

D32383صحناياريف دمشق مروان سليم شكور

D20322صيدناياريف دمشق فادي فايز التلي

D20322صيدناياريف دمشق فادي فايز التلي

D20599صيدناياريف دمشق عبد هللا الياس سعادة

D34717صيدناياريف دمشق علي عبدالمجيدد ليل

D14030حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق حسان صبخي الخلف الخرابة

D547101حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق اسماء محمد المنصور

D1770حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق صالح محمد علي صادقة



D34574حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق   باسم عبد هللا األحمد

D505460حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق احمد غيبور

D34343حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق علي حبيب اسو

D571840حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق رنا ابراهيم عنقه

D35551حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق   هشام محمود علي

D1386حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق بسام اسماعيل بركات

D20946حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق انعام محمد جورية

D33928حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق نزار عاطف تميم

D34693حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق فاطمة محمد نعيسة

D4685 حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق اديب محمد الخي

D7814عرطوزريف دمشق حسن علي عرسان

D33479ى عرطوزريف دمشق فريال سمي  ياسن 

D518020يانا احمد البيضة ىريف دمشق مي  ى منن  عن 

D1458البلد- قدسيا ريف دمشق لميا محمد عادل البظنا

D3539ي ي كاتب  البلد- قدسيا ريف دمشق   سلم عز الدين عرن 

D33680البلد- قدسيا ريف دمشق أكرم محمد دياب

D40311البلد- قدسيا ريف دمشق حسن عبدالرزاق حمصي

D40254البلد- قدسيا ريف دمشق زهي  اسماعيل الفرخ

D39996ى البلد- قدسيا ريف دمشق مخي الدين يونس الحسن 

D14959ى ابراهيم النارص البلد- قدسيا ريف دمشق حسن 

D41238ضاحية- قدسيا ريف دمشق مضى بالل بالل

D14187ضاحية- قدسيا ريف دمشق  كفا محمد حاج حمدو

D9793ضاحية- قدسيا ريف دمشق حسن محمد محفوظ

D33440ضاحية- قدسيا ريف دمشق مزيد علي أحمد

D34064ضاحية- قدسيا ريف دمشق رشا طارق األسود

D39495ى ى الحسن  ضاحية- قدسيا ريف دمشق  بسام حسن 

D2512ضاحية- قدسيا ريف دمشق عدنان محمود صنديد

D39845ضاحية- قدسيا ريف دمشق نهاد عمر مصطفى

D13413ين غسان سباعي ضاحية- قدسيا ريف دمشق سي 

D36379ي
 
ضاحية- قدسيا ريف دمشق  أحمد فؤاد شوف

D501299ضاحية- قدسيا ريف دمشق سمانة عبداللطيف العذبة

D4388ضاحية- قدسيا ريف دمشق سلطان طالب الخطاب

D36494ضاحية- قدسيا ريف دمشق  وسيم محمود عيبور

D1624ي
قرى أخرىريف دمشق رشاد سعيد جديبى

D34807قطناريف دمشق هيام عثمان رنكوشي

D36351ى نض طنوس قطناريف دمشق ميشلن 

D36150ى قطناريف دمشق راتب عيىس الشاهن 

D35612قطناريف دمشق   ايليا نمر عازر

D3648قطناريف دمشقعلي دودكي. حوا م

D33687قطناريف دمشق   حسام عيد حداد

D577480قطناريف دمشق مهند عيىس نض هللا

D3867قطناريف دمشق فارس بندر سلمان معمر

D3987قطناريف دمشق سليم عيىس زغت

D33325قطناريف دمشق رامي أديب ابو عسلي

D40147ان قطناريف دمشق علي ابراهيم جي 

D40295قطناريف دمشق صميدة عبد المجيد عيد

D33712قطناريف دمشق عبد الحميد أحمد عبد الحميد

D33603مخيم الوافدينريف دمشق نضال كامل الشمالي

D40726مخيم الوافدينريف دمشق ابراهيم عبد هللا العلي

D33601مخيم الوافدينريف دمشق رشا مصطفى عبدو



D4288مخيم الوافدينريف دمشق اسكندر سمعان شمشيخ

D19957ي كاترينا
معرة صيدناياريف دمشق هانى

D33341ودريف دمشق وسيم سليم حداد يي 

D4178ى دياب ودريف دمشق   دياال حسن  يي 

D34617ودريف دمشق نذير محمد ديب حمود يي 

D33612ودريف دمشق   ميشيل جورج حداد يي 

D34610ودريف دمشق محمد ديب محمود منعم يي 

D33620ودريف دمشق محمد عدنان أحمد الرفاعي يي 

D33321ودريف دمشق انطوان عطا جبلي يي 

D4181ودريف دمشق الياس ميخائيل فرنسيس يي 

D20916الشيخ بدرطرطوس محمد محمود العمار

D17466الشيخ بدرطرطوس  عبد الكريم سليم عبد هللا

D20700الشيخ بدرطرطوس علي محمد محمد

D13973الشيخ بدرطرطوس  حافظ محمود مصطفى

D16822الشيخ بدرطرطوس  محمد علي حمدان

D34307الشيخ بدرطرطوس  لوريت شحادة وسوف

D16852الشيخ بدرطرطوس  فراس عبدالحميد حسامو

D40199الشيخ بدرطرطوس محمد أحمد سليمان

D11155الشيخ بدرطرطوس محمد معال حسان

D16868الشيخ بدرطرطوس حسان علي حسن

D39253الشيخ بدرطرطوس  محمد رئيف حمدان

D36468الشيخ بدرطرطوس  شعيب محمد عيىس

D36399الشيخ بدرطرطوس  لميس علي عبد هللا

D40191ين سمي  فريد الشيخ بدرطرطوس سي 

D16056الشيخ بدرطرطوس  حسان صالح اسماعيل

D35921الشيخ بدرطرطوس   منيف علي قرنفلي

D1535ا محمد حسن الشيخ بدرطرطوس  سمي 

D534320الشيخ بدرطرطوس اميمة علي وسوف

D17419الشيخ بدرطرطوس رامي كامل سليمان

D15933الشيخ بدرطرطوس  محمد ابراهيم حسن

D17439الشيخ بدرطرطوس وجيه علي شعبان

D539780الشيخ بدرطرطوس سهاد عدنان علي

D32326الشيخ بدرطرطوس  طارق عبد الكريم عمار

D528183الشيخ بدرطرطوس ضخ محمود عبد الحميد

D16856الشيخ سعدطرطوس مازن ابراهيم حرفوش

D503647الشيخ سعدطرطوس نجوى علي علي

D543420الشيخ سعدطرطوس عزام عادل احمد

D16991بانياسطرطوس   يوسف اسماعيل تلي

D34848بانياسطرطوس أسامة مني  أحمد

D16750بانياسطرطوس   كمال محمود رحمون

D34849بانياسطرطوس فاتن محمد بالل

D16514بانياسطرطوس  باديا صالح خضور

D36262بانياسطرطوس   مهنا سليمان يوسف

D36268ى أحمد ابراهيم بانياسطرطوس   معن 

D36264بانياسطرطوس   عبدو اسماعيل عبدو

D16801بانياسطرطوس غادة جورج جمل

D17275بانياسطرطوس  بسام عزيز نعمان

D17103بانياسطرطوس  وائل علي غنوم

D36016ى محمود سويدان بانياسطرطوس   ياسن 

D35876بانياسطرطوس   محمد حسن ضوا



D40072بانياسطرطوس أمجد علي عبد الحميد حسن

D554640بانياسطرطوس مياده محمد محمد

D531420بانياسطرطوس زياد اسماعيل نزهة

D16865ى محمد حبيب بانياسطرطوس ياسن 

D545440بانياسطرطوس صباح سيف الدين حيدر

D539840بانياسطرطوس يازد رامز الشيخ

D502621بانياسطرطوس فراس يحب  ميهوب

D560060بانياسطرطوس ادوار يوسف معوض

D36393بانياسطرطوس سمية يوسف عثمان

D501286بانياسطرطوس يارس محمد عكوش

D39612بانياسطرطوس جابر عيىس سلمان

D40648بانياسطرطوس قيس عبد الحميد وسوف

D35240بانياسطرطوس   رنا محيا سليمان

D36192بانياسطرطوس   عماد جودت نضي

D36185بانياسطرطوس   اسكندر علي عمار

D16676بانياسطرطوس   ممدوح علي سويدان

D36267بانياسطرطوس   نضال علي ديوب

D40255بانياسطرطوس رامي خالد الخالدي

D15574بانياسطرطوس يارس شعبان محمد

D35499بانياسطرطوس   أحالم مني  مصطفى

D40185بانياسطرطوس حافظ محمد حبيب

D39904بانياسطرطوس عمران كاثر عكوش

D5300بانياسطرطوس ريم اسكندر العاتكي

D39254بانياسطرطوس  عادل يحب  عمار

D39651بانياسطرطوس محمد جابر ميهوب

D33550بانياسطرطوس سامي محمد شدود

D40182بانياسطرطوس رشا علي ابراهيم

D35506بانياسطرطوس   نور الدين علي نيوف

D35163بانياسطرطوس   غالب محمود علي

D34758بانياسطرطوس بسام مني  سلوم

D36269بانياسطرطوس   تمام عبد المجيد عيد

D36104بانياسطرطوس   محمود أحمد ونوس

D35872بانياسطرطوس منيف أحمد أحمد

D16796بانياسطرطوس أحمد اسماعيل جنود

D39610بانياسطرطوس علي اسماعيل محمد

D537540بانياسطرطوس هدى طه تجور

D533320بانياسطرطوس معن محمد خليل

D34786بانياسطرطوس لينا نبيل دادا

D585500بانياسطرطوس حسن عزيز الحامض

D39858بانياسطرطوس منذر محمد العباس

D36403بانياسطرطوس  محمد جعفر عثمان

D35923بانياسطرطوس   عادل علي يونس

D539820ى ميهوب بانياسطرطوس ملك معن 

D17462دريكيشطرطوس   مخي الدين علي عيىس

D36046دريكيشطرطوس   منصور أحمد حسن

D36406دريكيشطرطوس  شادي محمد سليمان

D5417دريكيشطرطوس  محمد كامل عبود

D16837ى دريكيشطرطوس   بسام ابراهيم حسن 

D32898دريكيشطرطوس أديب أحمد طيارة

D6990دريكيشطرطوس يارس حسن اسماعيل



D15251دريكيشطرطوس اياد محمود العلي

D34054دريكيشطرطوس فادي علي خضور

D34472دريكيشطرطوس عبي  محمد ابراهيم

D21146دريكيشطرطوس نعمان احمد اقرع

D528220دريكيشطرطوس عدنان محمد بالل

D39910ي حمود
ى
دريكيشطرطوس محمد صاف

D36475دريكيشطرطوس  أيمن سلمان رمضان

D17494دريكيشطرطوس نجم الدين سليمان عبد الكريم

D17135دريكيشطرطوس نهلة أنور كمال

D35889صافيتاطرطوس   صالح أحمد عمران

D35904صافيتاطرطوس   يونس صالح يونس

D34903صافيتاطرطوس سمي  محمود ابراهيم

D36118صافيتاطرطوس   علي جميل ضاحي

D35416ى خلوف صافيتاطرطوس  عزام معن 

D6410صافيتاطرطوس  محمد أحمد محمد

D17372صافيتاطرطوس توفيق طنوس طنوس

D16805صافيتاطرطوس   شاديا كامل حسامو

D16689صافيتاطرطوس  سهيل زكي دعكور

D36191صافيتاطرطوس   مبى غانم غانم

D39185صافيتاطرطوس   حسان عيىس شلهوب

D35500صافيتاطرطوس ظريف شاكر اشقر

D17464صافيتاطرطوس  ايمان أسعد محمد

D36421صافيتاطرطوس  فواز محمد المقدم

D35877صافيتاطرطوس   صالح حسن أحمد

D36413صافيتاطرطوس  وائل مالك محمود

D36174صافيتاطرطوس   سالمي سليمان عباس

D35308صافيتاطرطوس  خالد علي شموس

D16977صافيتاطرطوس   أيمن أحمد بشالوي

D20752صافيتاطرطوس  علي عزيز محمد

D36212صافيتاطرطوس   عواطف ابراهيم صبح

D36265صافيتاطرطوس   مني  عيىس محمد

D501381صافيتاطرطوس رام عبد المسيح ديب

D17163صافيتاطرطوس عدنان احمد قريطم

D36035صافيتاطرطوس   ميشيل عبد هللا سمعان

D36131صافيتاطرطوس   محسن محمود أحمد

D39550صافيتاطرطوس فادي هاشم منصور

D535020ى احمد صافيتاطرطوس علي ياسن 

D34900صافيتاطرطوس محمد علي سلمان

D16982صافيتاطرطوس  سىه ابراهيم جرجس

D33949صافيتاطرطوس خضى العزيز محمد

D35505ي ميخائيل سمعان
صافيتاطرطوس   طونى

D16794صافيتاطرطوس عدنان حسن حسن

D15448صافيتاطرطوس نادر عبده الحبيب

D16931صافيتاطرطوس أحمد كامل أحمد

D8735صافيتاطرطوس حنان يوسف الخطيب

D566660صافيتاطرطوس ابراهيم خليل عيىس

D35504صافيتاطرطوس بسام عزيز جبور

D36426صافيتاطرطوس  لينا حبيب ندور

D35165ي سليمان الخوري
صافيتاطرطوس   طونى

D36423صافيتاطرطوس  محمد سليمان سعيد



D15118صافيتاطرطوس  حسن أحمد منصور

D14802صافيتاطرطوس نزيه علي علي

D535040صافيتاطرطوس باسل حيدر الخدام

D546380ي
صافيتاطرطوس يارس أحمد رقمانى

D17007صافيتاطرطوس  فؤاد أحمد بركات

D16771ى صافيتاطرطوس   سلم محمود حسن 

D573121صافيتاطرطوس ماهر محمد محمد

D8349صافيتاطرطوس   وهيب حامد ابراهيم

D505343صافيتاطرطوس غسان مخائيل ابو ديب

D38945صافيتاطرطوس   سهيل جميل محمد

D39599صافيتاطرطوس ايهم جورج عبيد

D503648صافيتاطرطوس ماجد محمود حيدر

D41143صافيتاطرطوس محمد عدنان خليل

D36214صافيتاطرطوس   حسن يوسف سقور

D36213صافيتاطرطوس دميانا سليمان سعد الدين

D4862صافيتاطرطوس   غيث أحمد جمال

D36408صافيتاطرطوس  عبد الهادي ماجد خليل

D16803صافيتاطرطوس   أكرم سليم جبور

D16934ى حسن أحمد صافيتاطرطوس  حسن 

D36182صافيتاطرطوس باسل مالك محمود

D17340صافيتاطرطوس منذر حسن صقر

D15715صافيتاطرطوس  محمد محمود يوسف

D4502صافيتاطرطوس نضال محمود شعبان

D507880صفصافةطرطوس ديانا يوسف عجوز

D39478ي
صفصافةطرطوس  حيدر محسن درميبى

D34911صفصافةطرطوس علي بدر محمد

D40192صفصافةطرطوس نائلة مخي الدين مخي الدين

D505346صفصافةطرطوس اباء احمد عيىس

D507780صفصافةطرطوس باسل مرشد اسكندر

D502200صفصافةطرطوس ابتسام عبدالحميد الكريم

D36224صفصافةطرطوس   محمود علي سليمان

D17208صفصافةطرطوس علي خليل يوسف

D41144صفصافةطرطوس حسن شعبان عموري

D19038صفصافةطرطوس  غسان يوسف اسماعيل

D36222صفصافةطرطوس   فادي وجيه شدود

D517420صفصافةطرطوس منال ابراهيم فريرة

D39476ريف- طرطوس طرطوس  غسان أحمد علي

D36402ريف- طرطوس طرطوس  علي محمد ابراهيم

D36215ريف- طرطوس طرطوس   لوريا  كامل العقدة

D17756ى بركات ريف- طرطوس طرطوس حسن ياسن 

D40105ريف- طرطوس طرطوس أياد جودت حبيب

D36409ى ميهوب يوسف ريف- طرطوس طرطوس  حسن 

D544020ريف- طرطوس طرطوس فراس حسن خليل

D36183ريف- طرطوس طرطوس   احسان محمد داوود

D539800ريف- طرطوس طرطوس حازم نواف حسن

D507760ى رفيق خليل ريف- طرطوس طرطوس بولن 

D507740ريف- طرطوس طرطوس جورج نادر النادر

D6632ى منصور ريف- طرطوس طرطوس سحر يسن 

D36123ريف- طرطوس طرطوس   أحمد محمد علي

D40200ريف- طرطوس طرطوس يارس علي برية



D35166مدينة- طرطوس طرطوس أحمد مخي الدين معال

D36126مدينة- طرطوس طرطوس   عبد الحميد محمد صبح

D36130مدينة- طرطوس طرطوس   نبيل رزق هللا صفية

D17015مدينة- طرطوس طرطوس ماهر اسيد بسطاطي

D35167مدينة- طرطوس طرطوس   علي ابراهيم منصور

D16739مدينة- طرطوس طرطوس هالة دانيال داود

D35932مدينة- طرطوس طرطوس   محمد علي خليل

D36129ي
مدينة- طرطوس طرطوس   هايل عزيز بيشانى

D35181مدينة- طرطوس طرطوس   أصف علي أحمد

D35169مدينة- طرطوس طرطوس نعم محمد يونس

D34909مدينة- طرطوس طرطوس   رشا نديم نبهان

D32408مدينة- طرطوس طرطوس مازن محمود عثمان

D17174مدينة- طرطوس طرطوس عزيز نقوال وسوف

D19986مدينة- طرطوس طرطوس اياد علي هوال

D17455مدينة- طرطوس طرطوس بسام محمود علي

D36095مدينة- طرطوس طرطوس   صالح ديب علي

D17532مدينة- طرطوس طرطوس جمال محمد عباس

D34439يف يوسف أحمد مدينة- طرطوس طرطوس رسر

D20477ي مدينة- طرطوس طرطوس جنان أحمد زغيب 

D19960مدينة- طرطوس طرطوس  عصام لطف هللا معوض

D34897مدينة- طرطوس طرطوس ضياء حكمت البودي

D36102مدينة- طرطوس طرطوس   بسام محمد عبود

D34773مدينة- طرطوس طرطوس عماد شاكر حسن

D20417مدينة- طرطوس طرطوس عصام عيىس سلمان

D17255مدينة- طرطوس طرطوس   يارس أحمد محمد

D33990مدينة- طرطوس طرطوس جورج وليم دونا

D34471مدينة- طرطوس طرطوس شادي عساف عساف

D17092مدينة- طرطوس طرطوس فواز كمال محمد

D34218مدينة- طرطوس طرطوس محمود حبيب دلول

D18126ي محمد ميهوب
ى
مدينة- طرطوس طرطوس واف

D17125ي مركز
ي    ح مرصى مدينة- طرطوس طرطوس   حيان الغانم تشر

D20945مدينة- طرطوس طرطوس كفاح يوسف الضايع

D16760مدينة- طرطوس طرطوس صالح جي  حسن

D20203مدينة- طرطوس طرطوس محمد اسماعيل جنود

D33988ى أحمد سليمان مدينة- طرطوس طرطوس ياسن 

D20944مدينة- طرطوس طرطوس علي صالح بالل

D36436ي
مدينة- طرطوس طرطوس  عبي  أحمد رقمانى

D36411مدينة- طرطوس طرطوس  توفيق ابراهيم اسماعيل

D2739مدينة- طرطوس طرطوس  ابراهيم سلمان بالل

D16627مدينة- طرطوس طرطوس  محمود علي سالمة

D17495محمود علي 
ى مدينة- طرطوس طرطوس  حسن 

D5589مدينة- طرطوس طرطوس  حسام عباس عطية

D13370مدينة- طرطوس طرطوس  سمي  محمود سلوم

D16477مدينة- طرطوس طرطوس سعد هللا يوسف ابراهيم

D36427مدينة- طرطوس طرطوس  رياض أسعد سليمان

D39257مدينة- طرطوس طرطوس  فادي بولص سمعان

D35507مدينة- طرطوس طرطوس   كارمن محمود طيارة

D35875مدينة- طرطوس طرطوس   أحمد محمود ابراهيم

D36263مدينة- طرطوس طرطوس   خليل أنيس يوسف

D16983مدينة- طرطوس طرطوس   يارس علي جورية



D36220مدينة- طرطوس طرطوس   محمد محمود علي

D36404مدينة- طرطوس طرطوس كناز نديم لطوف

D36419مدينة- طرطوس طرطوس  رافع هاشم شعبان

D36407مدينة- طرطوس طرطوس  يونس حسن علي

D510760مدينة- طرطوس طرطوس حسام علي احمد

D36196مدينة- طرطوس طرطوس   محمد سليمان ليل

D39466مدينة- طرطوس طرطوس  تميم عزيز محمد

D2716مدينة- طرطوس طرطوس  ليل عابد أحمد

D17178مدينة- طرطوس طرطوس   جماليه محمود وقاف

D36184مدينة- طرطوس طرطوس   أكرم سليم حسن

D21067مدينة- طرطوس طرطوس  سحر محمد مصطفى

D36180مدينة- طرطوس طرطوس   رامي بدر محمد

D15645مدينة- طرطوس طرطوس  علي حسن قدور

D36173العلي 
ى مدينة- طرطوس طرطوس   ميادة حسن 

D36412مدينة- طرطوس طرطوس هيثم علي شاش

D502623مدينة- طرطوس طرطوس محمد ديب محمد

D544040مدينة- طرطوس طرطوس عمار ديب محمد

D41140مدينة- طرطوس طرطوس مريم سليم درويش

D40651مدينة- طرطوس طرطوس علي محمد حبيب

D36218مدينة- طرطوس طرطوس   رنا عدنان حربا

D16664مدينة- طرطوس طرطوس   رزق هللا عيىس سابا

D20414مدينة- طرطوس طرطوس ريم سليمان علي

D5315مدينة- طرطوس طرطوس زكريا كميل حسن

D36117مدينة- طرطوس طرطوس   بثينة مني  المحمد

D545441مدينة- طرطوس طرطوس فهيم هاشم محمود

D545220مدينة- طرطوس طرطوس رداد علي احمد

D35912ى مدينة- طرطوس طرطوس   أدم أحمد حسن 

D39483مدينة- طرطوس طرطوس  بسام سلمان حسن

D39264مدينة- طرطوس طرطوس  كمال علي مصطفى

D39239مدينة- طرطوس طرطوس  مجد منيف ونوس

D36433مدينة- طرطوس طرطوس  حفيظة داؤد سعد

D36189مدينة- طرطوس طرطوس   عزت علي أحمد

D503645مدينة- طرطوس طرطوس قاسم حسن يوسف

D36275مدينة- طرطوس طرطوس عدي أحمد حمدان

D502580مدينة- طرطوس طرطوس يارس محمد كابر

D14577مدينة- طرطوس طرطوس أحمد سلمان حسام الدين

D518040مدينة- طرطوس طرطوس طارق علي خضى

D34443ى شعبان مدينة- طرطوس طرطوس اقبال ياسن 

D36210مدينة- طرطوس طرطوس   رباب أحمد عالن

D40189مدينة- طرطوس طرطوس غدير خليل أبو دياب

D564981مدينة- طرطوس طرطوس فايز محمد موش

D36410ة نعمان سوسة مدينة- طرطوس طرطوس  أمي 

D16705ى ديب مدينة- طرطوس طرطوس محمد ياسن 

D16893مدينة- طرطوس طرطوس أحمد محمد شفيق جديد

D516722مدينة- طرطوس طرطوس سامر عيىس داود

D6857مدينة- طرطوس طرطوس   أيمن ابراهيم هالل

D41609مدينة- طرطوس طرطوس علي يوسف صالح

D16510مدينة- طرطوس طرطوس أنور سليمان خضى

D32403مدينة- طرطوس طرطوس   رفعت محفوض فسخة

D20843مدينة- طرطوس طرطوس اعتدال حسن بالل



D17393مدينة- طرطوس طرطوس لؤي جرجس سارة

D41130مدينة- طرطوس طرطوس أديبة منصور طحومي

D36207مدينة- طرطوس طرطوس   حسام كامل رية

D33677علي اسماعيل 
ى مدينة- طرطوس طرطوس حسن 

D36120مدينة- طرطوس طرطوس   علي سلمان بوفرود

D41227مدينة- طرطوس طرطوس ايمان عدنان علي

D581880مدينة- طرطوس طرطوس فيفان الياس جبور

D17482مدينة- طرطوس طرطوس مها محمود عيىس

D17547مدينة- طرطوس طرطوس   سهيل محمود عباس

D17452مدينة- طرطوس طرطوس عدنان محمود عبد هللا

D17099مدينة- طرطوس طرطوس عيىس الياس موش

D505660مدينة- طرطوس طرطوس محمود عبد الكريم العلي

D503650مدينة- طرطوس طرطوس محمد يونس جماله

D36425مدينة- طرطوس طرطوس  سلمان عبد هللا الشمالي

D35888ين محمود حيدر مدينة- طرطوس طرطوس   شي 

D531320مدينة- طرطوس طرطوس سىه علي محمد

D503642ى سلمان غنوم مدينة- طرطوس طرطوس معي 

D19908مدينة- طرطوس طرطوس خليل محمود سليمان

D16645مدينة- طرطوس طرطوس حنان ابراهيم زيدان

D35874مدينة- طرطوس طرطوس   غنوة محمد منصور

D571800 مدينة- طرطوس طرطوس رويدا سليمان بشي

D35878مدينة- طرطوس طرطوس   قصي عيىس عثمان

D35917مدينة- طرطوس طرطوس   جمانة محمد علي

D20362مدينة- طرطوس طرطوس وسيم علي صالح

D557420مدينة- طرطوس طرطوس احمد سليم درويش

D39433مدينة- طرطوس طرطوس محمد عبد الحميد خليل

D16990مدينة- طرطوس طرطوس وائل علي تفاحة

D571180مدينة- طرطوس طرطوس غياث محمد سليمان

D35913ي
مدينة- طرطوس طرطوس   بدر يوسف درميبى

D39093مدينة- طرطوس طرطوس شحادة علي سالمي

D17421مدينة- طرطوس طرطوس   فاهي شمكيان

D35929مدينة- طرطوس طرطوس   وداد يونس زلف

D560241مدينة- طرطوس طرطوس عالء غسان شقوف

D522881مدينة- طرطوس طرطوس يامن سامي ونوس

D35886مدينة- طرطوس طرطوس   مازن كمال عبد الكريم

D17193مدينة- طرطوس طرطوس أحمد يونس ونوس

D36114ى محمد أحمد مدينة- طرطوس طرطوس   أمن 

D501444ى محمد يونس مدينة- طرطوس طرطوس ياسن 

D17415مدينة- طرطوس طرطوس  روز يعقوب شمعون

D34462ي
مدينة- طرطوس طرطوس نبيل احمد سوريب 

D36467مدينة- طرطوس طرطوس  محمد صالح علي

D33574مدينة- طرطوس طرطوس   حسام آصف سلمان

D40190مدينة- طرطوس طرطوس سلسل حبيب وقاف

D15301مدينة- طرطوس طرطوس اكثم جودت احمد

D505360مدينة- طرطوس طرطوس خلود مظهر هزيم

D40180مدينة- طرطوس طرطوس وائل محمد خليل

D36103مدينة- طرطوس طرطوس حسن شحادة معال

D16415مدينة- طرطوس طرطوس  محمد أحمد داود

D17026مدينة- طرطوس طرطوس عادل حامد برهوم

D17485مدينة- طرطوس طرطوس منذر علي عبدهللا



D35922مدينة- طرطوس طرطوس فاطمة بالل

D36216مدينة- طرطوس طرطوس   محمد حسن ديوب

D524160مدينة- طرطوس طرطوس نوال محمد غنام

D566400مدينة- طرطوس طرطوس سامي خليل يوسف

D505340مدينة- طرطوس طرطوس علي احمد حامد

D17573مدينة- طرطوس طرطوس  محمود جميل علي

D16780مدينة- طرطوس طرطوس نقوال ادوار حداد

D35501 مدينة- طرطوس طرطوس   محمد زهي  خالد يحب

D573141مدينة- طرطوس طرطوس وائل جودت طحموش

D32661مدينة- طرطوس طرطوس لميس محسن ابراهيم

D36217مدينة- طرطوس طرطوس   أليس جرجس محفوض

D34850مدينة- طرطوس طرطوس سلمان محمد محمد

D17185مدينة- طرطوس طرطوس  ثائر مهنا ونوس

D36429مدينة- طرطوس طرطوس  أمجد ميهوب محمود

D500341مدينة- طرطوس طرطوس محمود علي أحمد

D20719مدينة- طرطوس طرطوس   محمد حيدر سالمة

D17401مدينة- طرطوس طرطوس نهاد محمود سليمان

D39439مدينة- طرطوس طرطوس  ممدوح ابراهيم حسن

D16993ي
مدينة- طرطوس طرطوس مصطفى أحمد تركمانى

D504004ى مدينة- طرطوس طرطوس نادر علي حسن 

D39899مدينة- طرطوس طرطوس غادة عبدو ناصيف

D14995مدينة- طرطوس طرطوس  باسل محمد نده

D529980مدينة- طرطوس طرطوس رباب علي عمران

D40510مدينة- طرطوس طرطوس والء علي زهرة

D35179مدينة- طرطوس طرطوس   عبد الهادي محمد يونس

D501298مدينة- طرطوس طرطوس عبد الحميد ابراهيم حسن

D564000ى صالح مدينة- طرطوس طرطوس ختام ياسن 

D35496مدينة- طرطوس طرطوس   عبد هللا عثمان حمود

D34905مدينة- طرطوس طرطوس عماد عهد وسوف

D35184مدينة- طرطوس طرطوس   فداء جرجس حجار

D36048مدينة- طرطوس طرطوس   جمال الدين أحمد يوسف

D38842مدينة- طرطوس طرطوس سمي  محمد مصطفى

D21071مدينة- طرطوس طرطوس   خليل محمد ابراهيم

D571620ائيل مخول مدينة- طرطوس طرطوس الحسن جي 

D17585مدينة- طرطوس طرطوس   نزار محمد عيىس

D20582 مدينة- طرطوس طرطوس   محسن محمد الخمي

D39908مدينة- طرطوس طرطوس تمام علي خضى

D501261مدينة- طرطوس طرطوس محسن محمد يوسف

D36418مدينة- طرطوس طرطوس  فاتن يوسف ساحلية

D17097مدينة- طرطوس طرطوس   يوسف يونس مصطفى

D39902مدينة- طرطوس طرطوس ميسم نوروز حبيب

D36390مدينة- طرطوس طرطوس  أيمن محمود عبد هللا

D20820مدينة- طرطوس طرطوس منار نعمان عيىس

D39629مدينة- طرطوس طرطوس مدين علي محمد

D507860مدينة- طرطوس طرطوس عهد حسن قاسم

D531840مدينة- طرطوس طرطوس منذر خرفان دغيم

D33657مدينة- طرطوس طرطوس تميم محمود كنعان

D577760مدينة- طرطوس طرطوس راشد فاتح اسكندر

D36119مدينة- طرطوس طرطوس   مبى صالح يونس

D35931مدينة- طرطوس طرطوس   رحاب حيدر حيدر



D503649مدينة- طرطوس طرطوس حيدر سلمان سالمي

D17045 مدينة- طرطوس طرطوس لينا محمد مخيي

D34440مدينة- طرطوس طرطوس أكسم عزيز حفاف

D32341ى مدينة- طرطوس طرطوس باسم محمود حسن 

D35443مدينة- طرطوس طرطوس   ناظم محمود علي

D39810مدينة- طرطوس طرطوس سندس محيا علي

D21042زا خضى مدينة- طرطوس طرطوس أيمن مي 

D521660مدينة- طرطوس طرطوس احمد علي يوسف

D534880مدينة- طرطوس طرطوس عدنان يوسف سلمان

D34912ى ميهوب سلمان مدينة- طرطوس طرطوس حسن 

D20424مدينة- طرطوس طرطوس انتصار سليمان درويش

D35924مدينة- طرطوس طرطوس محمد يوسف حمود

D34466مدينة- طرطوس طرطوس هيثم وجيه خضور

D16864مدينة- طرطوس طرطوس أحمد محمد حسن

D538500مدينة- طرطوس طرطوس باسل يونس شدود

D32963مدينة- طرطوس طرطوس   محمد سلمان سالمة

D546386ي يونس محمود
 
مدينة- طرطوس طرطوس شوف

D35930مدينة- طرطوس طرطوس   نديم الياس عطا هللا

D36193مدينة- طرطوس طرطوس رن  عبد الهادي اسماعيل

D38875مدينة- طرطوس طرطوس محمد معال

D39649مدينة- طرطوس طرطوس ايمان سليم مراد

D36420مدينة- طرطوس طرطوس  فدوى محمود طوفان

D38903مدينة- طرطوس طرطوس   حاكم عزيز ديوب

D542060مدينة- طرطوس طرطوس حسام احمد حسن

D35920مدينة- طرطوس طرطوس   نظام أبراهيم نظام

D40655مدينة- طرطوس طرطوس باسم حسن يوسف

D33236مدينة- طرطوس طرطوس هيثم توفيق عرنوق

D19912ائيل أفتيموس صباغ مدينة- طرطوس طرطوس  جي 

D36128مدينة- طرطوس طرطوس   علي ماجد محمد

D16571مدينة- طرطوس طرطوس قصي محمود الخطيب

D41132مدينة- طرطوس طرطوس محمد علي زهيا

D17184ي مدينة- طرطوس طرطوس  مجد ميشيل يازح 

D16619مدينة- طرطوس طرطوس  خليل محمد ساحلية

D40183مدينة- طرطوس طرطوس مبى ابراهيم المحمد

D563781مدينة- طرطوس طرطوس محسن علي مهنا

D40106مدينة- طرطوس طرطوس جوهان حبيب نهرا

D19889مدينة- طرطوس طرطوس  موش حنا خليفة

D579660ي ي طنىسي درون 
مدينة- طرطوس طرطوس رانى

D32761ي مدينة- طرطوس طرطوس جالل جورج اشخ 

D36478مدينة- طرطوس طرطوس  يوسف موش عطاهللا

D565021مدينة- طرطوس طرطوس محمد سنان محسن محمد

D41607مدينة- طرطوس طرطوس لببى اسماعيل أحمد

D501302مدينة- طرطوس طرطوس حسان محمد غانم

D33636مدينة- طرطوس طرطوس شهاب الدين مخي الدين محمد

D34852مدينة- طرطوس طرطوس   محمد ابراهيم محفوض

D33089مدينة- طرطوس طرطوس  نزار يوسف ميخائيل

D503644مدينة- طرطوس طرطوس محمد هالل رستم

D39072مدينة- طرطوس طرطوس   رفيق عبد العزيز محسن

D41135ى مدينة- طرطوس طرطوس علي يحب  حسن 

D36187مدينة- طرطوس طرطوس   عبد الحميد عبد الكريم ميهوب



D39664مدينة- طرطوس طرطوس أحمد مرشد مارية

D34898مدينة- طرطوس طرطوس عمار سليمان علي

D35907مدينة- طرطوس طرطوس   سلمان علي محمد

D16720مدينة- طرطوس طرطوس   وفيق فايز رستم

D6705مدينة- طرطوس طرطوس عصام علي ميهوب

D16555مدينة- طرطوس طرطوس  سليم محمد نديم الشيخ

D18235مدينة- طرطوس طرطوس يارس محسن العلي

D35909مدينة- طرطوس طرطوس   محمد هيثم محمد يوسف

D35168مدينة- طرطوس طرطوس   علي ابراهيم عيىس

D34463مدينة- طرطوس طرطوس قيس ابراهيم الشيخ

D36101مدينة- طرطوس طرطوس   هزار عيىس سابا

D33823مدينة- طرطوس طرطوس محمد يوسف عبد هللا

D34464مدينة- طرطوس طرطوس هيثم محمود غانم

D34910مدينة- طرطوس طرطوس عيىس راشد داود

D32966مدينة- طرطوس طرطوس سامي عبد الحميد الحمدان

D36211مدينة- طرطوس طرطوس   أيهم محمود حسن

D35918مدينة- طرطوس طرطوس   فادي ادوارد بيطار

D20199مدينة- طرطوس طرطوس عصام عز الدين سلمان

D34904مدينة- طرطوس طرطوس محمد علي سليمان

D17459مدينة- طرطوس طرطوس علي محمد عباس

D16829مدينة- طرطوس طرطوس علي وجيه حمود

D17339ى أحمد صالح مدينة- طرطوس طرطوس ياسن 

D16564مدينة- طرطوس طرطوس رامي سميح الصائغ

D35583مدينة- طرطوس طرطوس   هيام محمد خضى

D7190مدينة- طرطوس طرطوس  أيمن علي الخطيب

D552640قدموسطرطوس عال احمد حسن

D36172قدموسطرطوس   رامز سلمان عبود

D16063قدموسطرطوس  وائل بدور بدور

D36194قدموسطرطوس   هيثم علي حيدر

D33186قدموسطرطوس محسن يوسف علي

D36100قدموسطرطوس   نجيبة محمود عيىس

D517421مشب  الحلوطرطوس عهد جميل ضاحي

D501254مشب  الحلوطرطوس علي موش يوسف

D20965مشب  الحلوطرطوس نقوال غنوم غنوم

NPCODNAMEREGION-TERRCITY

E698مدينة- الحسكة الحسكة سليمان خضى بكر

E573360مدينة- الحسكة الحسكة نورس علي الطوقان

E543780مدينة- الحسكة الحسكة صخر ادريس الحمود الزيدان

E561661مدينة- الحسكة الحسكة جمال عيد بالل

E580640القامشليالحسكة عبد الرحمن عبد العزيز رسول

E580843مدينة- السويداء السويداء عاصم سالم رحال

E580847مدينة- السويداء السويداء غسان فارس عزي

E580722مدينة- السويداء السويداء فارس حمود حمود

E570143مدينة- السويداء السويداء معن فضل هللا ثابت

E577280ي
ى
مدينة- السويداء السويداء حسام مصطفى الشوف

E580703مدينة- السويداء السويداء احسان عارف االطرش

E580721مدينة- السويداء السويداء نضال حسن المضي

E580720ي
ي يوسف الدمشف 

مدينة- السويداء السويداء هانى

E580741مدينة- السويداء السويداء نبيل سليم المحيثاوي

E974مدينة- السويداء السويداء يحب  جاد هللا خزعل



E563302ي
القرياالسويداء نواف محسن قرموشر

E561920صلخدالسويداء وسام نزيه صبح

E580840ي صلخدالسويداء محمد عمر سنقر غريب 

E575381ى الغزي خان أرنبةالقنيطرة سمر حسن 

E581041الزراعةالالذقية انعام علي حسن

E61363الزراعةالالذقية يمان الزبي  أحمدآغا

E579020الزراعةالالذقية نورس محمد بصل

E577161ي جاد شلفة الشيخ ضاهرالالذقية كان 

E545100الشيخ ضاهرالالذقية أكرم محمد عادل صادق

E63155ي الي عازر
الشيخ ضاهرالالذقية جونى

E63157الشيخ ضاهرالالذقية سامر جورجس رسكو

E505221الشيخ ضاهرالالذقية علي ناظر سقور

E580842القرداحةالالذقية كمال علي اسعد

E63158جبلةالالذقية يزن مالك كاسو

E581040جبلةالالذقية ندى محمد برسوما

E61519اذار8شارع الالذقية أيهم أحمد منصور 

E539260ينالالذقية اسامة خليل ابراهيم ضاحية تشر

E502626ينالالذقية عدالء يونس عبود ضاحية تشر

E500942ينالالذقية خليل حسن صالح ضاحية تشر

E563582ينالالذقية مازن بدر زوان ضاحية تشر

E63156وع الصليبيةالالذقية حنا عبدهللا برب  هان مشر

E562864ى زريق وع الصليبيةالالذقية تميم امن  مشر

E571802وع القلعةالالذقية مراد محمد سلوم مشر

E567مدينة- حلب حلب رهف محمد كردي

E566مدينة- حلب حلب باسل محمد كردي

E840مدينة- حلب حلب معتصم حسان دبابو

E920مدينة- حلب حلب   رسكيس اسحاق اسكانيان

E694ي
مدينة- حلب حلب  أنس محمود دملخى

E580642مدينة- حلب حلب جمال محمد وحيد االصيل

E703مدينة- حلب حلب   أحمد عمر السلطان

E580602مدينة- حلب حلب محمد بشي  بكري

E562900مدينة- حلب حلب زكريا احمد حموي

E529ي مدينة- حلب حلب بيي  كريم شبان 

E540160مدينة- حلب حلب نائله الياس نحاس

E543880مدينة- حلب حلب انطوان جورج سباط

E604مدينة- حلب حلب نارص ديب سمعان

E580844مدينة- حلب حلب تامر ميشيل حفار

E922مدينة- حلب حلب   رامي اسكندر جلو

E580650ي مالح
مدينة- حلب حلب سامر محمد حسبى

E580648مدينة- حلب حلب انور احمد حجازي

E577481مدينة- حلب حلب سمعان جوزيف زيربه

E580605مدينة- حلب حلب محمد انور جلب

E582081مدينة- حلب حلب محمد ايمن محمود عبد الحميد

E584141ى نحاس مدينة- حلب حلب محمد مصباح حسن 

E580645مدينة- حلب حلب جون عبد االحد ميناس

E560142ابة مدينة- حلب حلب فتخي منصور جوزيف رسر

E577682السقيلبيةحماة ليندا جميل الشامات

E562860السقيلبيةحماة غياث عبد المسيح ضاهر

E575540السقيلبيةحماة فؤاد حنا اليوسف

E580652السقيلبيةحماة غادة مطانيوس طراد



E576801ي عزيز ابو حامضة
السقيلبيةحماة طونى

E577681السقيلبيةحماة يطرس ضاهر الضاهر

E572680السقيلبيةحماة كاظم محمود الخطيب

E573401السقيلبيةحماة سمي  سالم وردة

E572161الريف- حماة حماة نض عبد الرحمن عبد الرحمن

E572360ى يونس الجمال الريف- حماة حماة حسن 

E572140الريف- حماة حماة باسل محمد ابراهيم

E566080المدينة- حماة حماة ماريو تامر العبد هللا

E577324المدينة- حماة حماة عالء وليد تعلوب

E576180المدينة- حماة حماة عماد الدين عبد العزيز الحلو الحالق

E570882المدينة- حماة حماة فواز احمد رامز جابر

E561680المدينة- حماة حماة محمد محمود النارص

E563321المدينة- حماة حماة محمد احمد العبد هللا

E575700المدينة- حماة حماة فراس بسام جمال

E558420المدينة- حماة حماة سخ  محمد الخطيب

E563567المدينة- حماة حماة وفاء محمد االبراهيم

E558400المدينة- حماة حماة محمد عالء الدين حسن المضي

E562321سلحبحماة خولة عزمت الشعار

E562020سلحبحماة توفيق خي  بك

E577860سلميةحماة عدنان ديوب ديوب

E573340سلميةحماة حسن حاتم فطوم

E572201سلميةحماة هند محمد نور الحمصي

E579200سلميةحماة احمد محمود العيىس

E580902سلميةحماة ماهر علي الشيحاوي

E582260ى محمد زينو سلميةحماة حسن 

E572120سلميةحماة احمد اسماعيل عواد

E526120سلميةحماة غفران علي مسعود

E580781سلميةحماة ماجد علي زيد

E573400ي
سلميةحماة عبد الكريم اسماعيل الشعرانى

E556662سلميةحماة أمجد منجد عجمية

E576802سلميةحماة جوليا عبد هللا حيدر

E572240سلميةحماة اسماعيل احمد خضور

E549240محردةحماة ابراهيم حبيب السلوم

E574240محردةحماة غسان جميل سلوم

E574220محردةحماة فادي محفوض عقاد

E577080محردةحماة زياد فهد بلحوس

E814محردةحماة حبيب شحادة زحلوق

E584521ي عزيز الحج
محردةحماة دانى

E576720مصيافحماة فراس نمر عيىس

E552660مصيافحماة تمام عدنان البيطار

E562221مصيافحماة عبد المجيد محمد صالح

E787مصيافحماة ريما محمد درزي

E568983مصيافحماة محمد سليمان منيف

E576320مصيافحماة علي رمضان مخلوف

E580682مصيافحماة محمد محمود وسوف

E572880مصيافحماة مناف عزت محمد

E762االرمنحمص سمي  محمد علي

E834االرمنحمص زياد اسعد ابراهيم

E503322االرمنحمص كمال تركي السبعة

E967االنشاءاتحمص حسان راتب الفاخوري



E549االنشاءاتحمص اميل توفيق طرابلىسي

E562848البغطاسيةحمص احمد صبخي محمد اكسم االتاشي

E568880الحميديةحمص هيثم فؤاد غرير

E576600الحميديةحمص طالل عفيف الزهر

E567320الحواشحمص بسيم عيىس النداف

E959الزهراءحمص أياد نظمي بلول

E582721الزهراءحمص محمد رزق العمر

E562980الزهراءحمص المع رجب الساحلي

E583061ي
الزهراءحمص مازن محمد الجانى

E581622الزهراءحمص فراس جرجس عبد هللا

E1061الزهراءحمص مازن أحمد سليمان

E603ي الغوطةحمص مروان ظهي  الدرون 

E537541المحطةحمص مالك رفعت االسعد

E568840المحطةحمص محمد بشي  محمد صالح الجندلي

E581600المحطةحمص البي  ميشيل عبد المسيح

E580320يحمص بسام مني  عودة
المخرم الفوقانى

E583341المزينةحمص جورج بشي  عبدالنور

E63133هةحمص شاردي عبدهللا جروج ى اليى

E533720ك هةحمص جورج رفيق الي  ى اليى

E544520هةحمص نورما رسي بالن ى اليى

E576402تلكلخحمص كميل عادل دبورة

E825ريف- حمص حمص سليمان علي طراف

E573420ي يوسف
ريف- حمص حمص ابراهيم بعيب 

E580800ريف- حمص حمص فادي سلمان عيىس

E576060ريف- حمص حمص محمود سليم سليم

E580600ي احمد برير
 
ريف- حمص حمص راف

E582840ريف- حمص حمص فادي غازي درويش

E582440ىحمص حسن يونس نمور شن 

E583342ىحمص عيىس رضوان حمود شن 

E575960صددحمص سيمون موش حنون

E944ي
ى
ضاحية الوليدحمص صفاء محمود نيصاف

E568620ضاحية الوليدحمص عماد محمود الملحم

E1023عكرمة الجديدةحمص عبدهللا علي الخليلي

E561عكرمة الجديدةحمص  مازن حبيب نارص

E564120عكرمة الجديدةحمص احمد سميح معروف

E580845عكرمة الجديدةحمص اسمامة رباحي رباحي

E580040عكرمة الجديدةحمص سليمان جمال ديب

E941ي
ى
عكرمة الجديدةحمص غبى محمود نيصاف

E61381قطيناحمص جورج ميشيل صباغ

E563566كرم الشاميحمص راتب سعدهللا المنشف

E553380ي
وادي الدهبحمص محمود انور الجورانى

E580981وادي الدهبحمص فواز حسن مندو

E581161ريف- درعا درعا محمد احمد الحمصي

E561921مدينة- درعا درعا محمود عبد القادر محاميد

E563746مدينة- درعا درعا امل محمد الصبيح المحايد

E546541الجش األبيضدمشق وليد محمد صالح الدين الخربوطلي

E832ى الجش األبيضدمشق محمد جميل أحمد ياسن 

E869الجش األبيضدمشق محمد مروان القدشي

E540الجش األبيضدمشق عمر زهي  غزال

E528960الحمراءدمشق سامي جوزيف فتوح



E553140ى بكداش الشعالندمشق احمد محمد معي 

E509الشعالندمشقنهاد حموي. محمد مني  م

E982ي
المزةدمشق رنوة صديق صدقبى

E824المزةدمشق محمد فاتح زاهر عنبتاوي

E580740المزةدمشق حسن سمي  اسعد

E578540المزةدمشق طارق علي قاسم

E980ي ديب
المزةدمشق غيالن هانى

E558141المزةدمشق محمد صالح حميدان

E546551المزةدمشق قيس محمود علي

E560186المزةدمشق احمد يوسف محمد

E61341باب تومادمشق ماهر سمعان حداد

E524040باب تومادمشق عبد هللا جورج حداد

E651دان باب مصلدمشق جهاد محمد بشي  الي 

E1058برامكةدمشق عمار علي حامضة

E536120برزةدمشق محمد فراس انور قاسم

E579480برزةدمشق محمد جالل الدين مصطفى

E938برزةدمشق سعيد محمد محضى

E867ة برزةدمشق ميشيل عطا جي 

E61459برزةدمشق شحادة محمود سليمان

E614تجارةدمشق أنجال جورج الخوري

E543520تضامندمشق محسنة حمود الدعبل

E572620ين عدنان الخطيب دمردمشق سي 

E1062ي فواز شلش
ى
دويلعةدمشق راف

E1039ركن الديندمشق أحمد ناظم طلس

E1028ى ركن الديندمشق أحمد عبد هللا شاهن 

E715ركن الديندمشق محمد خالد مصطفى الحامد

E690زاهرةدمشق بسام مني  العسة

E929يدمشق اياد كمال المهنا
زبلطانى

E1077ىدمشق محمد باسم محمد دعبول شارع االمن 

E583360شارع الباكستاندمشق محمد فايز سكر

E580647ي عوض شارع الثورةدمشق ميالد جرح 

E511ي
شارع العابددمشق فؤاد صالح الدين مهايبى

E885ي
شارع العابددمشق حمدو عبد الكريم القاصى

E61494شارع بغداددمشق محمد فادي نظمي ديروان

E1053شارع بغداددمشق محمد سامر وليد شحرور

E61455شارع خالد بن الوليددمشق محمود محمد عموري

E61439صالحيةدمشق  صفوان فؤاد جابر

E524عرنوسدمشق احمد صالح الدين اللولو

E728عرنوسدمشق محمد لؤي محمد زهي  اسطنبولي

E652عرنوسدمشق وهب محمد زيود

E799فردوسدمشق سعيد سمي  عواد

E1000قصاعدمشق   حبيب مثلج السلوم

E626ى الشاوي قصاعدمشق الياس حنن 

E562قصاعدمشق ميشيل نيقوال زعرورة

E61532قصاعدمشق جورج غسان الحداد

E514قصاعدمشق سامر يوسف خياطة

E61343ي
ي ببى قصاعدمشق ميشيل جورح 

E987كفرسوسةدمشق سهي  محمد السكاف

E792مجتهددمشق يارس عالء الدين الخضى

E535440 ي
ي التقبى

مزرعةدمشقمنصور رفاعي العاصي-  المركز السبى



E518201مزرعةدمشق نظريت بوياجيان

E821مزرعةدمشق محمد مازن زهي  حواصلي

E63013ي ي كاتب  مزرعةدمشق محمد عز الدين عرن 

E567301ى زكريا بركات وع دمردمشق معي  مشر

E520520ي وع دمردمشق صفوان محمد قرن  مشر

E531780وع دمردمشق ابراهيم عازر البشارة مشر

E660وع دمردمشق عمار عبد الوهاب القصص مشر

E61496وع دمردمشق رجاء علي أحمد مشر

E829وع دمردمشق سائر محمود حسن مشر

E546550وع دمردمشق اياد عبد الرزاق الونوس مشر

E517مهاجريندمشق محمد علي حمادة

E63111ي
مهاجريندمشق بشار عادل مسون 

E63110مهاجريندمشق حسناء عبد الرحمن قلع

E63003جديدة عرطوزريف دمشق   حسام الدين غصوب غصوب

E994جرماناريف دمشق جواد نديم حداد

E771جرماناريف دمشق   عزيز مطانيوس مواس

E1095جرماناريف دمشق فهد أنطون ساحلي

E544700جرماناريف دمشق غادي عبد المسيح قرقور

E63114جرماناريف دمشق  فادي عيىس أبو سمرة

E598جرماناريف دمشق وهيب مطانيوس خرما

E602جرماناريف دمشق مراد سعيد المشة

E61502جرماناريف دمشق سامي جوزيف عيد

E934جرماناريف دمشق   أمل بطرس نسب

E1059جرماناريف دمشق عبد هللا محمد راشد

E582060صحناياريف دمشق سهيل سليمان سكر

E61514ف فايز سالمة صحناياريف دمشق أرسر

E1072حرستا- ضاحية األسد ريف دمشق عادل جوزيف عبد الكريم خيمي

E572280قرى أخرىريف دمشق محمد نور علي دحبور

E739قطناريف دمشق   سامر نعمان أبو عسلي

E569320معضمية الشامريف دمشق عالء بهجت محسن

E571560معضمية الشامريف دمشق نض علي احمد

E567000معضمية القلمونريف دمشق كناز دياب دياب

E567540الشيخ بدرطرطوس فاتن صالح حيدر

E63055الشيخ بدرطرطوس   بسام سعيد شعبان

E801الشيخ بدرطرطوس أيمن محمد حسن

E580655بانياسطرطوس ماهر علي محمد

E63106بانياسطرطوس   عتاب أحمد ديب

E504143بانياسطرطوس وفاء ابراهيم زيدان

E63074بانياسطرطوس حسان مخي الدين شيحا

E580653دريكيشطرطوس شادي علي ريه

E63053صافيتاطرطوس   حسن سعيد عباس

E63056صافيتاطرطوس فواز سليمان سليمان

E580603صافيتاطرطوس بسام يوسف درويش

E61414صافيتاطرطوس مازن جرجس عبود

E578181صافيتاطرطوس حسن عبد الرحمن عمران

E61452صافيتاطرطوس ميسون جرجس عبود

E63073مدينة- طرطوس طرطوس   بسام محمد الشاعر

E504198مدينة- طرطوس طرطوس بشار طربيه محفوض

E560200مدينة- طرطوس طرطوس ساندا بسام الموعي

E504181مدينة- طرطوس طرطوس عماد الشيخ



E580780مدينة- طرطوس طرطوس رحاب يوسف ساحليه

E502054مدينة- طرطوس طرطوس وسيم نورالدين عسكور

E581042مدينة- طرطوس طرطوس شادي حبيب اسماعيل

E580622قدموسطرطوس غطفان محمد الحامض

E963مشب  الحلوطرطوس حسام عادل العويل

NPCODNAMEREGION-TERRCITY

T1007مدينة- الحسكة الحسكةيونس صالح.  مركز د

T1005يائية ى الشيخ ضاهرالالذقية مركز إيمان شاويش للمعالجة الفي 

T1051يائية ى الشيخ ضاهرالالذقية   مركز مازن قرقماز للمعالجة الفي 

T569881الشيخ ضاهرالالذقيةعائده زيدان.  مركز د

T524360ائية ى جبلةالالذقية مركز الرحمة للمعالجة الفي 

T539320يائية.  مركز د ى ينالالذقيةعبي  كنجو للمعالجة الفي  ضاحية تشر

T1081يائية ى وع الصليبيةالالذقية  مركز زنوبيا للمعالجة الفي  مشر

T1017يائية ى وع الصليبيةالالذقية   دار أمل الشفاء للمعالجة الفي  مشر

T578660ي
يان  ى مدينة- حلب حلب مركز ردينة بكر للعالج الفي 

T578640ي
يان  ى مدينة- حلب حلب مركز خليفة كسارة للعالج الفي 

T1012ي
يان  ى ليان للعالج الفي  ا كابي  مدينة- حلب حلب في 

T1053ي. مركز د
يان  ى ة للطب الفي  المدينة- حماة حماةأمجد هي 

T501560يائية ى سلميةحماة أيمن حسن للمعالجة الفي 

T520983الزهراءحمص مركز الدكتورة نشين طراف

T503603عكرمة الجديدةحمص مركز رنيم شحرور

T1074ي
المزةدمشق مركز لؤي الحسيبى

T551260ي
يان  ى برزةدمشق مركز رأفت عدي للعالج الفي 

T541980ي
يان  ى ي للعالج الفي 

برزةدمشق مركز اناس الحسيبى

T1067يائية ى روضةدمشق مركز هشام طيان للمعالجة الفي 

T581060ايار29شارع دمشق عيادة النورس التخصصية 

T1025شارع بغداددمشق مركز جمانة سعد ومحمد حمصي

T1076يائية ى شارع بغداددمشق غياث ديوب للمعالجة الفي 

T1003قصاعدمشقبشار خي .  مركز د

T520943ي
يان  ى ي الصخي للعالج الفي 

جرماناريف دمشق المركز الرياصى

T1039مدينة- طرطوس طرطوس  مركز فتاة



STREET

وع األوقاف مشر

ين جانب المدخل الرئيىسي لجامعة تشر

النقعة

شارع العمارة

جانب بناء االوقاف

 آذار8شارع 

شارع االمريكان

مقابل المضف الصناعي

مديرية الصحة

ي
مقابل المشفى الوطبى

الطابيات
ى مقابل جامع الحسن 

الرازي

مشفى الحكمة-  حي االندلس 

طة- الفرقان  خلف دوار الشر

امام دير االرض المقدسة-الفرقان

شارع الحريري

ساحة المكاتب شارع الرياض سني  شويحنة- الجابرية 

ي
المارتيبى

شارع القاهرة, المحافظة

شارع القاهرة,   المحافظة

ى, المحافظة شارع نقابة المهندسن 

طريق الشام, دوار الموت

جانب مشفى الكلمة-السبيل

شارع الرازي- شارع فيصل - السبيل 

مقابل كلية الميكانيك-الشهباء الجديدة

الشيان الجديدة

السليمانية

السليمانية

فية ارسر

العزيزية

طريق الفرقان- الكرة االرضية 

  حي األندلس

حي االندلس, الشهباء الجديدة

الشهباء الجديدة

حي األندلس, الشهباء القديمة

  تجميل الفرقان
الحارصى

اذار8شارع 
ّ
ّّ 

  طريق حلب

طريق حلب

شارع الحكمة, المحافظة

المساكن- طريق حمص 

خلف السجن المركزي- قصور 

جانب كازية القطريب, شارع السعد

ي, سوق الخضار
شارع الطان 

كراج االنطالق

ي  الشارع الرئيىسي الخي الجنون 

وسط المدينة- كراج االنطالق القديم



ي الجيش  ي-   غرن 
شارع مشفى السلمونى

الشارع الرئيىسي

ي شارع اسماعيل صي 

الشارع الرئيىسي

طريق طرابلس

طريق طرابلس

الشارع الرئيىسي

 شارع األهرام

طريق الشام

 شارع األهرام

 شارع األهرام

طريق خربة غزالة, الكاشف 

المواساة

شارع ابن عساكر

مقابل سانا

مساكن برزة 

ضمن مجمع ابن النفيس

 شارع المحكمة

ي ي العرن 
ى
دخلة المركز الثقاف

ى الكرش عن 

شارع مرشد خاطر

لس مقابل كنيسة كي 

 نيسان17شارع 

الشارع العام

9جزيرة 

شارع المستوصف

 الشارع الرئيىسي

حي التالليح- مدخل الجناين  , ساحة السيوف

الشارع العام

260العقار 

 الشارع الرئيىسي

اد صافيتا,  المندرة  أوتوسي 

ي الشايا الشارع الرئيىسي قرب مؤسسة المياه غرن 

وع السادس   اذار8شارع - المشر

ي 
 
ف الفاخورة- الكورنيش الشر

 الحمرات

شارع الكرامة

ى, المشبكة العليا جانب شاهن 

ي
 
ف الكورنيش الشر

شارع مشفى الحياة-  حي القصور

شارع المدينة الجامعية

ي القديمة الريخ 
ى  بيسن 

اد االزهري اوتسي 

شارع الغابة

الشارع الرئيىسي, حلب الجديدة

حلب الجديدة

شارع كراج البولمان

  مقابل القض العدلي

جانب محطة القطار



مقابل الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش

 شارع عدنان المالكي

 الكورنيش

شارع الدبالن

الغور الغربية

جانب مديرية مالية دمشق

ي كورنيش التجارة
 
ف رسر

شارع برنية

جانب وزارة النفط

تنظيم

ي  البارك الغرن 

اد درعا  بعد التاون سني - أول أوتوسي 

شارع ابراهيم هنانو
ى شارع فلسطن 
ى  شارع فلسطن 

شارع الوحدة

ي تغلب 
حي الزهراء- شارع ببى

شارع الرئيس

شارع الوحدة- حي ربيع عقارة - القامشلي 
 شارع مضى

حي الوسط- شارع الوحدة

شارع تغلب- حي الوسط 

مقابل  البلدية-  شارع المشوار 
ى  شارع فلسطن 

طريق الكراج

شارع القنوات

شمال دار المحافظة- شيخ عثمان 

 شارع يوسف العظمة

قرب مشفى االسد 

شارع سينما الزهراء, العزيزية

ساحة الكرة األرضية

شارع الفيالت

ي-موغمبو
خلف باتىسر

اد العام  ي- االتوسي  المدخل الغرن 

ى,  جب رملة شارع فلسطن 

ساحة العاصي

  الحارصى الصغي 

المحطة

شارع المرابط

ي الفداء باشورة, شارع أن 

الخي القبلي, شارع حمص

شارع المحبة, الخي الشمالي

ين16شارع   تشر

ي  شارع المحكمة القديمة, البلدية- الخي الجنون 

شارع الدبالن

حي السحاري بجانب الجامع

مقابل السفارة السعودية

اد المزة اتوسي 

أول شارع بغداد

ى الكرش عن 



ى الكرش عن 

الشارع الرئيىسي
ى ساحة العباسين 

كراجات حلب 

خلف جامع االيمان

ساحة الشهبندر

مصطبة

شارع البلدية القديمة

الشارع العام- القصور

شارع الرضوان- راس النبع 

شارع القصور

STREET

شارع الجالء

جانب جامع بالل-  الضبيط 

ي
ى
شارع المركز الثقاف

حفشجة

الشارع الرئيىسي

الدرباسية

 أذار8 شارع 

شارع الكرملي

يد القديم- سوق الهال  مقابل الي 

شارع الخابور

الطريق العام- جانب محالت الزهراوي - النشوة الغربية 

شارع القامشلي

 شارع جمال عبد النارص

 مركز المدينة

ى  جانب مخي  النجمة- شارع فلسطن 

شارع الجامع الكبي 

ي  ي- غويران غرن  شارع مدرسة نعيم اللخ 

 شارع هنانو

يتل- شارع هنانو  جانب سي 

الشارع العام

 شارع ميسلون

 حي النارصة
ى  شارع فلسطن 
ى شارع فلسطن 

الشارع العام

الوسط

حي الوسط
شارع مضى

بجانب كنيسة مار يعقوب- شارع كنيسة الشيان 

 شارع باسل األسد

شارع الرئيس

شارع الباسل

  شارع تل أبيض

طريق نطران- المزرعة 

ي - حي النهضة 
 
ف مجمع برج الريم- الكورنيش الشر

 شارع االتحاد

شارع المزرعة

ساحة الزنبقا



ى, مقابل مكتب طوارئ الكهرباء , جنوب الهالل االحمر , شمال ساحة الفرسان  برج الياسمن 

بلدة نمرة
حي الحضى

طريق المزار

مفرق أمورة

طريق المزار- بسنادا 

وع األوقاف مشر

وع األوقاف مشر

وع األوقاف مشر

وع البعث مشر

كان  شارع االمي 

كان شارع االمي 

وع السابع المشر

شارع بنت الشاويش

كان شارع االمي 

كان شارع االمي 

وع السابع المشر

ن ى جانب مطعم الفور سي 

وع السابع المشر

وع السابع المشر

شارع السكن الجامعي

شارع العوينة

شارع القوتلي

شارع بالمثبى بن حارثة 

شارع انطاكية

يد القديم جانب الي 

مقابل مديرية المالية

ناحية كلماخو

ى البيضا عن 

قرية الهنادي 

قرية الهنادي

فة  المشي 

القنجرة

باكسا

  ضاحية يوفا

كرسانا

بلدة كرسانا

قرية ستمرخو

ساحة الحمام

الزقزقانية

مقابل معهد الغابات

جانب سوبر ماركت بسام محفوض

 اذار8شارع 

العماره صيدلية احمد مهنا سابقا

 العمارة

 العمارة

العمارة

الدالية

النقعة

العمارة



الجبيبات

بنجارو

الكراجات القديمة 

مقابل معمل الغزل

حميميم

شارع الشاط  االزرق
ى  مقابل مركز آمال للمعوقن 

مقابل مىسر االسد

ي قرب مقىه العلب 

الفاروس

شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

شارع الثورة

شارع الثورة

جانب مشفى العثمان الجراحي

قرب مديرية الشؤون المدنية

 شارع القدس

شارع القدس

 شارع جمال ابو السويس

وت شارع بي 

ي
جانب المشفى الوطبى

وت شارع بي 

ي الرمل الجنون 

ى ام ابراهيم عن 

شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

 شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

ي شارع المغرب العرن 

شارع غسان حرفوش

ي شارع المغرب العرن 

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

زكي األرسوزي

جانب الفرن

ى- باتجاه دوار المحافظة - دوار ابو ريشة - المحافظة  جانب مطعم صحتن 

  عزيزية

المكامبو- شارع اسمهان - خلف جامع جامع الروضة 

جانب حديقة االندلس- حي االندلس - شارع النيل 

اد المدينة الرياضية قرب المستودعات-االعظمية  اوتسي 

مفرق لمفرزة, اكرمية

فية   أرسر

العزيزية

س- الفرقان  شارع االكسي 

طة, الفرقان جانب مشفى الفرقان, دوار الشر

الهلك

19/1محضى -  الكبي  606دوار - الحمدانية 

وع - الحمدانية  115محضى - جانب عيادة الدكتور محمد حاج حمادي - جانب مدرسة أديب زكور -  شقة 3000مشر

الخي الرابع جانب مخي  الحمدانية للتحاليل الطبية- الحمدانية 

اإلسماعيلية



مببى األذبكية مقابل فرع الحزب, الجميلية

يد, الجميلية مقابل مكتب الي 

شارع الملك العادل- الشيان الجديدة 

ساحة الباصات, المنشية القديمة

المريديان

امام سوق االنتاج- حي المحافظة 

الموكامبو, شارع الوكاالت

جانب مشفى السلوم, شارع العروبة

مقابل جامع الرحمن- السبيل 

نزلة السلمانية

الشيان القديمة

الشهباء الجديدة

حي الشهداء

السليمانية

السليمانية

السليمانية

السليمانية

السليمانية

عند االشارات الضوئية- فرنسيسكان 

أمام مطعم الفوال أبو حسن- الجميلية 

ديان   مي 

جانب جامع نفيسة- امام السوق المحلي - حي الشهداء - حلب الجديدة 

237محضى - مقابل الحرش - منطقة توسع المدينة - حلب الجديدة 

جانب جامع الرحمة- حلب الجديدة 

ي - حلب الجديدة  159جمعية التموين بناء - جانب دوار نيوتاون - جنون 

ي - سيف الدولة 
امام البان الربيع- جانب مدرسة عامر رسميبى

مقابل القنصليه العراقيه- نزله جامع الغزالي - الشهباء الجديدة 

ي- حي االذاعة - سيف الدولة  مفرق مدرسة توفيق العلب 

ي
شارع القدس, تلفون هوان 

االطفائية القديمة, شارع التلل

شارع البلدية

 حي سهم البيدر

 تل سلحب

الرصيف

مفرق صلنفة, جورين

الشارع العام

1027عقار رقم - الضاهرية -طريق حلب

مقابل مدرسة مصطفى كامل- قرب جامع الفالح - صابونية 

 أذار8  شارع 

ي الفداء مقابل سوبرماركت الواحة,  شارع أن 

ى. ش مقابل جامع المحبة- العلمن 

  ساحة العاصي

خلف جامع المحبة, ساحة العاصي

مخيم العائدين- طريق حلب 
الحارصى

ى- شارع الجالء  مقابل جامع المحسنن 

مقابل مدرسة عمر السفاف- قصور 

حي المدينة

شارع المحطة

دوار قيطاز- المحطة 



الصابونية

الصابونية

 الشيحة

حي الطريق

  الوسط الدباغة مقابل قيادة الموقع

 طريق حمص

ي
كرم الحورانى

حي الزور

الشارع الرئيىسي

الساحة العامة

قرية الكافات

الساحة العامة- الكافات 

شارع السعن

دخلة سوق الخضار, شارع الثورة

خلف جامع االمام اسماعيل

  طريق حماة

شارع حمص

ي 
 
ف الشارع الريئىسي مقابل الكازية- بري الشر

ي
شارع المشفى الوطبى

غرب مؤسسة الكهرباء- شمالية 

قية سلمية رسر

شمالية

ي
ى
جنوب المركز الثقاف

تلدرة

ة سوق الخضى

  ساحة سوق الخضار

قرية تل درة

جانب المؤسسة االستهالكية, شارع النض 

الشارع الرئيىسي

شارع المشوار

  الشارع الرئيىسي

 شارع الحرية

ى الريحان شارع أمن 

دوار كراج االنطالق

الشارع الرئيىسي

بجانب المالية,  الشارع العام

ر ى ي, شي 
 
ف الخي الشر

الشارع العام- البيضا 

جانب مخي  االحبة, السوق الرئيىسي

مقابل االسكان العسكري

ي  األرمن الجنون 

ي  األرمن الجنون 

شارع الحمراء

ي
ى
شارع رضا صاف

ازيل شارع الي 

 شارع سعد بن عباده

مقابل بنك بيمو

شارع المأمون

مقابل كنيسة مار الياس

الطريق العام



جانب مشفى فركوح

شارع حافظ ابراهيم

جانب جامع فاطمة الزهراء

ي مستوصف الباسل غرن 

شارع الكنيسة

 شارع عبد القادر بدران

 شارع الفردوس

شارع الدبالن

الدمينة

ربلة

طريق طرابلس

 طريق طرابلس

جانب المستوصف

الشارع الرئيىسي

الحارة الغربية

شارع جهينة

ي أن لالتصاالت
كة  أم ن  خلف رسر

ق مشفى جمعية النهضة  رسر

الخنساء

الشارع الرئيىسي

طريق عام النارصة

الغسانية

المشتاية

قرية كشة

قرية كفرام

كفرام

قرية شنشار

قرية تارين

زيدل

زيدل

 ساحة القادسية

الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

ي الخي الغرن 

 شارع حافظ االسد

حسياء

شارع الجالء

 شارع ابن اللبان

ي الجراحي  الزعيم الطب 
 ضمن مشفى

ى مشفى المالك و مشفى النهضة  بن 

شارع ام سلم

شماس

ي األندلىسي
شارع ابن هانى

شارع الكازية

وزة  في 

ي
 
ف الخي الشر

 الشارع الرئيىسي

 مقابل مجمع الباسل الصخي 

ي شارع محمد الخضى

الساحة العامة



الشارع العام

طريق الشام

بجانب سني  المحطة

 شارع بيت الطويل

ي
شارع دالل النشيوان 

شارع لبيبة الهاشم

شارع االهرام

ي شارع محمد الخضى

شارع األهرام

شارع بيت الطويل

 شارع األهرام

شارع األهرام

مقابل المستوصف- المحطة 

ي  مجمع النور الطب 

بجانب مببى المحكمة, شارع المحكمة 

مقابل بناء علوش- شارع السوق 

شمال الجامع القديم- قرفا 

خلف الصم و البكم- الكاشف

غرب معهد الحاسوب- السبيل - القصور 

شارع المنظفات- اتحاد العمال درعا - حي المحطة 

ى التجارية- القصور  مقابل ثانوية البنن 

جانب مشفى الرحمة- حي المطار - المحطة 

ى, حي السبيل, المحطة جنوب مدرسة النتفوقن 

غرب العيادات الشاملة- شارع العيادات الشاملة - الكاشف - المحطة 

 محطة

األمومة/ جنوب مركز الرعاية الصحية األول - الكاشف - المجمع . ش

ان شمال الخط ان خليل جي    شارع جي 

موك - المحطة  الضاحيه- حي الي 

ساحة النجمة

دخلة القنصلية الليتوانية 

شارع نسيب البكري

شارع نسيب البكري

 86مزة 

شيخ سعد

قية  فيالت رسر

قية فيالت رسر

فيالت غربية

فيالت غربية

 86مزة 

قية فيالت رسر

قية  فيالت رسر

 مزة جبل

86المزة 

86مزة 

86مزة 

 مزة جبل 

 86مزة 

86مزة 

اد المزة  اتوسي 

فيالت غربية



شيخ سعد

مزة جالء

قية فيالت رسر

86مزة 

 مزة جبل

المواساة

شيخ سعد

شارع القاهرة

ساحة البستان

مقابل دخلة الدرويشية

دخلة العازرية

طالع الفضة

دوار البيطرة

دوار البيطرة

ساحة باب مصل 

جانب كلية الحقوق

سوق التجاري

مقابل كلية الهندسة المدنية

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة

مساكن برزة 

ي شارع تاوقخ 

ي كورنيش التجارة
 
ف رسر

شارع فارس الخوري 

كورنيش التجارة

ي
 
ف مقابل باب الحديقة الشر

جانب حديقة التجارة

 مسبق الصنع

شارع الثورة 

يد المركزي خلف الي 

دمر البلد 

دمر الغربية 

دمر الغربية

دمر الغربية

ي المحلق الجنون 

حارة بن كولمبوس

جانب بقالية االسعد

الشارع العام

جانب معرض الطيور

مقابل ملبوسات مهند وهنادي

الشارع العام 

اد الفيحاء بعد افران ابن العميد اتوسي 

ي ركن الدين الموحد
 
ف رسر

جانب حديقة شكو 

جش النحاس

جانب جامع طارق بن زياد

شارع جامع األشمر

الزاهرة القديمة 

ي
شارع بطرس بستانى



مقابل البنك المركزي

الشارع الرئيىسي

خلف المصالح  العقارية

خلف كازية عوض

شارع مرشد خاطر

شارع مرشد خاطر

خلف موقف شويكة

الشارع الرئيىسي

خلف مجمع النابلىسي

الشارع العريض

خلف الملعب

خلف الملعب 
ى ساحة العباسين 

جناين الورد

خلف مشفى دار الشفاء

أول شارع البكستان

مقابل نفق عرنوس
ى  تجهي 

برج الروس

ساحة جورج خوري

شارع حلب

شارع حلب

برج الروس

ساحة جورج خوري

تجارة 

ي
شارع أبو خليل القبانى

ي
غسانى

شارع الكندي 

شارع المكتبات 

جادة الخطيب السادسة

خلف كنيسة السيدة

المعضة

ساحة

شارع الجمالة

جانب جامع علي الدقر

خلف الخارجية

 شارع خليل مردم بيك

الشارع العام

الشارع العام

شارع الملك العادل

دخلة مخي  درويش

ساحة الشهبندر

شارع شالل

ساحة الشهبندر

شارع شالل

شارع أسامة بن زيد 

15جزيرة 

الشارع العام 

 3جزيرة 

الشارع العام 



14جزيرة 

 10جزيرة 

6جزيرة 

سكه

كورنيش

كراجات درعا

ي
جانب كازية مهايبى

شارع الدحاديل 

جانب جامع سفيان

الشارع الرئيىسي

نزلة الجامع- قرية حلبون 

الشارع الرئيىسي

السوق التجاري,الشارع الرئيىسي  ,14جزيرة, قرى األسد 

الشارع الرئيىسي

ي 
جانب الجامع- الطريق العام -روضة الزبدانى

 الشارع الرئيىسي

مقابل معرض الزهنان, شارع المستوصف 

آذار جانب مكتب الحافظ للتحويالت8شارع 

الشارع الرئيىسي, قارة 

طريق المطار مقابل مقسم الهاتف

 امام كنيسة مارجريوس

جانب المدرسة االبتدائية, جب الصفا 

الشارع العام

الشارع الرئيىسي

شارع االندلس- جديدة عرطوز الفضل 

تجمع الفضل

شارع مشفى الكمال

ي 
مقابل تصوير ليندا- شارع المارديبى

مقابل المؤسسة االجتماعية العسكرية, ضاحية يوسف العظمة

ي
شارع مارديبى

شارع مريود

جانب مشفى الكمال

جانب موقف قطنا- عرطوز 

جانب معهد ادونيس- حي البيدر 
ى , الجنانن  الشارع الرئيىسي , مقابل الهاتف االلي

مقابل الكالس مول- شارع القوس 

جانب مدرسة االسية الخاصة,  القريات 

شارع المزرعة

كرم حديد,  ساحة السيوف 

مقابل بناء المدرسة,  الوحدة 

بعد مطعم ريحانة, شارع باسل 

ي
 خلف مشفى الراصى

شارع دير ابراهيم الخليل

مقابل مطعم النبيل, ساحة الروضة , الروضة 

ي, ساحة السيوف 
جانب مشفى الراصى

شارع الجمعيات مقابل دخلة الفرن االلي

ي- التالليح -الجناين 
دخلة مشفى الراصى

ي,  كورنيش الجناين 
مقابل دخلة مشفى الراصى

ي,  شارع كورنيش الجناين جانب مطعم الروان 

مفرق القريات, الشارع العام 



 م100قبل مشفى المعونة ب , كورنيش شمالي 

ي- جانب معمل الزيوت سابقا  المتحلق الجنون 

عند دوار الروضة, شارع الروضة 

ي,  تالليح
قرب مشفى الراصى

جانب مكتب النض

الشارع الرئيىسي

جانب جامع العباس, الشارع العام 

مساكن االستشعار

ي
ساحة االزرونى

ي
شارع االزرونى

شارع هنادي

الشارع العام

5الجزيرة شي , ضاحية حرستا 

B جانب المركز الصخي- جزيرة  1

سوق التجاري-جزيرة س 

 نيسان17جانب مدرسة 

الشارع الرئيىسي

تحت جامع حمزة, الجادة الثالثة

شارع المعهد

آخر موقف الشفيس, جمعية الزراعة

سوق المحطة- امتداد جامع االحمد - e2جزيرة - ضاحية قدسيا 

 شارع الوزارةb1ضاحية قدسيا جزيرة 

خلف مطعم الزعيم- دوار تروي  - 1جزيرة 

جامع عبد هللا بن نارص - D1جزيرة - ضاحية قدسيا 

ي- بالقرب من دوار العلم - ضاحية قدسيا  االتجاه الغرن 

جمعيات

A1جزيرة 

20برج  - f3جزيرة 

جانب المحكمة, الشارع العام 

شارع الباسل

ي
 
ف الخي الشر

 الشارع العام

موقف الجش, خلف ثانوية الباسل,  الشارع العام

شارع الحديقة- حي الصالحية 

ساحة عردة,  شارع األرسوزي 

الشايا القديمة,    لشارع الرئيىسي 

الطريق العام- الخي الشمالي - راس المعرة 

  لشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

(الفيحاء)قرية الروضة - بلدية ضهر صفرا - القصور 

القلوع- القصور 

القصور

 شارع القوتلي

شارع القوتلي

م200بعد فرن القدموس ب , القدموس, الصليب

ي, شارع القوتلي  غرب مضف التسليف الشعب 

حريصون

حريصون

ي
جليب 

كة موريس التجارية, السوق, لشارع الرئيىسي جانب عيادة الطبيب عبد الحليم أحمد, قرب رسر



حريصون, جانب الجش

 خربة الفرس

  شارع عبد المنعم رياض

شارع شيخ صالح العلي-  المقلع 

بمحض

قرية العديدة

جانب مديرية الناحية- خربة المعزة 

مدخل اليازدية- المندرة 

الطريق العام

الشارع الرئيىسي بالقرب من روضة العالء- بيت الشيخ يونس 

رأس الخشوفة

ي الكورنيش الجنون 

قية الساحة الشر

مفرق زرقات

قية - شارع الكرامة  ى جنوب شارع الكرامة- الغمقة الشر ق مدرسة عقبة بن نافع جنوب مستوصف الحسن  رسر

قرية البطحانية- الشيخ بدر 

جانب الرمال الذهبية

مدخل مشفى التوليد- شارع المينا - المنشية 

شارع الثورة

شارع الثورة- اخر العريض تماما ثم غربا باتجاه البحر-   الغمقة الغربية 

  برانية

ق أمن الدولة, حي الغدير  جنوب رسر

شارع الحمرات

ي- حي الغدير - شارع الكرامة 
 
وف ى جانب مدرسة الشهيد مراد عي 

ى الرضوان- جنوب حديقة الباسل - المشبكة  قرب مخي 

شارع الثورة, مشبكة 

وع السادس - المشبكة العليا  جانب نادي جودت خي  بك- شمال الصالة الرياضية - المشر

األندروسة,  الشيخ بدر 

 شارع الطالئع

 شارع الثورة

شارع الثورة

ادوس-  شارع الثورة  غرب فندق اني 

 شارع الثورة

دوار امن الدولة-   شارع الثورة 

ق سكة القطار ب- شارع الثورة  مي 100الرادار رسر

مقابل فرع الطالئع, شمال الصالة الرياضية , شارع بدر شاكر السياب 

 برانية

شارع الثورة, حي الحمرات 

طة العسكرية جانب مركز الدكتور نزيه ابراهيم لالخصاب-تفرع شارع الثورة-جنوب غرب دوار الشر

الجمعية السكنية

مقابل فرع المرور,  شارع المحكمة 

شارع مار الياس

قرب دوار الساعة, مشبكة 

ق مدرسة الكرامة, المشبكة شمال رسر

طريق عام طرطوس صافيتا مفرق النقيب

شارع صافيتا طرطوس

طة العسكرية, شارع الثورة ي دوار الشر
 
ف جانب المطرانية المارونية, رسر

ي, الشيخ بدر شارع الروان 

جانب إعدادية دويرطه- دويرطه - الشيخ بدر

شارع العريضة, الغمقة الغربية



المقص جانب مختي  اسعد للتصوير

الشارع الرئيىسي

غرب الثانوية

جانب الكنيسة-  شارع دانييال نعمة 

العبارة

جانب فندق زنوبيا

وع السابع المشر

 شارع اخوان الصفا

حمص الجديدة

شارع باسل االسد, حي الغسانية

STREET

 مشفى الجزيرة

حي السبيل

مقابل القض العدلي

كرم الشامي-  طريق الشام 

مذي شارع الي 

شارع نسيب البكري

اد المزة اتوسي 

فيالت غربية

شيخ سعد

اد الفيحاء اتسي 

موقف السادات

باب رسيجة 

شارع زكي األرسوزي

10جزيرة 

ساحة الميسات

مقابل مشفى جرمانا الجراحي- شارع القصور - حي البلدية 

ي- مقابل سوق ايبال  - 2الجزيرة إي 
جانب النادي الرياصى

دوار امن الدولة- شارع الثورة 

ي 
 
ف ي الحديث- شارع الكرامة -الكورنيش الشر  المركز الطب 

مشفى

STREET
ى شارع فلسطن 

شارع يوسف العظمة

الوسط

  شارع أمية

  غرب سينما الشايا

مقابل سينما رسايا- شارع المالية - شكيب أرسالن . ش

مقابل المديرية العامة لالتصاالت

مقابل بناء األوقاف

  شارع المالكي

شارع القدس

شارع ابن الرومي,   عزيزية

الجابرية

امام كراج االزبكية- شارع مديرية الصحة - الجميلية 

مقابل كنيسة الفرح- الميدان 

شارع سليمانية

تحت جامع المدفن- ساحة العاصي 

نقابة أطباء حماة- ساحة العاصي 

مقابل الحزب القديم جانب سلورة للحلويات ساحة  العاصي

طريق حماة



الشارع الرئيىسي

البيضة

شارع السوق الرئيىسي

مقابل مطعم كافيه مون- شارع المساكن 

مقابل فالفل عل كيفك

طريق طرابلس

 شارع العشاق

شارع العشاق

ي
طليانى

شارع الحمراء

شيخ سعد

مفرق الدويلعة

شارع ابن العميد

 بور سعيد73شارع 

الشارع الرئيىسي

ساحة المحافظة

دخلة سوق ساروجة

ي جادة البحي 

ي جادة البحي 

دخلة مطعم الريان

مقابل فرن ابو محجوب

 جانب االذاعة القديمة

دخلة ثانوية دمشق الوطنية

مقابل مجلس الشعب

ساحة عرنوس

جناين الورد

ي شارع عبد الكريم الخطان 

دامسكينو مول

  شارع القوتلي

بناء االوقاف

ي 
غرب الهاتف االلي, شارع الثورة , سكن ثانى

موقف السبيل- الشارع العام -   موقف السالم 

مقابل مطعم النبيل- الروضة 

مواجه الحديقة العامة

طريق المعهد

شارع يوسف العظمة

دخلة الفردوس

 شارع الواحدي

ي- المشبكة  بناء البنك العرن 

ى ابو عبيد- المشبكة  بناء الدكتور امن 

كة- شارع طرطوس  بنك الي 

مقابل مختي  كرستينا للتصوير جانب احذية حمادة عبارة الكنار- شارع هنانو 

STREET

شارع النهضة

شارع سينما القاهرة
ى  شارع فلسطن 
ى مقابل الجامع الكبي , شارع فلسطن 
ى  شارع فلسطن 

ى  فوق موالح سمي - شارع فلسطن 

شارع يوسف العظمة



 شارع يوسف العظمة

شارع كنيسة الشيان

شارع كنيسة الشيان

 شارع كنيسة االرمن

ي تمام, القامشلي  شارع ان 
 شارع مضى

ى شارع فلسطن 

 شارع ربيعة

شارع ربيعة

شارع ربيعة

 شارع تغلب

شارع تغلب

شارع تغلب

  سوق القمح

مقابل المؤسسة العسكرية

جانب مجمع المزرعة,   شارع الجمهورية 

  جانب مكتب الهاتف

 شمال قض المحافظ

بناء فوزات االطرش,   شمال الفرن اآللي  

شارع شكيب أرسالن

ي
  شارع الشعرانى

بناء الوقف- الشارع العام 

الشارع العام مدخل سوق النعمان

بية مقابل مديرية الي 

قيل كازية عكرمة

وع السابع المشر

وع األوقاف مشر

وع الزراعة مشر

كان شارع االمي 

كان  شارع االمي 

ي  شارع المتنب 

وع األوقاف مشر

كان  شارع االمي 

وع السابع المشر

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع جامع العجان

جانب صيدلية العمال

نزلة جامع العجان

قرب صيدلية الساحل

يتل بناء سي 

شارع انطاكية

قرب بناء المحافظة الجديدة

شارع انطاكية

جادة الزهور

شارع العنابة

سوق الصفن

يتل بناء سي 



جانب المالية

ى  سقوبن 
ى سقوبن 

مقابل البيطرة

العمارة 

العمارة

العمارة

شارع العمارة الرئيىسي

العمارة

الكراج القديم

 الشارع الرئيىسي

ي  شارع الملعب الجنون 

بجانب غرفة التجارة

مقابل غرفة التجارة

شارع مار تقال

بناء الفروشي

مقابل صيدلية العمال

نزلة نقليات القدموس

مقابل بناية األوقاف

مقابل مركز الباسل

قرب صيدلية ابن سينا

بناء عزيز مطر

بجانب غرفة التجارة

فوق بنك سوريا والمهجر

مقابل مخي  عوض وعابدين

شارع هنانو

 سعد زغلول

ي
مقابل المشفى الوطبى

ساحة القدس

ي
ي فراس الحمدانى شارع ان 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

  ساحة هارون

 شارع رمل الشمالي

شارع زكي االرسوزي

شارع زكي االرسوزي

مقابل صيدلية قزاز- جانب مرطبات سلورة - الخي األول -الحمدانية 

االسماعيلية

شارع الفرقان

الجميلية

مقابل فول نكمة- الشارع الرئيىسي-االكرمية - الحمدانية 

شارع المختار- الفرقان 

ي- شارع النيل  مقابل بن العلب 

شارع المالعب الرئيىسي قبل تقاطع المستودعات- األعظمية 

جانب كاتو كان- اشارات عويجة - قض الضيافة - االكرمية - األعظمية 

العزيزية

العزيزية

بعد بناء المرايا, العزيزية



العزيزية

الفرقان

فريشو)شارع زكي باشا حانب مشفى القديس لويس- منطقة الجميلية 
ى االطفائية القديمة, شارع الغسانين 

مخي  الرازي سابقا- جانب فروج الحمدانية - الخي الثالث - الحمدانية 

مقابل حلويات سلورة, الجميلية

شارع القوتلي

المفرق المقابل لمغسلة المحافظة جانب روضة ماما ميا- المحافظة 

دوار فندق البولمان, المحافظة

ى- المحافظة  طلعة نقابة المهندسن 

 شارع النيال

الرازي

  شارع مشفى الرازي

جانب مشفى الرسالة- شارع الرازي - جش الرازي 

فية   ارسر

قرب جامع السعد- دوار الصخرة - الفرقان 

جانب جامع السعد- الفرقان 

حمدانية

نزلة مشفى التوليد, الميدان

  شارع النيال

جانب جامع االيمان- حلب الجديدة 

جانب دوار الشفاء- الشارع الرئيىسي - حلب الجديدة 

حلب الجديدة- مقابل مشفى الشهباء التخصصي الشارع الرئيىسي

ضمن المشفى السوري التخصصي- حلب الجديدة

جانب صالة كيا للسيارات, الفرقان

امام سني  نور- اول شارع النيل - شارع النيل 

ساحة الباصات,   منشية القديمة

  شارع الرازي

شارع جش الرازي

ي - سيف الدولة 
جانب صيدلية رساج الدين- شارع رودكو - جانب الخزان األرصى

نزار الباص سابقا. عيادة د- سوق اإلنتاج .ش

جانب مخزن مطر-جانب جامع عبد هللا بن عباس- تجميل الفرقان 

سليمانية

  حي السوق

الشارع الرئيىسي, شطحة

 الشارع الرئيىسي

طريق عقرب, الخي الشمالي, كفربو

ى الكروم جش المسيل, عن 

 اذار8  شارع 

 أذار8 شارع 

 آذار مقابل المؤسسة العسكرية8شارع 

 اذار8شارع 

 اذار8شارع 

ي الفداء ي الفداء بجانب مجمع ان  شارع ان 

ساحة العاصي

الشارع الرئيىسي, الدباغة

  شارع القوتلي

  المرابط

 الصابونية

 دباغة



  دباغة

ساحة البازار, شارع ابن رشد

مقابل الملجأ, مرابط

ى - قرب الساحة العامة  237العقار رقم - عمارة المهندسن 

 شارع سعيد العس

  شارع صالح الدين

ى - شارع صالح الدين  18مكتب - طابق أول - بناء المهندسن 

  شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

مقابل الروادي أبو سعيد-  شارع صالح الدين 

مقابل المببى الجديد للحزب- ساحة العاصي - شارع الطليطلة 

 الشارع العام

مقابل صيدلية احمد حمادة- شارع الثورة 
ى شارع الثورة جانب صيدلية الحسن 

 شارع الثورة

 شارع الثورة

شارع اخوان صفا

طريق حماه

شارع اخوان الصفا

ق مدرسة القادسية- الكورنيش الشمالي  رسر

 الشارع العام

شارع المشوار

 شارع غادة شعاع

 الشارع الرئيىسي

ي, الشارع الرئيىسي
جانب نادي محردة الرياصى

كراج االنطالق القديم كجكع بيجو

 الشارع الرئيىسي

شارع الوراقة

الشارع العام- اصيلة 

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 جانب بناء المالية الجديد

شارع المحكمة القديمة

ي يد ب, الخي الجنون   م شارع الوراقة100جنوب الي 

ي, شارع البلدية جانب الجيش الشعب 

جانب صيدلية طارق

االرمن الشمالي

شارع الحمراء

شارع الحمراء

 دوار النخلة

 مقابل مشفى النور

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

الطريق العام

وادي النضارى

  شارع عبد الرحمن الداخل

حي الدرزية

شارع عبد الرحمن الداخل

 الشارع الرئيىسي

مقابل جامع فاطمة الزهراء



 شارع عبد الرحمن الداخل 

شارع الزهراء الرئيىسي

  شارع عدنان المالكي

شارع الدبالن

شارع الملعب البلدي

ي
 
ف سوق رسر

ساحة الحاج عاطف 

كة الكهرباء مقابل رسر

كرم اللوز

 شارع الجالء

خلف بنك عودة

كرم اللوز

ناحية القبو

عيون الوادي

رباح

 ربلة

زيدل

بناء خباز و طرشا

الساحة العامة

طة جانب مخفر الشر

 شارع الحضارة

بناء مارون عبود

 الشارع الرئيىسي

  شارع احمد محرم

 شارع الجالء

كفرة

الشارع الرئيىسي

الحارة الغربية

طريق الشام

مقابل الفانوس السحري

شارع االهرام

 الشارع الرئيىسي

ي
 
ف الخي الشر

 الشارع الرئيىسي

المحطة

السبيل موش بن نصي 

  شارع ابراهيم هنانو

فوق سوبرماركت النعمان- حي السبيل-  غرب الكراج 

شارع عبد الملك بن مروان

شارع الجالء

أول طلعة العفيف

شارع نسيب البكري

بية دوار وزارة  الي 

مخي  نسيب البكري

شارع نسيب البكري

ي
طليانى

بية دوار وزارة  الي 

ي
طليانى

ي
طليانى

ي
طليانى



ي
طليانى

ي
طليانى

شارع الحمراء 

شارع الحمراء

الشارع الرئيىسي

شيخ سعد

فيالت غربية

شيخ سعد

 مزة جبل 

 مزة جبل 

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

القشلة

مساكن برزة

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة

مساكن برزة 

شارع جابر ابن حيان

شارع فارس الخوري 

ي,  شارع المحطة
 
مقابل المعهد الفندف

ابو عطاف

أول مفرق الدويلعة

كشكول

الشارع الرئيىسي

شارع كباس

شارع ابن النفيس

 شارع ابن النفيس

شارع ابن العميد

مقابل افران ابن العميد

الشارع العام 

 ساحة شمدين

شارع بدر الجمالي

حديقة السبكي

 شارع انور العطار

مقابل وزارة المالية

دخلة الصالحية

ساحة السبع بحرات

خلف سينما السفراء

مقابل جادة االصالح

جادة القوتلي

الشارع العام

الشارع العام

دخلة البنك الدولي للتجارة و التمويل

الشارع العام



دخلة مطعم الريان

بإتجاه ساحة التحرير

خلف موقف االزبكية

شارع مرشد خاطر

مقابل كازية عوض

قبل عصي  رامز

شارع مرشد خاطر

شارع مرشد خاطر

جادة النحالوي

الشارع الرئيىسي

طة  مقابل قيادة الشر

الشارع الرئيىسي

ي النابلىسي
شارع عبد الغبى

الشارع الرئيىسي

شارع الملك العادل

مجمع فيكتوريا التجاري 

 شارع بورسعيد

شارع حلب

مقابل المشفى الفرنىسي

مقابل مشفى الزهراوي

برج الروس

شارع كعب بن زهي 

جريدة الثورة

الشارع العام

الشارع العام

ي
الموازيبى

شارع الملك العادل

شارع عمر المختار

جادة الفضيل بن عياض

 شارع جول جمال

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

حي الورود

10جزيرة 

حي الورود

 عفيف

عفيف

شارع ناظم باشا

كورنيش 

 خلف كازية الوفاء

يا الير

جانب صيدلية الثناء

مقابل المالية, شارع النض 

 شارع الرئيس حافظ االسد

شارع المدارس,  كسوة بلد

شارع المستوصف

الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

مقابل شارع الوزير,  الشارع الرئيىسي 

مقابل مقسم الهاتف- امتداد شارع المخفر 



شارع القريات

ي- مقابل حلويات نفيسة - ساحة الرئيس  بناء الحلب 

 الشارع الرئيىسي

جانب صيدلية جرمانا, شارع السبيل 

شارع البلدية

مقابل مطعم النجوم,  شارع موقف البلدية 

جانب مول جرمانا, شارع ابراهيم الخليل

شارع كشكول

موقف الروضة, الشارع العام 

مقابل دخلة البيدر,  الشارع الرئيىسي 

الشارع العام

مقابل مطعم النوافي , الشارع العام

فوق مطعم زرزور, ساحة الرئيس 

ياتيل- ساحة الرئيس  كة سي  مقابل رسر

  ساحة الرئيس

ى- الشارع الرئيىسي - ضاحية االسد  ى سوبر ماركت الش و نيفن  بن 

  ساحة الكنيسة

فية صحنايا  مقابل مطعم باباي ودار الحنان- شارع المساكن - ارسر

فية صحنايا  موقف الخزان- ارسر

فية صحنايا  آذار جانب جش المشاة8ضاحية , الشارع الرئيىسي, أرسر

مقابل بنك بيمو

شارع جمال عبد النارص

جانب دوار البلدية, 2الجزيرة 

16بناء  - 4جزيرة س- ضاحية االسد 

جانب الضاف االلي للمضف العقاري, 2الجزيرة , الشارع العام

LGمقابل وكالة ,  الشارع العام

ة  مقابل الكلية- مفرق الفرقة العارسر

 الشارع الرئيىسي جانب موقف الشفيس

الشارع الرئيىسي قرب الجامع

 الشارع العام

  لشارع الرئيىسي

ي حي القصور الجنون 

 شارع الجابري

4بناء- طريق القدموس - القصور 

  شارع القوتلي قرب نقليات داماس تور

  الشارع جول جمال

 شارع القوتلي

القصور

فة الشر

شارع جول جمال

شارع جول جمال

شارع عبد المنعم رياض

شارع الكورنيش

شارع مقالع

 ساحة دريكيش

قية الساحة الشر

قية جانب كنيسة قزمة و دميان  -الساحة الشر

قية  بناء ابراهيم حسون- الكراج - الساحة الشر

ي
 
ف   الخي الشر

قية  ى الجرن- الساحة الشر عن 



قية الساحة الشر

قية,  الشارع العام  الساحة الشر

   الشايا القديمة

فوق صيدلية ريم علي- مفرق الزيتونة - رأس الخشوفة - المندرة 

الشارع الرئيىسي

مقابل البلدية

  جانب البلدية

 شارع عدنان المالكي

شارع عدنان المالكي جانب التجاري السوري

شارع الثورة, المشبكة

الفقاسة

بناء محمد نارص- شارع اللحودية

شارع اللحودية

جانب الصيدلية العمالية, اللحودية

 المنشية شارع عدنان المالكي مقابل تكىسي نارص

المشبكة

المشبكة

شارع المشبكة العليا

شارع الوحدة, المشبكة

مقابل مجمع الحذاء االحمر, المشبكة

خلف سينما العباسية, المشبكة

ي - شارع الثورة - المشبكة  جانب محالت عروس- مقابل البنك العرن 

سوق النسوان, المشبكة

المشبكة

طة, المشبكة العليا دوار الشر

جنوب مدرسة الكرامة, المشبكة

المشبكة

 حي القيضية

شارع القدس

شارع التحرير

شارع التحرير

  شارع الثورة

طة العسكرية بناء مشفى الحاج صالح شارع الثورة دوار الشر

  شارع الثورة

شارع الثورة

  شارع الثورة

 شارع الثورة

شارع الثورة

ق بنك عودة,   شارع الثورة رسر

شارع الزهور فوق مجمع آفاق التجاري

ي, حي الحمرات شارع الخليج العرن 

ق- شارع الكرامة  بناء برج الشر

مجمع داوود التجاري

ي مقابل البنك العرن 

 شارع همامو

2شارع هنانو فوق حلويات لطش طابق 

شارع هانو

شارع الثورة,   مشبكة 

شارع الثورة, المشبكة

ق المحكمة  شمال رسر



طة دوار الشر

المشبكة,  شارع الزهور

المشبكة

الشارع الرئيىسي

مجمع األطباء- المقص 

الشارع الرئيىسي

الدلبة-مشب  الحلو

STREET

 الشارع الرئيىسي

شارع المأمون,   ساحة البازار 

  ساحة الصاغة

شارع البازار

ضمن مشفى مطلق

غرب الساعة

الشارع الرئيىسي

جانب جامع السوق

ي الخي الجنون 

 الشارع الرئيىسي

ي 
 
ف خلف الحديقة الحمرا- غويران رسر

جانب صيدلية بدروس- شارع الجامع الكبي   - 

 حي النارصة

 خلف الجامع الكبي 

 شارع الخابور

 شارع القوتلي

 شارع سينما القاهرة

 شارع شكري القوتلي
ى  شارع فلسطن 
ى  شارع فلسطن 
ى  شارع فلسطن 
ى  شارع فلسطن 
ى  شارع فلسطن 
ى  شارع فلسطن 
ى  شارع فلسطن 
ى  شارع فلسطن 
ى  شارع فلسطن 

 شارع نهدا

 شارع هنانو

 شارع هنانو

 شارع هنانو

 شارع يوسف العظمة

 شارع يوسف العظمة

 شارع يوسف العظمة

 شارع يوسف العظمة

 صالحية

شارع القاهرة-  مركز المدينة 

الشارع الرئيىسي

ي باص- الكالسة - النارصة 
عند موقف سيب 

جانب الكنيسة االشورية

دوار الصاحية

عبارة حاجو, ساحة الرئيس



بناء مرشو- مقابل الساعة - شارع الجامع الكبي  

شارع الخابور

جانب صيدلية كريم, شارع القاهرة

شارع الكرملي

شارع النهضة

شارع انطاكية

شارع ثانوية الموحدة

شارع سينما القاهرة

شارع سينما القاهرة

مقابل مخي  آمد خلف- شارع سينما القاهرة 
ى شارع فلسطن 
ى شارع فلسطن 
ى شارع فلسطن 
ى شارع فلسطن 
ى شارع فلسطن 
ى شارع فلسطن 
ى شارع فلسطن 

ى  بناية عطاهلل- شارع فلسطن 

ى  سوق التجارية- شارع فلسطن 

ى بناء دكتور فؤاد دكور  دانب مخي  لولو- شارع فلسطن 

ى مقابل مشفى شابو شارع فلسطن 
ى جانب صيدلية الحسكة, شارع فلسطن 
ى جانب صيدلية الحسكة, شارع فلسطن 
ى جانب صيدلية النجاح, شارع فلسطن 
ى جانب صيدلية النجمة, شارع فلسطن 
ى هزاع. جانب مركز اشعة د, شارع فلسطن 

شارع كراج النجمة

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع يوسف العظمة

شارع يوسف العظمة

شارع يوسف العظمة

شارع يوسف العظمة- شارع يوسف العظمة

كالسة

مساكن الشهداء

مشاكن مرشو

شارع النهضة, مقابل صيدلية الحياة

شارع الجامع الكبي  جانب بنك بيمو  ّ

ي الشارع الغرن 

شارع تغلب,  حي الوسط

 سبع بحرات

 شارع ربيعة

الخي االوسط

الشارع العام

مقابل البنك التجاري السوري- الشارع العام 

ي- القامشلي  حي الوسط- شارع المتنب 

فوق مخي  عمر- شارع النعمان - النعمان 

ي تمام تقاطع شارع نعمان وان 
حي الوسط شارع مضى



شارع تغلب, حي الوسط

شارع مشفى نافذ, حي الوسط

شارع الكرامة جانب مشفى النور- ربيعة . ش

مدخل مخي  الجزيرة للتحاليل الطبية- مضى . ش

ي تمام شارع أن 

ي تمام شارع أن 

ي تمام جانب مخي  عمر, شارع أن 

ي تمام شارع ان 

مقابل ديادورا, شارع الجزيرة

شارع السيد الرئيس

شارع الكنيسة

شارع الكنيسة

ي شارع المتنب 

ي جانب فندق القامشلي, شارع المتنب 

شارع النعمان

شارع الوحدة

شارع الوحدة

شارع الوحدة

شارع الوحدة

شارع الوحدة

شارع الوحدة

شارع الوحدة مقابل كنيسة الكلدان

شارع تغلب

شارع تغلب

شارع تغلب

شارع تغلب

شارع تغلب

شارع تغلب

شارع تغلب

جانب مشفى نافذ, شارع تغلب

جانب مشفى نافذ, شارع تغلب

شارع ربيعة

شارع ربيعة

ى  فوق موالح انيس- شارع فلسطن 
ى خلف مشفى الرحمة, شارع فلسطن 

شارع كنسية الشيان

شارع كنيسة الشيان

شارع كنيسة الشيان

شارع كنيسة الشيان

6بناء رقم , شارع كنيسة الشيان

جانب الصيدلية العمالية, شارع كنيسة الشيان

فوق صيدلية االستقامة, شارع كنيسة الشيان
شارع مضى
شارع مضى
شارع مضى
شارع مضى

قامشلي

قرب مشفى الرحمة

مركز المدينة

شارع الحمهوية, مركز المدينة



شارع نعمان,وسط

مقابل البلدية- الشارع العام

الشارع الرئيىسي

الشارع العام

شارع دجلة

مواجهة مساكن الحكومة
ى جانب صيدلية رندة, شارع فلسطن 

الشارع العام

قرية مفعلة- شارع القنوات 

  السوق المركزي

  جنوب سينما سارة

  ساحة األسد

  ساحة األسد

  ساحة األسد

  ساحة الفخار

  ساحة المزرعة

  ساحة سلطان األطرش

ي
  شارع الشعوانى

  شارع الشهدا

  شارع امية

ق السوق   رسر

ق ساحة الفخار   رسر

ق سينما الشايا   رسر

ي
  شعرانى

  شمال الفرن األلي

  غرب ثانوية الفتاة
  كورنيش المشفى

  مركز السويداء

ة,   مزرعة  الطي 

بية   مقابل مشح الي 

جنوب الهاتف االلي,  السوق المركزية 

ي
 شارع شعرانى

ي 
ضمن مجمع نض التجاري,  شارع شعرانى

بناء مشفى العناية,  شارع مشفى العناية 

 غرب الفرن األلي

ق بنك بيمو,  مجمع سابق التجاري  رسر

1ط- بناء أبوعسلي-الشارع المحوري-السويداء

الشارع الرئيىسي

فوق بنك بيمو, الشارع المحوري 

الشارع الرئيىسي- الشهبا

فوق مطعم بربر, مقابل بنك بيمو, الطريق المحوري

جش الرئيس

جش الشيخ عثمان

جنوب مجمع المزرعة االستهالكي

ي
جنوب مجمع المزرعة بناء الجرمانى

حي النهضة

ساحة الرئيس

غرب الغرفة التجارية, ساحة الطرشان 

ساحة الفخار فوق صيدلية السماح

جنوب ساحة الفخار-ساحة الفخار



ساحة المزرعة

ين ساحة تشر

ين  ياس- مقابل الفندق السياحي - ساحة تشر ى ديوني 

ين ين فوق صيدلية تشر ساحة تشر

-ساحة سلطان األطرش

سوق القمح

سوق القمح

جانب مشفى السالم الخاص-السيد الرئيس حافظ األسد . ش

مقابل مديرية األتصاالت بناء أطرش و بدران طابق أول-شكيب أرسالن. ش

شارع اإلستقالل

ق- شارع االتحاد  مقابل مشفى العناية الخاص من الشر

يد مقابل الهاتف اآللي, شارع الي 

شارع البلدية

1ط-بناء جمعية االيتام - شارع البلدية 

مقابل مدرسة سلمان منذر-شارع السعادة

ي سينما رسايا- شارع الشهيد يوسف جربوع 
 
ف رسر

ي- شارع الشيخ عثمان  مجمع آنخ 

ي 
2مجمع نض التجاري ط, شارع شعرانى

جانب ساحة المزرعة, شارع شكيب ارسالن 

مقابل مشفى العناية الخاص- شارع شيخ عثمان 

ي المؤسسة العسكرية 
 
ف غرب الفرن االلي, رسر

ضمن مشفى العناية

مقابل حلويات قنوات, طريق البلدية 

ي طريق الشام الغرن 

ة, غرب المؤسسة العسكرية مقابل صيدلية امي 

ي الجامع , فوق حلويات قنوات غرن 

ي المؤسسة العسكرية  مقابل صيدلية عائدة, غرن 

ق الشايا-   مدينة  رسر

جانب المؤسسة العسكرية, مركز السويداء

ي سينما رسايا, جنوب الهاتف االلي , مركز المدينة 
 
ف رسر

مركز الوئام

مقابل المؤسسة العسكرية

مقابل المؤسسة العسكرية

مقابل قض المحافظ

ي 
بجانب شوز سني , منتصف شارع الشعرانى

غرب الفرن االلي, طريق نجران , ناحية المزرعة

الشارع الرئيىسي

ي-  جانب مديرية مالية شهبا 
مجمع المدينه التجاري طابق ثانى

الساحة العامة

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

بناء سلوم- الشارع الرئيىسي 

حي الكوم

شارع السيد الرئيس

مساكن برزة 

جانب خزان المياه, الشارع العام 

شارع المطل

 مقابل المؤسسة إلجتماعية عسكرية

ي مقابل االمجمع الطب 

الطريق العام



بسنادا

بسنادا

جانب صيدلية غادة حسن

مدخل جامع الخلفاء الراشدين

مفرق بسنادا 

 شارع خالد بن الوليد

اد الجامعة اتسي 

وع السابع المشر

وع السابع المشر

وع السابع المشر

وع السابع المشر

وع السابع المشر

وع السابع المشر

وع السابع المشر

وع السابع المشر

شارع االدخار

كان شارع االمي 

شارع الزراعة

شارع العمارة

شارع العمارة

شارع خالد بن الوليد

وع األوقاف مشر

وع األوقاف مشر

وع الزراعة مشر

وع الزراعة مشر

يتح وع رسر مشر

و موقف اسبي 

  ساحة السجن

  شارع هنانو

  شارع يوسف العظمة

 سوق الصفن

 سوق الصفن

ي
 شارع ابو فراس الحمدانى

ى سوق الصاغة والعنابة الشارع الواصل بن 

المنطقة الصناعية القديمة

المنطقة الصناعية القديمة

بناء ابو زيد

بناء الشاج 

ي بناء العنان 

يتل بناء سي 

يتل بناء سي 

يتل بناء سي 

جادة الزهور

جادة الزهور

يتل القديم جانب مببى سي 

ساحة الشيخ ضاهر

ساحة الشيخ ضاهر

سوق الصفن

 رمضان14شارع 

شارع الصفا



شارع العنابة

شارع العنابة

شارع العنابة

شارع العنابة

شارع العوينة

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع انطاكية

شارع انطاكية

شارع انطاكية

شارع انطاكية

شارع انطاكية

شارع انطاكية

شارع سعد زغلول

شارع سعد زغلول 

شارع عمر بن الخطاب

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع يوسف العظمة

شارع يوسف العظمة

شارع يوسف العظمة

شارع يوسف العظمة

شارع يوسف العظمة

شارع يوسف العظمة

شارع يوسف العظمة

شارع يوسف العظمة

شارع يوسف العظمة

غرب مببى المحافظة الجديد

ي
فوق جرارات الصهيونى

فوق فندق الظهران

قرب مختار الشيخ الضاهر

قرب موقف الجامعة

مقابل المحافظة الجديدة



مقابل بروستد توما

مقابل ثكنة صالح الدين

مقابل صيدلية هشام فاتح

مقابل فروج توما

مقابل فروج توما

مقابل فروج توما

ي
احمد جونى مقابل مخي 

ي
احمد جونى مقابل مخي 

ي
احمد جونى مقابل مخي 

نزلة جامع العجان

نزلة جامع العجان

نزلة جامع العجان

نزلة جامع العجان

نزلة جامع العجان

نزلة جامع العجان 

نزلة جامع العجان 

نزلة جامع العجان 

نزلة جامع العجان 

نزلة جامع العجان 

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع العام

الفاخورة

يد القديم جانب الي 

يد القديم جانب الي 

يد القديم جانب الي 

يد القديم جانب الي 

ساحة اوغاريت

شارع السوق

شلرع السوق

مفرق النوارصة

 البصة 

 زغرين

ى البيضا  عن 

البهلولية

البهلولية

الجندرية

الفاخورة

بكسا

دمشخو

قرية روضو

قرية ستمرخو

مشقيتا

جانب صيدلية ميس حيدر

الشارع الرئيىسي

بعد جب حسن

ه  ى حي المني 

ساحة الحمام

ساحة الحمام



ساحة الحمام

ساحة الحمام

طريق بوقا

ي معهد الغابات العرن 

مقابل البيطرة

  العمارة 

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي 

 العمارة

 العمارة 

 الكراج القديم

 بيت ياشوط 

 دوارالعمارة

 شارع العمارة

 شارع العمارة

ى الحموي  مقابل الفرع الرئيىسي لن 

ألعمارة

الجبيبات

الدالية

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي 

 , الشارع الرئيىسي

اشي  الشر

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة

العمارة 

العمارة 

العمارة 

العمارة 

العمارة 

القتيلبية

القطيلبية

الكراج الجديد



الكراج القديم

الكراج القديم

الكراج القديمة

الكراجات القديمة

الكراجات القديمة

الكراجات القديمة 

الكراجات القديمة جنوب الملعب البلدي

بستان الباشا

جانب المضف الزراعي

جبلة

جبلة شمال دوار العمارة

جنوب السينما

حي العمارة

حي العمارة

دوار العمارة

دوار العمارة

ساحة البلدية

ساحة العيد

ساحة شباط

شارع ابن سينا

شارع العمارة

شارع العمارة

ي شارع الملعب الجنون 

ي  شارع الملعب الجنون 

ق دوار البلديه رسر

صنوبر

عمارة 

قية ى الشر عن 

ي
فوق صيدلية احمد طريفى

كراج القديم

كراج قديم

لشارع الرئيىسي

منطقة الكراجات القديمة

منطقة الكراجات القديمة

وادي القلع 

  شارع ابن تمام

ي تمام مقابل حديقة ان 

دوار الشاطء االزرق

الشارع العام

 سوق التجار

 شارع الصفن

ي الجديدة  الريخ 

ي القديمة الريخ 

ي القديمة الريخ 

ي القديمة الريخ 

ي القديمة الريخ 

ي القديمة الريخ 

ي القديمة الريخ 

امام المشفى المركزي

بجانب غرفة التجارة



بناء الحمامي

بناء بنك بيمو

بناء عجيل

بناء غرفة التجارة

 آذار و شارع القدس8تقاطع شارع 

جانب  صيدلية بالوش

جانب الخطوط الجوية السورية

جانب سينما الكندي

جانب مخي  عوض و عابدين

جانب مخي  عوض و عابدين

 األسد الجامعي
خلف مشفى

دخلة مطعم ابو يوسف

 آذار8ساحة 

سوق التجار

سوق الصاغة الجديد

سوق الصفن

سوق الصفن

سوق الصفن

سوق الصفن

سوق القزازين

شارع سعد زغلول

شارع عدنان المالكي

شارع مار تقال

شارع مار تقال

شارع مار تقال

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع هنانو

غرفة التجارة

فوق بنك سوريا والمهجر
ى فوق حلويات ابو اللن 

فوق صيدلية ابن سينا

فوق صيدلية عبي  معروف

فوق صيدلية مارون طوير

فوق مخي  عوض و عابدين

فوق مخي  عوض و عابدين

قرب الصيدلية العمالية

قرب بنك سوريا و المهجر

قرب صيدلية ابن سينا

ى المغناطيىسي د فيصل نارص. قرب مركز الرنن 

ى المغناطيىسي د فيصل نارص. قرب مركز الرنن 

مدخل المشفى المركزي

مشفى األسد

مقابل بروستد توما

مقابل بن الفوال

مقابل بنك بيمو

مقابل جامع العجان
ى مقابل حلويات ابو اللن 

مقابل صيدلية ابن سينا

مقابل صيدلية العمال



مقابل صيدلية المؤذن

مقابل غرفة التجارة

مقابل غرفة التجارة

مقابل مخي  عوض وعابدين

مقابل مخي  عوض وعابدين

مقابل مخي  عوض وعابدين

مقابل مخي  عوض وعابدين

مقابل مخي  عوض وعابدين

مقابل مدخل غرفة التجارة والصناعة

MTNمقابل مركز 

مقابل مشفى القدشي

نزلة العجان

بعد أديداس

ي
ى
ضمن مشفى الصوف

قرب اديداس

طة قرب قيادة الشر

مركز المدينة

وع الثامن المشر

وع الثامن المشر

اد الثورة اوتسي 

بجانب مشفى العثمان

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الجمهورية

شارع عمر بن الخطاب

قرب مشفى  العثمان

جانب جامع الصليبة

وت شارع بي 

وت شارع بي 

وت شارع بي 

وت شارع بي 

شارع عمر بن الخطاب

فوق مكتبة الجامعة

  الرمل الشمالي

 الرمل الشمالي

 الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي



الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي

الرمل الشمالي 

حي السجن 

ساحة حلوم

شارع ابن بطوطة

ي
ي فراس الحمدانى شارع ان 

ي
ي فراس الحمدانى شارع ان 

ي
ي فراس الحمدانى شارع ان 

ي
ي فراس الحمدانى شارع ان 

ي
ي فراس الحمدانى شارع ان 

ي
ي فراس الحمدانى شارع ان 

ي
ي فراس الحمدانى شارع ان 

شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

شارع الجمهورية

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

ي شارع المغرب العرن 

شارع غسان حرفوش

شارع ميسلون

وع الزين  مشر

شارع الجديد



الساحة العامة, نبل

  التلل

  الجميلية,  شارع أسكندرون

  المنشية

  النيال

  جميلية

شارع اإلسكندرون,   جميلية 

شارع اإلسكندرون,   جميلية 

  سليمانية

جانب جامع السعد-مفرق سما-دوار الصخرة-   سيف الدولة 

  شارع النيل

مفرق الصخرة,   شارع النيل

ي.   شارع النيل
طابق ارصى

  عزيزية

  محافظة

  محطة بغداد

  منشية

ي,   منشيةالقديمة
ى
جانب المركز الثقاف

فية  مفرق فروج الفرسان مقابل الخزان-  ارسر

شارع اسكندرون,  الجميلية 

 العزيزية

 النيال

 جميلية

 سليمانية

 شارع النيل

 محافظة

شارع العظمة, مركز المدينة 

فية بدوي, ارسر

فية  دوار االول جانب فروج الفرسان- األرسر

قرب صيدلية رساج الدين- اخر نزلة المستودعات - األعظمية 

األكرمية شارع باص الحمدانية قبل اشارات المستودعات

خلف مشفى بدرخان- اإلسماعيلية 

فوق مجوهرات بكري حنيفة, مقابل عبارة الصحاف, شارع زنوبيا, التلل

شارع المطران سابا, الجابرية

فوق صيدلية ارتينيان- الجابرية

عيادات هيا الطبية- دوار البولمان - الجامعة 

جانب صيدلية هيا-دوار البولمان-المحافظه-الجامعة

الجميلية

الجميلية

الجميلية

الجميلية

خلف جامع الصديق, الجميلية 

فوق الشماع للبياضات- امام المحكمة العسكرية - الجميلية 

كة النقل الداخلي- الجميلية 
بجانب رسر

مقابل فالفيلو- شارع اسكندرون - الجميلية 

2بناية السالم ط- شارع اسكندرون امام صالة معاوية - الجميلية 

شارع مشفى فريشو, الجميلية

ق االوسط, مقابلموقع قيادة حلب, الجميلية جانب فرن الشر

الشارع الرئيىسي- الجميلية

ان- اشارات مرقاب المالية -الجميلية ى 2-فوق صيدلية البشي  ط-بناء حي 



جانب صالة معاوية-الجميلية

الحمدانية

الحمدانية

ي- الحمدانية 
بجوار دوار االطفائية-االخي الثانى

جانب مخي  الزاهد- قرب العيادات الشاملة  - 606دوار - الحمدانية 

ي الخي الثالث - الحمدانية 
 
ف خلف صيدلية الحمدانية- مقابل مدرسة ابن البيطار- رسر

جانب مدرسة ابن البيطار, الحمدانية

جانب صيدلية ندى-مقابل معهد سوار العلمي-606المنطقة-الحمدانية

الزهراء

1دوارة الشيان الجديدة شارع الزهور بناء رقم - الشيان الجديدة 

الشيان القديمة

السليمانية

السليمانية

السليمانية

السليمانية

السليمانية

السليمانية

السليمانية

السليمانية

السليمانية

3طابق  - 88جمعية الصحة بناية - الشهباء الجديدة 

شارع االكاسيا- الشهباء الجديدة 

العزيزية

العزيزية

العزيزية

العزيزية

العزيزية

العزيزية

العزيزية

العزيزية

العزيزية

العزيزية

الفرقان

الفرقان

الفرقان

الفرقان

الفرقان

الفرقان

مفرق المختار, قرب مشفى حلب , الفرقان 

خلف جامع اهل بدر الكرام- الفرقان 

طة - الفرقان  مقابل مفروشات الفتال- دوار الشر

يس - الفرقان  مفرق حمادة وعريان- شارع اكسي 

شارع حلب العلمي مقابل بنك بيمو- الفرقان 

شارع مشفى حلب, الفرقان

مفرق المختار, طريق حلب الجديدة, الفرقان

مقابل السكن الجامعي, الفرقان

طة , الفرقان ى قبل دوار الشر يس اخر مفرق عاليمن  .جانب الصيدلية التخصصية-نزلة االكسي 

الفيض

ي
المارتيبى

المحافظة



المحافظة

المحافظة

جانب دوار التوليد- المحافظة 

2خلف سوق االنتاج بناء عمار بن يارس ط- المحافظة 

جانب مركز المعالجة باالوزون- دوار البولمان - المحافظة 

عيادات هيا- دوار البولمان - المحافظة 

مقابل معهد االخوة- المحافظة 

المحافظه خلف سوق االنتاج جانب صيدليه سلو

المرديان مقابل سكة القطار

المشفى االستشاري الحديث

المكامبو

المكامبو

المكامبو

ة , الملعب البلدي  الفيض جانب صيدلية كرمان- سوق الخضى

المنشية

المنشية

ورا جامع العبارة- المنشية القديمة 

حي الشيخ ابو بكر, المنشية القديمة

شارع زنوبيا, المنشية القديمة

الموغامبو

جانب جامع الروضة, الموغامبو

الميدان

الميدان

الميدان

يديان المي 

يديان  امام صيدلية االفندي- نزلة ادونيس - المي 

جانب مطعم الحاج عبدو- النيال 

galaxyجانب – شارع الماركات - المحافظة - الهلك  

فية بعد المول فوق مكتبة روميو و جولييت ط 1اول طلعة االرسر

شارع الفيصل- جانب جامع الرحمن

جانب دوار الشفاء الشارع الرئيىسي

جانب فندق الحديقة

جانب مشفى الرازي

ي- جانب مشفى السوري التخصصي  مقابل صيدلية كتانخ 

جميلية

شارع االسكندرون, جميلية

حلب الجديدة

3محضى د -  - حلب الجديدة 

ق-  حلب الجديدة  امام مطعم سحر الشر

دوار الشفا- حلب الجديدة 

دوار الشفاء- حلب الجديدة 

ثالث بناء عل اليسار- دوار شفا - حلب الجديدة 

مجمع الخدمات- حلب الجديدة 

دوار شفا باتجاه دوار الموت, حلب الجديدة

دوار الشفاء-حلب الجديدة

حميدية

اعدادية اسكندرون, حي الزهور جانب

ي- بناية الشلي - حي السبيل جانب مشفى الضبيط 
طابق ارصى

خلف مشفى الضبيط, حي السبيل

طة - حي الفرقان  خلف جامع اهل بدر الكرام- دوار الشر



جانب ثانوية نابلس للبنات- خلف فندق بولمان الشهباء 

الجامعة- جانب صيدلية هيا-دوار البولمان

يس -مقابل بريد الجميلية-ساحة سعد هللا الجابري طابق اول- أمام شحن االكسي 

سيف الدولة

ي- مفرق كلية العلوم - سيف الدولة 
مقابل مدرسة عامر رسميبى

بناية االرمن بروتستانت- امام بنك االردن - خلف الفندق السياحي - القوتلي . ش

شارع اسكندرون

مفرق بن الموعد- شارع االسماعيلية 

شارع الفرقان

ي أمام صيدلية حنيفة جانب مدرسة خالد أزرق
ي بناء األسكان طابق أرصى

شارع المارتيبى

مقابل صيدلية النيال- شارع النيال 

االطفائية القديمة, شارع النيال

مقابل محالت جورج لحدو, شارع النيال

شارع النيل

شارع النيل

شارع النيل

مقابل جامع عمارين يارس- شارع النيل 

ي)مفرق معاطف الحريري-شارع النيل
(نزلة باتىسر

شارع بارون

ائيل دالل  ي, شارع جي  ي العرن 
ى
جانب المركز الثقاف

شارع طارق بن زياد

مقابل جامع الرحمن, شارع فيصل

قرب الجش- شارع مشفى الرازي 

1جانب صيدلية زينو ط- شارع مشفى فريشو 

ي أمام مشح األسد رقم - شيخ طه  4 ط56بناية هند أدلب 

دوار الكرة االرضية- امام معهد حلب العلمي - ضمن مركز الهدى 

جانب دوار البولمان- ضمن مركز هيا 

ضمن مركز هيا التخصصي

ضمن مشفى التوليد الخاص

ضمن مشفى الطونيان

فرانسيسكان

الجميلية-فوق حلويات مهروسة 

شارع النيل- جانب صيدلية الشب - مفرق ازياء الحريري 

ي - مفرق العلوم 
ي/ امام مدرسة عامر رسميبى المركز الطب 

نزلة ادونيس عل الطريق العام

 الشارع الرئيىسي

المخرم

 الشارع الرئيىسي

ي-  مقابل الكراج ,   الشارع الرئيىسي 
طريق المشفى الوطبى

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

مقابل الكراج,  الشارع الرئيىسي

ي دوار الكهرباء مقابل مدرسة سهيل مقدشي مجمع النادر  اد العام غرن 
ي1االوتسي 

 الطابق االول فبى

السوق

شارع قسطون, السوق الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

نزلة البلدية, الشارع الرئيىسي

الشارع العام



الطريق العام جنوب المحكمة

الشارع العام- قرية الرصيف , الغاب

ي المدخل الغرن 

جورين

حي البارد

حي السوق

حي السوق, نزلة البلدية , حي السوق 

حي سهم البيدر

حي السوق- سلحب 

سهم البيدر

سهم البيدر

نهاية شارع المشوار, سهم البيدر

شارع عبد المنعم رياض

شطحة

شمال المحكمة

ة الكنج, شمال المحكمة مقابل منشر

مقابل الكراج

مقابل الكراج

مقابل دوار الكراج

منطقة سهم البيدر

 طريق سقيلبية

الشارع الرئيىسي

شطحة

الفريكة, شطحة

ى الكروم عن 

ى الكروم عن 

مقابل الكراج

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع العام

موقف الزراعة- الصابونيه 
ى تومن 

ي - شارع المناخ 
الحارصى- فوق صيدلية الخانى

جانب مدرسة سعود الريس- صابونية 

مقابل صيدلية ابن النفيس- شارع الزاعة - صابونية 
ى قرية برشن 
ى قرية بيصن 

شارع سكة القطار القديمة- الخي الشمالي - معردس - قصور 

الحارة الغربية, قمحانة

ي, معردس الخي الجنون 

شارع سيد العاص,   الحارصى 

  المرابط

  المغيلة

  حي الزنبق

  دباغة

  دباغة

  ساحة العاصي

 أذار8  شارع 

 أذار8  شارع 

 أذار8  شارع 



 اذار8  شارع 

 اذار8  شارع 

2ط ,  اذار 8  شارع 

البارودية,   شارع أفاميا 

  شارع ابن رشد

  شارع المرابط

  شارع المرابط

  شارع صالح الدبن

  شارع صالح الدين

  شارع صالح الدين

  شارع صالح الدين

  شارع صالح الدين

  مرابط

جانب ملجأ االيتام,  الحارصى الصغي 

مقابل مكتب الهرم, شارع عبد المطلب,  الحارصى الكبي 

 تل الدباغة

 دباغة

 ساحة العاصي

 ساحة العاصي

 أذار8 شارع 

ساحة العاصي-  شارع القوتلي  

 شارع المرابط

 شارع صالح الدين

دوار باب طرابلس. جانب الكراج,  شارع صالح الدين

مقابل حلويات الوادي,  شارع صالح الدين

 مرابط

ازية الي 

مقابل جامع التكية, التكية
الحارصى
الحارصى

فوق مكتب الهرم- شارع سعيد العاص - الحارصى 

الحارصى الصغي  بناء مشفى الطيار

ار بن االزور, الحارصى الصغي  مقابل مدرسة رصى
ية, الحارصى االمي 
ية, الحارصى شارع األمي 
شارع سعيد العاص, الحارصى
مقابل صيدلية الحارص, 1مجمع البارودي ط, شارع سعيد العاص, الحارصى

ي الخي الجنون 

ي ي, شارع الثورة, الخي الجنون  مقابل الجيش الشعب 

26استديو- الدباغة 

الصابونية

30شارع , القصور

30شارع , القصور

مقابل حلويات الروادي- اول طلعة الجالء -باب طرابلس 

ق, حي الدباغة طلعة سينما الشر

جانب جامع صالح النعمان, حي النض

خطاب

دباغة

دباغة

26جانب ستديو , دباغة



ساحة العاصي, دباغة

جانب المطبعة االهلية, شارع ابن رشد, دباغة

مقابل جامع السلطان, دباغة

ساحة العاصي

فوق مديرية االحصاء- ساحة العاصي 

الحارصى الصغي , ساحة العاصي

, مقابل جامع المحبة ساحة العاصي

شارع العروية, غربية, سلمية

مقابل كلية األداب- المرابط . ش

ى - صالح الدين . ش 1ط- فوق حلويات قيطاز - مقابل بناء المهندسن 

  اذار8شارع 

 آذار8شارع 

 آذار8شارع 

 آذار8شارع 

مقابل المؤسسة العسكرية,  أذار8شارع 

فوق صيدلية الحكمة,  اذار8شارع 

ابية,  اذار8شارع  مقابل جامع الزاوية الشر

منطقة الدبابة, جانب قيادة الموقع, شارع أبراهيم هنانو

ي الفداء شارع أن 

ي الفداء شارع أن 

ي الفداء ي الفداء, شارع أن   أن 
جانب مشفى

شارع ابن رشد

جانب الدكتور حيان طبولي- شارع ابن رشد 

ي الفداء شارع ان 

شارع البارودية

جانب مدرسة عبد العزيز عدي- شارع الجالء 

قرب مدرسة عبدالعزيز عدي- شارع الجالء 

ناوي الشاملة- السوق التجاري - حي البعث - شارع المحطة  مقابل صيدلية الي 

قرب حديقة االندلس- شارع االندلس - شارع المحطة 

ي, قرب مشفى العناية, شارع المحكمة
مقابل مستوصف المدنى

شارع المرابط

شارع الوراقة

كة الهرم, شارع سعيد العاص مقابل رسر

جانب سجاد صيدا, شارع صالح الدبن

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

شارع صالح الدين

دوار باب طرابلس- شارع صالح الدين 



1ط-جانب حلويات الروادي, شارع صالح الدين

ان, شارع صالح الدين كة الطي  مقابل رسر

مقابل صيدلية فرح, شارع صالح الدين

صابونية

طريق السلمية, ضاحية الباسل

يد فوق مضف توفي  الي 

مجمع االمي  ساحة العاصي

مرابط

مرابط

جانب سوق الصاغة, مرابط 

نزلة الجزدان, مركز المدينة

مقابل بنك سوريا والمهجر

 الشارع الرئيىسي

2 بناء البلدية الجديد ط

ي الخي الغرن 

الساحة العامة

السوق

ي يد, السوق الغرن  جانب مركز توفي  الي 

غرب مدرسة محسن حيدر, الشارع الرئيىسي

جانب صيدلية جورج, الشارع العام

شارع المشتل

ي
ى
مقابل المركز الثقاف

مقابل صيدلية سلحب

نزلة السوق

ي
ى
  غرب المركز الثقاف

 الشارع العام

 الشارع العام

 شارع أبو أخوان الصفا

 شارع حماة

 قرية تل الدرة

1بناء فندق السالم طابق - شارع السعن - الخي الشمالي 

خلف البلدية, الساحة الرئيسية

الساحة العامة

السلمية الغربية اول الكورنيش الشمالي

سوق الخضار, الشارع العام

جانب صيدلية سها الخطيب, شارع الثورة, الشارع العام

قية  شارع البضة- جانب مدرسة الهاشمية - حارة رسر

خلف جامع االمام اسماعيل

سوق الخضار

سوق الخضار

ة سوق الخضى

ي فراس ين, شارع أن  جانب مجمع تشر

شارع اخوان صفا

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة



شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

بناء الشعار- شارع الثورة 

جانب صيدلية اللحام- شارع الثورة 

ي مجمع التجزأة- شارع الثورة  جنون 

فوق مركز بار الجندي لالشعة- شارع الثورة 

شارع الثورة , جانب الحمام األثري

جانب صيدلية عدوان, شارع الثورة

فوق صيدلية عدوان, شارع الثورة

شارع السعن

شارع السعن

شارع السعن

شارع السعن

شارع السعن

شارع السعن

شارع السعن

3بناء فندق السالم ط, شارع السعن

ي, شارع السعن
جانب فندق السالم ط أرصى

شارع حماة

شارع حماة

شارع حماه

شارع حمص

قية  شارع الثورة, رسر

طريق حماة

ي- غربية 
ى
جانب المركز الثقاف

ي
 
ف ي طريق تل جديد, قرية بري الشر غرن 

مقابل المضف الزراعي

مقابل صيدلية  خلود

 الشارع العام

 الشارع العام
ى بجانب جامع االربعن 

يد جانب الي 

حي الثورة

جانب مشفى الجواش,  الشارع الرئيىسي 

فوق مكتبة العيىس,  الشارع الرئيىسي 

 الشارع العام

ي
شمال النادي الرياصى

فوق حلويات العمر

 طريق حمص

أول طريق حماه

طريق حمص

طريق عقرب



طريق عقرب

مجمع اجيال

ي مجمع شهدا الطب 

ي
 
ف  الخي الشر

 الشارع الرئيىسي

 الشارع العام

 الشارع العام

 الشارع العام

 الشارع العام

 الشارع العام

 الشارع العام

 الشارع العام

 الشارع العام

 الشارع العام

 الشارع العام

 الشارع العام

 الشارع العام

جانب الكراج,  الشارع العام

ي
 بحانب نادي محردة الراياصى

 جانب شعبة الحزب الجديدة
ى  شارع اسامة بن معي 

أول طريق حماه

ي الخي الجنون 

ي يد, الخي الجنون  مقابل صندوق توفي  الي 

ي
 
ف جانب الكنيسة, الخي الشر

الخي الشمالي

جانب سكن مهندشي محطة محردة, الخي الشمالي 

شارع اسامة بن منقذ, الخي الشمالي

ي الخي الغرن 

ي  جانب المحلجة, الخي الغرن 

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع العام

الشارع العام

جانب صيدلية محردة- الشارع العام 

الشارع العام جانب صيدلية محردة

بجانب المالية

مقابل الثانوية-الشارع العام-بلدة خطاب

جانب الكنبسة

ي
ى
جانب المركز الثقاف

جانب مشفى الحياة

ي مجمع ضاهر
جانب نادي محردة الرياصى

جنوب مضف التوفي 

ي - حلفايا  جانب مركز الهاتف- الخي الجنون 

خلف المحالج

ي
ساحة النادي الرياصى

-  آذار 8. ش
ً
ي مساًء- مقابل المؤسسة العسكرية : صباحا

جانب المحكمة القديمة- مركز المدينة - محردة : عنوان ثانى

ي 
ى ريحانى بناء غنوم, شارع أمن 

شارع المحالج

شارع منذر علوش



ر ى شي 

ر  ى الطريق العام-شي 

ضمن مجمع ضاهر السياحي

كراج االنطالق الجديد

غرب الكراجات القديمة, مجمع طنوس التجاري

مقابل بنك سوريا والمهجر

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 وادي العيون

أصيلة

أصيلة

ي الباب الغرن 

شارع الوراقة, الباب القبلي

الشايا

السوق الرئيىسي

السوق الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

جانب المشفى العسكري

جانب مديرية النفوس

ي
جانب مشفى السلمونى

جانب مشفى العناية

جانب مشفى العناية الطبية

ساحة البلدية

شارع البلدية

شارع الثورة

شارع المحكمة

شارع الوراقة

شارع الوراقة

شارع الوراقة

شارع الوراقة

شارع الوراقة

شارع الوراقة

شارع الوراقة

شارع الوراقة

الباب القبلي, الشارع الرئيىسي, شارع الوراقة 

مقابل الهاتف االلي, شارع الوراقة 

طة العسكرية, شارع الوراقة  مقابل الهاتف غرب الشر

الباب القبلي- شارع الوراقة 

يد شارع الوراقة مقابل الي 

الباب القبلي, شارع الوراقة

الباب القبلي, شارع الوراقة

شارع الوراقه

شارع مشفى العناية

ي
ق مشفى السلمونى رسر



ي
ق مشفى السلمونى رسر

شمال الهاتف االلي

ي مون- طريق المساكن 
ى
مقابل الكاف

ي الشيا القديمة غرن 

فوق صيدلية داوود

قرية المحروسة

ى  الشارع الرئيىسي, قرية بشنن 

كفر كمره

مقابل جامع الرضوان

مقابل وزارة المالية

جانب البلدية- وادي العيون 

 الخي األوسط

ي  األرمن الجنون 

ي  األرمن الجنون 

ي  األرمن الجنون 

ي  األرمن الجنون 

ي  األرمن الجنون 

ي  األرمن الجنون 

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع العام

 الشارع العام

 شارع سيف بن وي يزن

 شارع طي 

2 شارع طي رقم 

 طريق زيدل

ي االرمن الغرن 

الشارع الرئيىسي

شارع عبد الرحمن الداخل

شارع عماد الكاتب

طريق زيدل

طريق زيدل

مقابل مدرسة فواز شعبان االحمد

مشفى النور-  شارع السفي  

 شارع راغب الجمالي

 مقابل مشفى النور
ى  االمن 

بناء مشفى
ى  االمن 

بناء مشفى

شارع الحمراء

شارع الحمراء

شارع الحمراء

شارع الحمراء

مشفى النور

مشفى النور التخصصي

 مقابل شعبة التجنيد

جانب نقليات القدموس

فوق مطعم فالفل عل كيفك

بستان الديوان

 الطريق العام



 الطريق العام

ى العجوز  عن 

االرمن االوسط

الطريق العام

قرب بنك بيمو

كفرا

  شارع عبد الرحمن الداخل

ي
 الحكم الدمشف 

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

ي
 
ف  الكورنيش الشر

 بجانب مجوهرات ميهوب

 جانب مطعم القمة

 االهلي
 خلف مشفى

 اذار8 شارع 

 شارع اسكندرون

 شارع عبد الحمن الداخل

 شارع عبد الرحمن الداخل

 شارع عبد الرحمن الداخل

 شارع عبد الرحمن الداخل

 شارع عبد الرحمن الداخل

 شارع عبد الرحمن الداخل

 شارع عدنان المالكي

 شارع عدنان المالكي

 شارع قص بن سعدة 

 شارع مهيار الديلمي

 مقابل مدرسة سناء محيدلي

جانب جامع فاطمة الزهراء

جانب قلعة العروس

حي الدرزية

حي السبيل

ساحة الزهراء

ساحة الزهراء

ساحة الزهراء

شارع عبد الرحمن الداخل

شارع عبد الرحمن الداخل

شارع عبد الرحمن الداخل

شارع عبد الرحمن الداخل

شارع عبد الرحمن الداخل

شارع عبد الرحمن الداخل

 طريق حماه

شارع الكنيسة

 شارع ابراهيم الموصلي

 مقابل مدرسة غرناطة

حي الملعب

شارع الملعب البلدي

شارع الملعب البلدي



شارع قرطبة

منتصف شارع الغوطة الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

قية الدمينة الشر

قية الدمينة الشر

ربلة

شارع عمر الشماع

عكرمة الجديدة

 قرب ساحة الحاج عاصف

طريق الشام

كة كهرباء حمص مقابل رسر

  الشارع الرئيىسي

  قرية سنكري

الشارع الرئيىسي

جب الجراح

مقابل الكراج

ي السكن الشبان 

 جانب بنك بيمو

جانب بنك بيمو

 مركز المدينة

الجابرية

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع العام

الشارع العام

جانب البلدية
شارع المثبى

شارع رابعة العدوية

طلعة العيادات الشاملة

 مقابل صيدلية ردينة

هة ى   دوار اليى

هة ى  دوار اليى

هة ى  دوار اليى

 شارع االهرام

 شارع الجزيرة

 شارع الجالء

 شارع الجالء

 شارع الجالء 

 شارع الرئيىسي

 شارع الشهداء

 شارع المهجر

 شارع المهجر

ي  شارع محمد الخضى

 شارع محمد صالح مجدي

 مفرق العيادات الشاملة

جانب صيدلية الوادي

ي 
خط الكورنىسر

هة ى دوار اليى

هة ى دوار اليى

هة ى دوار اليى



هة  ى دوار اليى

طة دوار مساكن الشر

هة ى دورا اليى

شارع األهرام

شارع اإلهرام

شارع االهرام

شارع الجالء

شارع الجالء

شارع الرئيس 

اس شارع الني 

ي شارع محمد الخضى

كرم اللوز

مقابل حديقة العدوية

مقابل حلويات البدر

 شارع عبىسي

شارع كنيسة العدوية

شارع كنيسة العدوية

شارع كنيسة العدوية

شارع كنيسة العدوية

شارع كنيسة العدوية

 شارع الجمهورية

تلحوش

قرية نمرة

منطقة حديدة

  تل زبيدة

 القبو

 القبو

 تل دو

 زيدل

 قرية الربوة

 كفرام

الربوة

الرقامة

قلية الشر

الغسانية

القبو

فة المشر

حبنمرة الشارع الرئيىسي

حديدة
ى خربة التن 

زيدل

زيدل

زيدل

زيدل

صدد

عيون الوادي

عيون الوادي

فاحل

قرية رباح

قرية شنشار



ى مريمن 

ناحية القبو

ناحية القبو

نعرة

  ساحة النجمة

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

الساحة العامة

الشارع الرئيىسي

الشارع العام

الصويري

ساحة النجمة

شارع االطباء

شارع االندلس

شارع الحكمة

ي دوار الكهرباء
 
ف رسر

ى محارتن 

ي الخي الغرن 

الطريق العام

حي السوق

الشارع الرئيىسي

شارع االهرام

مقابل صيدلية لؤي

ى اشارة العشاق والملجأ  بن 

 شارع ابن اللبان

 شارع األهرام

 شارع األهرام

 شارع االهرام 

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع الحضارة

 شارع العشاق

 شارع العشاق

 شارع بن عساكر



 مقابل مشفى الزعيم

شارع طارق بن زياد 

هة ى دوار اليى

شارع األهرام

شارع االهرام 

شارع العشاق

شارع جزيمة الوضاح

عكرمة الجنوبية

مشفى الزعيم

ي  الزعيم الطب 
مقابل مشفى

 جانب البلدية

بستان الديوان

قرب دوار زيدل

قية الحارة الشر

الخي المتوسط

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

يد بجانب الي 

جانب صيدلية نضال

 ساحة الحاج عاطف

مجمع الشفاء

مقابل مستوصف الصخي

ي  شارع محمد الخضى

ي  مقابل مدرسة البحي 

شارع نجيب الريس

مقابل العيادات الشاملة

ي مقابل مدرسة البحي 

الشارع العام

شارع الدبلة

طريق عام

قرية كفرية

طريق الشام

طريق الشام

طريق الشام

اد االهرام   اوسي 

 جانب جمعية النهضة

 جنوب المقسم

طة  دوار مساكن الشر

طة  دوار مساكن الشر

 شارع اإلهرام 

 شارع االهرام

 شارع االهرام

 شارع االهرام

 شارع االهرام

 شارع االهرام 

ي  شارع الخضى



 شارع بيت الطويل

ي  شارع محمود الخضى

 مساكن ضاحية الوليد

طة دوار مساكن الشر

شارع األهرام

شارع اإلهرام

شارع اإلهرام

شارع االهرام

شارع االهرام

شارع االهرام

ي شارع الخضى

شارع بيت الطويل

ضمن مشفى االهرام

مقابل مدرسة ممدوح عدوان

مقابل مشفى االهرام

الساحة العامة

الطريق العام

المحطة

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

شارع االطباء,  الشارع الرئيىسي

اشارع االطباء

مجمع النور- الطريق العام 

شارع االطباء

شارع االطباء

جانب الصيدلية المركزية, شارع االطباء 

شمال المؤسسة العسكرية ضمن مجمع النور

ي, شارع المالكي  الخي الغرن 

ة  ى الخي األوسط- غصم - الجي 

جانب الجامع القديم- قرفا 

طريق العيادات الشاملة- الكاشف

ي  ي  المركز الطب  ى-  الكراج الغرن  نقابة المعلمن 

 شمال الخط جانب الكنيسة

 محطة

 محطة

 محطة

ى -الصحاري  شارع الجواهري- جانب مدرسة حطن 

الكاشف

الكاشف

أول شارع العيادات- الكاشف 

أول شارع العيادات- الكاشف 

شارع العيادات- الكاشف 

ي  
 
ف ق- شارع العيادات الشاملة - الكاشف -الكراج الشر جانب صيدلية الشر

جانب الجامع- الضاحية - المحطة 

جنوب جامع موش بن نصي - حي القصور - المحطة 

ى- حي المطار - المحطة  ي لنقابة المعلمن  المركز الطب 

حي ميسلون- المطار 

بناء اتحاد العمال

حي السبيل

حي السبيل



ي مدرسة األموية, حي السبيل  غرن 

جانب مدرسة المتفوقون- حي السبيل 

جنوب جامع موش بن نصي - حي السبيل 

مقابل مدارس الرازي- حي السبيل 

جانب روضة الزهور- مقابل مدرسة الرازي - حي السبيل 

جانب الحديقة البيئية, حي السبيل

جانب جامع مصعب بن عمي - حي الكاشف 

ق- حي الكاشف  غرب مشفى الشر

ى- حي المطار ميسلون  جانب نقابة المعلمن 

شارع المطار

المحطة- المستوصف العمالي- شارع المنظمات 

موك- المحطة - شارع شكري القوتلي  ضاحية الي 

شارع هنانو

حي السبيل مقابل مصبغة ميالنو- قصور 

جانب جامع الروضة

موقف نورا 

أول شارع نسيب البكري

أول طلعة العفيف

أول طلعة العفيف

جادة ابن المقدم

جادة كرد علي

جادة كرد علي

جانب الركن الفرنىسي

بية  دوار وزارة  الي 

بية  دوار وزارة  الي 

ي سلم شارع زهي  ابن ان 

ي سلم شارع زهي  ابن ان 

شارع نسيب البكري

شارع نسيب البكري

شارع نسيب البكري

شارع نسيب البكري

شارع نسيب البكري

شارع نسيب البكري

شارع نسيب البكري

شارع نسيب بكري

ي
طليانى

ي
طليانى

ي
طليانى

ي
طليانى

ي
طليانى

ي
طليانى

ي
طليانى

ي
طليانى

شارع الحمرا

شارع الحمرا

شارع الحمراء

شارع الحمراء

شارع الحمراء

شارع الحمراء

شارع الحمراء



شارع الحمراء

شارع الحمراء 

شارع الحمراء 

شارع الحمراء 

شارع الحمراء 

شارع الحمراء 

شارع الحمراء 

شارع الحمراء 

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

سوق الخضار

سوق الخضار

سوق الخضار

سوق الخضار

سوق الخضار

سوق الخضار

سوق الخضار

سوق الخضار

 مزة جبل

 مزة جبل

 مزة جبل 

 مزة جبل 

 مزة جبل 

 مزة جبل 

اد المزة  اتوسي 

اد المزة  اتوسي 

السومرية

السومرية 

المواساة

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد



شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

شيخ سعد

فيالت غربية

فيالت غربية

فيالت غربية

فيالت غربية

86مزة 

86مزة 

 86مزة 

 86مزة 

 86مزة 

 86مزة 

 86مزة 

 86مزة 

 86مزة 

 86مزة 

 86مزة 

 86مزة 

 86مزة 

 86مزة 

مزة جبل

مزة جالء

اد الزاهرة اوتسي 

بستان الدور



 القيمرية 

القشلة

جانب تسجيالت المحطة

طة جانب قسم الشر

شارع الدير

شارع العزارية

ي
ى
قرب جامع الثقاف

ى زقاق االربعن 

ساحة باب مصل

ساحة باب مصل

شارع ابن عساكر 

شارع ابن عساكر 

شارع ابن عساكر 

شارع ابن عساكر 

فوق افران العابد

فوق عيادة الصفوري

مشفى الرشيد

مقابل حديقة المرور

مقابل مشفى الرشيد

جانب فندق فينيسيا

جانب فندق فينيسيا

خلف فندق فينيسا

خلف فندق فينيسيا

شارع اإلتحاد

شارع بورسعيد

مدخل ساروجة

مقابل فندق دمشق الدولي

مقابل فندق فينيسيا

مقابل فندق فينيسيا

مقابل فندق فينيسيا

شارع مصعب ابن عمي 

 مساكن برزة

برزة البلد 

مساكن برزة

مساكن برزة

مساكن برزة

مساكن برزة

مساكن برزة

مساكن برزة

مساكن برزة

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 



مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

 ساحة التجارة

أخر كورنيش التجارة

شارع فارس الخوري 

شارع فارس الخوري 

شارع فارس الخوري 

شارع فارس الخوري 

ي كورنيش التجارة
 
ف رسر

ي الحديقة غرن 

كورنيش التجارة 

مقابل مدرسة غسان حمشو

خلف الفرن األلي

دف الشوك

شارع الثورة 

مسبق الصنع

جانب المستوصف

حارة الحواش

دمر البلد 

قية دمر الشر

قية  دمر الشر

قية  دمر الشر

دمر الغربية

دمر الغربية 

قرب المستوصف

وادي المشاري    ع

وادي المشاري    ع

ابو عطاف

الخزان االول

الشارع الرئيىسي

الشارع العام

جانب دار الرياضة

جانب دير ماربولس

جانب صيدلية المجد

جانب صيدلية غسان



خزان أول

ي
خزان ثانى

ي 
خزان ثانى

دخلة أزياء فاميلي

دخلة معهد الرائد

ركن أبو عطاف

ركن ابو عطاف

شارع كشكول

ي الخزان االول
 
ف رسر

كشكول

كشكول

كشكول

كشكول

كشكول

كشكول

الشارع العام, كشكول

مفرق محل ابو عطاف

مقابل الكنيسة

مقابل ركن أبو عطاف

مقابل صيدلية غسان

مقابل كنيسة مارالياس

مقابل كنيسة مارالياس

موقف ابو عطاف

 الشارع العام

أسد الدين

أسد الدين

الشارع العام 

الشارع العام 

الشارع العام 

الشارع العام 

جانب جامع صالح الدين

ساحة شمدين

شارع ابن العميد

شارع ابن العميد

شارع ابن العميد

شارع ابن النفيس

اوات ى شارع الجي 

شارع الهجرة والجوازات 

شارع برنية

شارع برنية  

صالح الدين

صالح الدين

صالح الدين

صالح الدين

مقابل افران ابن العميد

مقابل افران ابن العميد 

مقابل مفرق الجامع

موقف آدم

موقف أدم 

موقف باص جش النحاس 



 شارع نزلة مطعم اللوتس

جانب الصحة المدرسية

شارع عمر حمد

ضمن مشفى الروضة السوري التخصصي

الزاهرة الجديدة

الزاهرة الجديدة

الزاهرة الجديدة

الزاهرة الجديدة

الزاهرة الجديدة

الزاهرة الجديدة

الزاهرة الجديدة

الزاهرة الجديدة

الزاهرة الجديدة

الزاهرة الجديدة 

الزاهرة القديمة 

الزاهرة القديمة 

الزاهرة القديمة 

شارع النارصة

 شارع انور العطار 

جانب المجلس األعل

شارع بغداد

اول شارع بغداد

جادة الحزم

ساحة السبع بحرات

شارع الباكستان

شارع عبدالرحمن

مقابل وزارة المالية

بناء القادري

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

خلف سينما السفراء

خلف سينما السفراء

ق خلف مشفى الشر

ق خلف مشفى الشر

ق خلف مشفى الشر

دخلة المطعم الصخي

ق دخلة مشفى الشر

ق  دخلة مشفى الشر

ق  دخلة مشفى الشر

دخلة مطعم الكمال

صالحية

الشارع العام

جادة اول دخلة المستوصف

جانب مدرسة االليانس

دوار سوق الخضار

دوار سوق الخضار



دوار سوق الخضار

طالع الفضة

الشارع العام

الشارع العام

جادة حالج

الشارع العام

ان بناء الطي 

تقاطع شارع بغداد

جش الثورة

دخلة سوق ساروجة

سنجقدار

سنجقدار

الشارع العام

ي
جادة العانى

ي
جادة العانى

حي النحالوي

 شارع مرشد خاطر

أزبكية

جادة النحالوي

ى واألذن  العن 
خلف مشفى

شارع البازار

شارع عبد الرحمن بن عوف شارع بغداد

شارع مرشد خاطر

شارع مرشد خاطر

شارع مرشد خاطر

شارع مرشد خاطر

شارع مرشد خاطر

شارع مرشد خاطر 

موقف المعرض, طلعة الديوانية 

ى كرش عن 

ى كرش عن 

مقابل كازية عوض

مقابل كازية عوض

مقابل مدرسة الالييك

ى واألذن  العن 
مقابل مشفى

مقابل معهد الالييك

مقابل معهد باسل األسد

مقابل موقف السادات

خلف شعبة التجنيد, موقف االزبكية 

موقف السادات

موقف السادات

موقف السادات

موقف السادات

موقف السادات 

موقف القزاز

موقف القزازين

موقف القزازين

موقف القزازين

موقف القزازين

موقف القزازين



موقف القزازين

موقف القزازين

موقف القزازين

 مقابل كازية المجتهد

 مقابل مشفى الكندي

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

جانب جامع عبد الرحمن بن عوف

جانب كازية المجذوب

ضمن مركز ابن اللبودي

ضمن مستوصف دار الحنان

مشفى الكندي

مقابل جامع زيد بن ثابت

مقابل جامع زيد بن ثابت

مقابل جامع زيد بن ثابت

مقابل فروج الزين

مقابل موقف الشويكة

موقف شويكة

جانب جامع النابلىسي

جانب مدرسة ابن عمر

طلعة سوق الجمعة

شهداء

شهداء

شهداء 

لمان مقابل الي 

 االيطالي
مقابل المشفى

مقابل جامع الشهداء

الشارع العريض

ي
موقف ابوهانى

ى جنوب ملعب العباسين 
ى جنوب ملعب العباسين 

جادة يزبك جالل البخاري 

جانب السفارة البلغارية

ساحة عرنوس

دخلة فندوق بالل الكبي 

شارع ابو الفضل المرادي

المركز التجاري

شارع الجمهورية

شارع بورسعيد 

فوق مطعم االصدقاء

اميس قرب فندق سمي 

مجمع فكتوريا التجاري

مجمع فكتوريا التجاري

شارع النهر

باب توما

برج الروس

برج الروس

برج الروس

برج الروس

برج الروس



برج الروس

برج الروس 

برج الروس 

برج الروس 

برج الروس 

ي ومشفى الفرنىسي
ى دوار الزبلطانى بن 

جادة برهان حسن

جانب ابتدائية البنات

جانب باب اسعاف المشفى الفرنىسي

جانب باب االسعاف لمشفى الفرنىسي

جانب حلويات ديروان

دخلة مدرسة المعونة

ساحة جورج خوري

ساحة جورج خوري

ساحة جورج خوري

شارع حلب

شارع حلب

شارع حلب

شارع حلب

شارع مرسيل كرامة

شارع مرسيل كرامة

ضمن مشفى الفرنىسي

ضمن مشفى الفرنىسي

ي
غسانى

ي
غسانى

ي
غسانى

قرب مدخل إسعاف مشفى الفرنىسي

ي
كورنيش زبلطانى

1ط , مركز برج الروس

مشفى الفرنىسي

مشفى الفرنىسي

مشفى الفرنىسي

مقابل ازياء العالم الجديد

مقابل اسعاف مشفى الفرنىسي

مقابل اسعاف مشفى الفرنىسي

مقابل النادي العائلي

مقابل النادي العائلي

مقابل باب االسعاف لمشفى الفرنىسي

مقابل مدخل اسعاف مشفى الفرنىسي

مواجه الباب الرئيىسي للمشفى الفرنىسي

10الخطيب 

تحت مختي  الشاغور

جانب فروج العبد

حي الكندي

دخلة أزهار حدائق الشام

ساحة القصور

ساحة القصور

شارع الكندي

مقابل الكنيسة األنجيلية

أول دخلة شارع الثورة- سوق النسوان - المشبكة 



تنظيم

جريدة الثورة

حي البختيار

ين دخلة ملعب تشر

شارع الجمارك

موقف الجمالة 

موقف الساحة

أول كورنيش الميدان

أول كورنيش الميدان

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

ي
الموازيبى

ي
الموازيبى

قرب صيدلية ميساء
مقابل المشفى

 م100بعد المستوصف ب ,   الشارع الرئيىسي 

بإتجاه ساحة جامع اإليمان

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر



ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

شارع الملك العادل

شارع الملك العادل

شارع الملك العادل

شارع الملك العادل 

شارع جامع االيمان

شارع زبي  ابن عوام 

شارع عمر المختار

ي
نادي الوحدة الرياصى

الجزيرة السابعة

10جزيرة 

10جزيرة 

11جزيرة 

24جزيرة 

 3جزيرة 

 اسكان4جزيرة 

 اسكان4جزيرة 

 اسكان4جزيرة 

7جزيرة 

7جزيرة 

 7جزيرة 

 8جزيرة 

حي الورود

حي الورود

حي الورود

حي الورود

حي الورود

حي الورود

حي الورود

حي الورود

حي الورود

حي الورود

حي الورود

حي الورود

حي الورود

حي الورود 

مساكن الحرس

مساكن الحرس

مساكن الحرس 

شارع ناظم باشا

شارع ناظم باشا

شارع ناظم باشا

شورى

شورى

شورى

عفيف

عفيف

عفيف 

عفيف 



جانب جامع الدقاق

خلف جامع منصور

غواص

مقابل بنك عودة 

ي طالب جانب جامع علي بن ان 

حارة جامع القيشي

 شارع حسن طه

  الشارع العام

 جانب الجامع الكبي 

ي
شارع بيدر السلطانى

جانب البلدية بناء زريق, موقف الشايا

الشارع العام دخلة المركز اصخي

ة الجزيرة العارسر

مساكن الديماس

مساكن الديماس العسكرية

6دوار الجزيرة , مساكن الديماس

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي , مقابل البلدية

بناء عصام الضبيط- سوق السبت 

ي- شارع البلدية 
الدخلة مقابل المستوصف المدنى

ي- مببى االوقاف - شارع العام 
طابق أول فبى

مقابل المركز الصخي

موقف المؤسسة فوق مركز حجازي لالشعة,   كسوة بلد 
الشارع الرئيىسي بناء الفاميلي سني 
الشارع الرئيىسي مقابل فاميلي سني 

ي
دوار الكسوة قرب مشفى األمانى

ي  ي,  حي الغرن 
شارع ابو فراس حمدانى

 ساحة المخرج

شارع النض

الساحة العامة

ي, شارع جابر
محطة بناء الدكتور بسام كويفى

الشارع الرئيىسي

 شارع المستوصف

جانب المصتوصف-الشارع الرئيىسي 

جانب المستوصف- جديدة الفضل 

حانب البلدية- جديدة عرطوز البلد 

شارع اول, سكن أول 

طة, شارع البلدية خلف مخفر الشر

شارع الجالء

ي 
جانب معجنات عالء الدين- شارع المارديبى

بناء جريس بركات- شارع الوزير 

يد  ي, شارع غرب الي 
مقابل محالت المارديبى

ي قرب الهاتف
شارع مارديبى

  البلدية

  شارع الروضة

 الروضة , جانب المختار أبو حسن

 الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي



 الشارع الرئيىسي

ي,  الشارع الرئيىسي
دخلة مشفى الراصى

جانب محل بن أبو سمرة-  ساحة الرئيس 

فوق حلويات نبيل نفيسة-  ساحة الرئيس 

ي 
 
ف مقابل صيدلية األس- األس الشر

مقابل فروج البيك, الروضة 

الساحة العامة

الشارع الرئيىسي القوس جانب المول

حي البيدر, الشارع الرئيىسي

ساحة السيوف, الشارع الرئيىسي

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

الشارع العام

قبل ساحة السيوف, الشارع العام 

بناء نيو بوي, موقف البيدر, الشارع العام 

دخلة معهد الحكمة, موقف الروضة , الشارع العام 

قرب ساحة الخضى- الشارع العام 

موقف السبيل- الشارع العام 

موقف الوكالة- الشارع العام 

1بناء الوقف الجديد ط

ساحة الرئيس,جانب حواالت تواصل

ي
جانب مشفى الراصى

ا- حارة القوس -جرمانا مقابل صيدلية ماري جي 

حي البيدر

ي, جانب مدرسة مسعود صفايا , حي التالليح 
ضمن مشفى الراصى

بناء صقر اسحق- خلف المول 

دخلة مطعم الجرة- الشارع العام - دخلة جرمانا 

ساحة الرئيس

مقابل نبيل نفيسة,ساحة الرئيس 

فوق بنك االردن- الشارع العام - ساحة الرئيس 

ساحة الرئيس مقابل حلويات نبيل نفيسة

ساحة الروضة

مقابل بنك االردن- ساحة السيد الرئيس 

ساحة السيوف

ساحة السيوف

ساحة السيوف

ساحة السيوف   جانب صيدلية نادية

جانب صيدلية ناديا, ساحة السيوف 

جانب صيدلية ناديا, ساحة السيوف 

دخلة القنديل, ساحة السيوف 

شارع القنديل, ساحة السيوف 

جانب صيدلية ناديا-  ساحة السيوف 

مقابل الموقف- ساحة السيوف 

شارع البلدية

مقابل كالس مول, شارع القوس 

شارع سلطان باشا االطرش

فوق مطعم النجوم

قبل ساحة السيوف



ى100قبل ساحة السيوف   عل اليمن 
 مي 

ي
قرب مشفى الراصى

ي- كشكول 
الشارع العام بناء دبوس فوق نادي كولوساس الرياصى

مقابل دير ابراهيم الخليل- كشكول 

بعد صيدلية غيداء عازر بدخلة- الشارع العام - كشكول -كشكول 

كشكول الشارع العام جانب صيدلية غيداء عازر

جانب حلويات بدوية, الشارع الرئيىسي, كشكول

منطقة التالليح

موقف الوكالة جانب بوظة أمية

شارع ابو عبيدة الجراح

جانب المركز الصخي لضاحية االسد

الشارع العام

الشارع العام

 الشارع الرئيىسي

ي  شارع ابو العالء المعري- الخي الجنون 

الشارع الرئيىسي

مقابل الفرن, قبل مفرق شورى, الشارع الرئيىسي
ى شارع التن 

ضمن مستوصف دار الحنان

ضمن مستوصف دار الحنان

الشارع العام

ي ,   الشارع الرئيىسي 
فوق سناك الزين, ساحة ازرونى

 الشارع الرئيىسي

تحت مخي  الفجر, موقف الساعة ,   الشارع الرئيىسي 

ي -  الشارع الرئيىسي 
مقابل الجمعية االستهالكية- ساحة أزرونى

 قرب بنك بيمو

ى زين فية صحنايا موقف الطيارة جانب مدرسة الشهيد حسن  أرسر

فية صحنايا  ي ضاحية , ارسر
 أذار8الشارع الريىسر

فية صحنايا  جانب القرية الصينية- بداية المساكن - ارسر

فية صحنايا جنوب موقف الخزان حديقة هناوي مقابل صيدلية طارق ارسر

فية صحنايا ي-المجمع التجاري -اذار 8ضاحية-ارسر
طابق ثانى

مقابل بنك بيمو, الشارع الرئيىسي 

جانب بنك بيمو- الشارع العام 

ساحة الرئيس- الشارع العام 

جانب بنك بيمو, الشارع العام

مدخل ملبوسات مودا- اول البلد 

ي ب 
 مي 200تنظيم, شارع النجوم, بعد ساحة ازرونى

, جانب صيدلية عبي  حسون ي
ساحة األزرونى

ي
ساحة االرزونى

ي
ساحة االزرونى

ي 
جانب صيدلية عبي  حسون- ساحة االزرونى

ي -طريق الكسوة القديم 
جانب عيادة طبيب االسنان يوسف نصار- مي  200عل بعد - الشارع الرئيىسي-طلعة البارده حارة بناية الكويب 

ي  مقابل صيدلية تنظيم صحنايا- مقابل مركز هشام الطب 

الطرق العام

الطرق العام

جانب دير صيدنايا

قرية حفي  فوقا

نزلة الظريف - B1 جزيرة 

C3-جزيرة

مقابل جامع المهدي - 33البناء  - 3الجزيرة 



27المحضى  - 2الجزيرة ب 

21 محضى 3الجزيرة ب 

3الجزيرة شي 

جانب جامع المىهي فوق صيدلية الجبارة

 سوق الخضار2جزيرة 

ي - 10محضى  - C2جزيرة 
طابق أول فبى

8 محضى رقم 3جزيرة ب 

27محضى , 1جزيرة ب

2جزيرة ب

4 محضى C5ضاحية األسد جزيرة 

  مفرق كوكب

ضمن مركز دار العافية, مفرق كوكب 

الشارع العام

  سوق المعتصم التجاري

ان , مقابل صيدلية صفاء احمد, فوق فرن الخيمة  الساحة الرئيسية , طلعة جمعية الطي 

آخر خط الشفيس مقابل بقالية الشعار-  نزلة األحداث 

ي طالب,  جمعيات  شارع علي بن ان 

ساحة خلف جامع العمري جانب ملحمة األمل بناء الكحيل طابق أول

شارع الثورة, فوق حلويات نفيسة

مقابل ساحة العلم

5الجزيرة اف 

فوق صيدلية الضاحية- السوق التجاري 

طابق اول, A1جزيرة , السوق التجاري المركز

فوق صيدلية الضاحية,(المعتصم)السوق التجاري المركزي 

مقابل السوق الخمري, السوق التجاري

ان, الشارع الرئيىسي  شارع الطي 

مقابل سوق المحطة و صيدلية نور,امتداد كورنيش جامع االحمد 

 قرب جامع القدشيC3جزيرة 

ي, E2جزيرة  مركز الضاحية الطب 

جزيرة أ الكتلة الثالثة

جانب صيدلية السالم-5/2بناء -1جزيرة ب 

جانب صيدلية الحياة المركزية- مقابل السوق التجاري  - 1جزيرة ف 

80بناء  - 3جزيرة - ضاحية قدسيا 

جانب جامع الرحمن- دير مقرن 

  الشارع العام

ساحة سندس,  شارع الجالء 

 مقابل مطعم الصديق

الشارع الرئيىسي

الشارع العام

مقابل كنيسة الشيان- الشارع العام 

 م50بعد مفرق رخلة ب 

جانب السينما

ساحة الشيان شارع ابن رشد

ي 
مقابل الطابو, ساحة الغاليبى

ى مببى نقابة المعلمن 

ة مساكن العارسر

ة  جانب الخزان- مساكن العارسر

  الشارع العام

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي



فيس مخيم الوافدين الشارع الرئىسي جانب موقف السي 

مقابل البلدية- الشارع الرئيىسي 

  الشارع الرئيىسي

بجانب جامع الخضى, السوق 

السوق الرئيىسي شارع هنانو بناء كبور طابق أول

دوار السوق, الشارع الرئيىسي 

الطابق األول- بناء رجب - الشارع العتيق 

الكورنيش الشمالي

جانب الكنيسة-بناء الوقف

قرب الكنيسة, ساحة السوق, لشارع الرئيىسي

  الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 الشارع العام

 بغمليخ

400 جانب محل 

 شارع الكراج

القحطانية- مفرق بيدر , طريق الوردية 

بوي  مقابل المجمع الي 

الرقمة

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

الشارع الرئيىسي

مقابل صيدلية هدى, الشارع الرئيىسي

القمصية

مقابل البلدية, القمصية

جانب الجامع

ي البلدية
جانى

دوار ززادي العيون

لشارع الرئيىسي

بوي, لشارع الرئيىسي مقابل المجمع الي 

مدخل السوق

مركز السوق بجانب المقام

مقابل مقام الشيخ البدر

 الشارع الرئيىسي

جانب صيدلية الحسام

دريكيش- طريق طرطوس 

 شارع الجابري

 شارع القوتلي

 شارع القوتلي

 شارع القوتلي

 شارع القوتلي

 شارع القوتلي

, طلعة بشور  شارع القوتلي

 شارع جول جمال

 شارع جول جمال

 شارع جول جمال

 شارع جول جمال

 لشارع الرئيىسي

 لشارع الرئيىسي



جانب مركز انعاش الريف- التون الجرد - العنازة 

جانب شعبة الحزب- القصور 

مقابل مؤسسة المياه, القصور

ي جانب مضف التسليف الشعب 

حي القصور

خلق مؤسسة المياه, حي القصور

طريق القدموس, حي القصور

خراب مرقية

شارع احمد بياشي

شارع الجابري

شارع الجابري

شارع الشايا

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع القوتلي

جانب الثانوية التجارية, شارع القوتلي

جانب مضف التوفي , شارع القوتلي

قرب صيدلية الحياة, شارع القوتلي

يد, شارع القوتلي مقابل مضف توقي  الي 

, طلعة شعبة التجنيد شارع القوتلي

شارع جول جمال

شارع جول جمال

شارع جول جمال

شارع جول جمال

شارع جول جمال

شارع جول جمال

شارع جول جمال

شارع جول جمال

قرب المحكمة, شارع جول جمال 

بناء رخامية, فوق صيدلية الحكمة, شارع جول جمال

شارع سعد هللا الجابري

حي القصور, طريق القدموس

عنازة, شارع الوحدة

مقابل البسة بيان جيدان

شارع جول جمال, مقابل الكنيسة

  لشارع الرئيىسي

  لشارع الرئيىسي

 المقلع

 شارع أبو فارس

الشارع الرئيىسي

المقلع

شارع الرئيىسي- المقلع 



الشارع الرئيىسي, المقلع

مقابل مفرق الكراج, حي المقلع

فوق مختي  حيدر, مقابل مفرق الكراج, حي المقلع

الشيخ سعد جانب كازية الشيخ سعد فوق صيدلية زوات الشيخ ديب-دريكيش

دوار البلدية

دوير رسالن

شارع المقلع

شارع المقلع

شارع عبد المنعم رياض

  ساحة دريكيش

  لشارع الرئيىسي

  لشارع الرئيىسي

ي
 
ف  الخي الشر

ي
 
ف فوق صيدلية االندلس,  الخي الشر

قية  الساحة الشر

قية  الساحة الشر

قية  الساحة الشر

قية  الساحة الشر

قية  الساحة الشر

قية  المنطقة الشر

 بجانب السورية للمعلوماتية

 بويضة سويقان

 تركب

 ساحة الدريكيش

 ساحة الدريكيش

 ساحة الدريكيش

 ساحة دريكيش

 ساحة دريكيش

ق الكراج  رسر

 مفرق زيتونة

 مقابل مدخل الكراج

ي
 
ف الخي الشر

ي
 
ف الخي الشر

ي
 
ف ي نقليات القدموس, الخي الشر

 
ف رسر

قية الساحة الشر

قية الساحة الشر

قية الساحة الشر

قية الساحة الشر

قية الساحة الشر

قية الساحة الشر

قية الساحة الشر

قية الساحة الشر

قية  جانب الجش- العديدة - الساحة الشر

قية  يد مقابل رسيتل- الساحة الشر بناء صندوق توفي  الي 

قية  السوق- شارع الحرية - الساحة الشر

قية  ق الكراج - الساحة الشر مقابل صيدلية فاطمة حسن- رسر

قية  ي - الساحة الشر ق مضف التسليف الشعب  م100رسر

الشارع الرئيىسي

قية, الشارع الرئيىسي بجانب الكنيسة, الساحة الشر

المندرة



تركب

جانب الكراجات

الشارع العام, جانب ثاوية عفيف نضة

ي-حارة القرية
جانب فرن رقمانى

ساحة الدريكيش

ساحة الدريكيش

قية- ساحة الدريكيش  الساحة الشر

جانب صيدلية مارون البابا, مقابل مؤسسة سندس, ساحة دريكش

ساحة دريكيش

ساحة دريكيش

كة األدهم للضافة ح مقابل رسر ى شارع الثورة بناء قني 

شارع بيت الشيخ يونس

شارع بيت عمران زينة

شارع جول جمال

شارع جول جمال

شارع جول جمال

ق مدخل الكراجات الجديدة رسر

ق مضف التسليف رسر

ي فوق صيدلية مايا ي مضف التسليف الشعب 
 
ف رسر

فوق صيدلية سحر, ساحة الدريكيش, صا فيتا

طريق الزيتونة

طريق الكراج

حارة الدوار- قرية الجروية 

مقابل المضف الزراعي-  ناحية الصفصافة

الشارع العام

مقابل المضف الزراعي, الشارع العام 

الصبوحية

بعمدة

جانب البلدية

دوار البلدية

خلف شعبة الحزب, دوار البلدية

مقابل البلدية, صفصافة

قرية كفرفو

قرية ناحوت

مقابل المدرسة

ناحوت

 خربة المعزة

 خربة المعزة

دوار الفندارة, الرابية 

الرقمة

الرمال الذهبية, مرقية

برمانة المشايخ

حريصون

خربة الفرس

دير حباش

ي- ناحية الروضة -شارع هنانو الخراب الجنون 

ي- ناحية الروضة -شارع هنانو الخراب الجنون 

ضهر مطر

كرتو

كرتو



جنوب حديقة الباسل- المدينة ,    المشبكة 

انية   الي 

انية  شارع عدنان المالكي,   الي 

وان,   الحمرات  شارع القي 

  الشورة

ق مشفى جورية,   الفاخورية  رسر

القدس,   القصور 

  المشبكة

  المشبكة

اول سوق النسوان,  المشبكة

دوار فيندارة,   ربيعة

  شارع البنك

  شارع الثورة

  شارع الثورة

  شارع الثورة

  شارع الثورة

  شارع الثورة

  شارع الثورة

  شارع عبد المنعم رياض

  شارع هنانو

دوار فيندارا,   فقاسة

  قدموس

شارع مشفى الحياة,   قدموس

  قصور

شارع الثورة,   لحودية

  مشبكة

  مشبكة

  مشبكة

  مشبكة

  مشبكة

شارع انطاكية,   مشبكة 

شارع الثورة,   مشبكة

شارع الثورة,   مشبكة

شارع الثورة,   مشبكة

شارع الزهور,   مشبكة

شارع هنانو,   مشبكة

طريق عام دريكيش,  الفقاسة 

 القدموس

 اللحودية

 المشبكة

 المشبكة

 المشبكة

 المشبكة

 المشبكة

 المشبكة

 المشبكة

غرب دوار الساعة,  المشبكة

 جنوب حديقة الباسل

 رأس الشغري

 شارع الثورة



 شارع الثورة

 شارع الثورة

 شارع الثورة

 شارع الثورة

طة العسكرية,  شارع الثورة ي ط, دوار الشر 3فوق بن العلب 

 شارع الثورة, بجانب بنك عودة

 شارع الجروية

 شارع طالئع

شارع الثورة,  صالحية 

شارع المقص,  قدموس

شارع الثورة,  لحودية 

 مشبكة

 مشبكة

 مشبكة

 مشبكة

االنشاءات جانب الهالل الحمر

ق الهالل االحمر, االنشاءات رسر

الجمعية السكنية, جانب حديقة المرور

الحمرات

الحمرات

ى- شارع يافا - الحمرات  نقابة المعلمن 

1ط , بناء الضبيط, الحمرات

طة العسكرية, الحمرات 1بناء حسان حمزة ط, جانب مصبغة الحمرات, دوار الشر

ونيكس الحمرات, جانب سي 

الدكيلة-الحميدية

بنمرة- الشيخ بدر 

قية اخر شارع الكرامة, الغمقة الشر

القدموس

القدموس

القدموس

القدموس

ضمن مجمع النور, القدموس

القمصية مقابل البلدية

ي
 
ف الكورنيش الشر

ي
 
ف الكورنيش الشر

اللحودية

اللحودية

اللحودية

اللحودية

الفاخورة جانب مشفى جورية- اللحودية 

طة العسكرية - اللحودية  ي- دوار الشر
ادوس طابق ثانى بناء فندق أني 

اللحودية قرب الصيدلية العمالية

خلف الصيدلية العمالية, اللحودية

مقابل قيادة موقع طرطوس, خلف الصيدلية العمالية, اللحودية

طة, شارع الثورة, اللحودية جنوب دوار الشر

شمال الصيدلية العمالية, شارع الثورة, اللحودية

شارع الزهور, اللحودية

فوق صيدلية عصام طباع, شارع الزهور, اللحودية

شمال الصيدلية العمالية, اللحودية

ى القديم, اللحودية مقابل فندق شاهن 



عند الصيدلية العمالية, الللحودية

المشبكة

المشبكة

المشبكة

المشبكة

المشبكة

المشبكة

المشبكة

المشبكة

المشبكة

المشبكة

المشبكة

المشبكة

المشبكة

المشبكة

المشبكة

بالقرب من صيدلية ريم معال- المشبكة  العليا

طة العسكرية, المشبكة  شارع الثورة شمال دوار الشر

ي, شارع الثورة, المشبكة  مقابل البنك العرن 

طة العسكرية , المشبكة  ي- عند دوار الشر فوق بن العلب 

خلف الثانوية- الشيخ سعد - المشبكة 

طة العسكرية- المشبكة  دوار الشر

مقابل  مكتبة عطية- سوق النسوان - المشبكة 

 كامل علي. مقابل مخي  د- شارع الزهور - المشبكة 
مبى

شمال الصالة الرياضية- شارع ميسلون - المشبكة 

مجمع الحذاء االحمر- المشبكة 

2فوق وكالة مابكو ط- مقابل ثانوية الكرامة - المشبكة 

المشبكة العليا

المشبكة العليا

المشبكة العليا

ى- المشبكة العليا  جانب صيدلية الياسن 

جنوب حديقة الباسل- المشبكة العليا 

فوق بن أبو زهي - شارع النسوان - المشبكة العليا 

المشبكة العليا , غرب تجمع الثانويات

جنوب حديقة الباسل, المشبكة العليا

ى, سوق النسوان, المشبكة العليا 2ط, فوق صيدلية الياسن 

شارع انطاكيا, المشبكة العليا

ي, المشبكة العليا شمال البنك العرن 

ى, المشبكة العليا فوق صيدلية الياسن 

المنشية, المشبكة

بجانب الساعة, المشبكة

بجانب انجيل الفرع االول, المشبكة

جانب ثانوية الكرامة, المشبكة

اول بناء غرب تجمع الثانوي, جنوب حيديقة الباسل, المشبكة

سوق النسوان, المشبكة

شارع الثورة, المشبكة

ي, شارع الثورة, المشبكة جانب البنك العرن 

جانب صيدلية الحياة, شارع الثورة, المشبكة

مدخل سوق النسوان, شارع الثورة, المشبكة

د, شارع الزهور, المشبكة  كامل علي.بناء مخي 
مبى



شارع هنانو, المشبكة

ونيكس, المشبكة كة سي  مقابل رسر

المشبكة, سوق النسوان

وع  قرب الصالة الرياضية - 6المشر

المشكبة

شارع المالكي, المنشية

سوق الذهب, الوحدة

بيطار لألشعة.قرب د, شارع عدنان المالكي, برانية

ح ط ى شارع الثورة - 2بناء قني 

جانب كنيسة السيدة

ى  مقابل امن الدولة- جمعية المعلمن 

جنوب الصيدلية العمالية

حي الرمل

حي الرمل

شارع هنانو, حي الرمل

مقابل حديقة الباسل, شارع الثورة, حي الصالحية

مقابل كيلوباترا-- شارع الثورة- حي العزيز 

حي اللحودية,

حي حديقة الباسل

خربة المعزة

دريكيش

ي المحكمة ب - دوار االنشاءات 
 
ف  مي 100رسر

طة العسكرية دخلة ىتيب توب فوق مخي  الدكتور علي عثمان دوار الشر

طة ميبى مشفى الحاج صالح, دوار الشر

بجانب سوبرماركت عز الدين, شارع الثورة,دوار الغمقة

دوار الفقاسة

مقابل الهالل السوري- ساحة االنشاءات - ساحة الباسل  

ي - دوار الرابية  الفقاسة - ساحة الباسل 
فوق معرض سيارات  المنار- مجمع  البدر  التجاري السكبى

خلف سينما العباسية, دوار الساعة, ساحة المشبكة

شارع اإلتحاد, جانب فندقر دانيال

ي شارع البعشي 

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

طة العسكرية, شارع الثورة  دوار الشر

ياتل القديم- الفاخورة - شارع الثورة  مقابل سي 

بناء رسكيس- شارع الثورة 

خلف مشفى الرازي- شارع الثورة 

مفرق الصيدلية العمالية- شارع الثورة 



جنوب بنك بيمو-شارع الثورة 

ق الصيدلية العمالية, جانب بنك بيمو شارع الثورة , رسر

ا فوق فروج ابو علي
شارع الثورة فندق كليوبي 

ا شارع الثورة مقابل فندق كليوبي 

,شارع الثورة

المشبكة, شارع الثورة

جانب بنك بيمو, شارع الثورة

جانب فرنس بنك, شارع الثورة

جانب فروج ابو علي, شارع الثورة

جانب محمصة العنازي, شارع الثورة

طة العسكرية, شارع الثورة دوار الشر

دوار امن الدولة, شارع الثورة

شمال مشفى الحاج صالح, شارع الثورة

طة العسكرية, شارع الثورة جانب مشفى الحاج صالح, مقابل الشر

اس, شارع الثورة مقابل اني 

ا, شارع الثورة مقابل فندق كليوبي 

كة السعدي-شارع الثورة جنوب دار رسر

شارع الزهور

شارع الزهور

شارع الزهور

مقابل محالت الطرابلىسي, شارع العريض

مقابل مدرسة رجب صالح, شارع العريض

شارع العمصة

ى, شارع الغدير ى الزراعين  جانب نقابة المهندسن 

شارع القدس

شارع المشبكة

شارع الوحدة

مقابل فندق دانيال, شارع الوحدة

ق-شارع الوحدة ي بناء برج الشر
 
ف الكورنيش الشر

شارع برمانة المشايخ

شارع بسماقة

ى, شارع زكي أرسوزي ي برج شاهن 
 
ف رسر

شارع صالحية

مقابل الخطوط الجوية السورية, شارع عدنان المالكي

جانب العقارية الجديدة- شارع ميسلون 

شارع هنانو

شارع هنانو

شارع هنانو

فوق مختي  كريستينا, شارع هنانو

شارع هنانو, غرب مدرسة الكرامة

ق قض العدل  مقابل فرع المرور- رسر

شمال دوار الفقاسة

شيخ سعد

مقابل حديقة الباسل, صالحية

صالحية, مجمع عمريت التجاري

كونيش البحر-  مدينة - طرطوس 

غرب مدرسة الكرامة

قية بجانب دوار الغمقة, شارع الثورة, غمقة رسر

دريكيش- الشارع العام, فجليت

قدموس



ي1ط, جانب ثانوية القدموس, الشارع العام, قدموس
 فبى

طة العسكرية لحودية, شمال الشر

للحودية, جنوب الصيدلية العمالية

لمشبكة عليا

مدخل المشبكة

خلف سينما عباسية, مشبكة, مدينة

مشبكة

مشبكة

اول سوق النسوان, مشبكة العليا

مشبكة العليا, جنوب حديقة الباسل

ى, شارع يافا, مشبكة عليا  بجانب نقابة المعلمن 

سوق النسوان, مشبكة

بارة, شارع الثورة, مشبكة بناء الي 

ي, شارع الثورة, مشبكة جانب البنك العرن 

ى, مشبكة قرب سينما العباسية, شارع الحالقن 

طة العسكرية, مشبكة شارع الشر

شارع سوق النسوان, مشبكة

new boyفوق وكالة , غرب حديق الباسل, مشبكة

فوق محل نور الدين, 3مجمع عمريت ط, غرب دوار الساعة, مشبكة

2ط, مجمع سخية التجاري, مشبكة

3مشبكة, جانب مجمع الحذاء االحمر, بناء مجمع داود التجاري ط

2مشبكة, مركز الحذاء االحمر, طابق 

مقابل صيدلية اديب بشور

منطقة اللحودية

وادي الميس

نعمو الغربية- القدموس 

المقص

بجانب مضف التوفي 

شارع القصور,المقص, اول طريق الجرد

مقابل الكراج

مقابل مضف التوفي 

الشارع الرئيىسي

دوير الملوعة
شارع المطل االخضى

STREET

 ساحة الرئيس

الشارع العام- حي النشوة الغربية 

بناء غرفة التجارة, شارع القاهرة

شارع يوسف العظمة

الوسط

المزرعة

ساحة الفخار

ساحة سلطان األطرش

ى بناء بدران األطرش طابق ثالث- ساحة سلطان األطرش  شمال فرع المؤسسة العامة السورية للتأمن 

الطابق الرابع- برج السويداء مول - شكيب أرسالن . ش

شارع البلدية

ي
شارع الشعرانى

ي
شارع الشعرانى

شارع الشهيد يوسف جربوع

جانب الفرن اآللي- برج ادم - شارع شكيب أرسالن 



العفينة

بناء الجمعية الفالحية

ضمن مركز شعف الصخي

شارع عبد المنعم رياض

وع السابع المشر

وع الزراعة مشر

وع الزراعة مشر

سوق الصفن

سوق الصفن

شارع العوينة

شارع انطاكية

مدخل العناية

 الشارع الرئيىسي

العمارة

العمارة

ي الجديدة  الريخ 

شارع الثورة

شارع الجمهورية

شارع الجمهوية

قرب القيادة البحرية

شارع القدس

قرب جامع غريب

دوار هارون

شارع اسكندرون,   جميلية

شارع اسكندرون,   جميلية

شارع اسكندرون,   جميلية

  شارع النيال

الجميلية

الجميلية

شارع زكي باشا, الجميلية

الحمدانية

مقابل مدرسة الكمال- الخي الثالث - الحمدانية 

الشيان الجديدة

امام صوامع الحبوب- الشيان القديمة 

السليمانية

السليمانية

السليمانية

السليمانية

الشيخ طه

المحافظة

ساحة العزيزية

شارع النيل

شارع النيل

شارع النيل

عوجة الجب

يتل- عوجة الجب  خلف السي 

ى بطرس و بولص- السلطانية  جانب كنيسة القديسن 

السوق الرئيىسي

السوق الرئيىسي

الشارع الرئيىسي



الشارع العام

الطريق العام

الشارع العام- حوارات عمرين 

شارع العام

البارودية

قرية الموعة

قمانة

ي الخي الجنون 

26شارع استوديو - الدباغة 

مقابل سوق الصاغة- المرابط 

فوق صيدلية الجامعة- مقابل ملجأ األيتام - المرابط 

دوار المحطة خلف مطعم قيطاز

بناء فندق النواعي - مقابل مطعم علي بابا - ساحة العاصي 

مقابل صيدلية شاكر-  آذار 8ش 

ي الفداء  جانب جامع القان- الباشورة - شارع ان 

ي الفداء -طريق حمص   جانب مدرسة شحود بغدادي- الجزيرة الرابعة - ضاحية ان 

ى اللوزة  مقابل الجب- دوار االسكان - عن 

 الشارع العام

غرب الثانوية- الشارع العام 

الساحة العامة- الكافات 

طريق العاصي القديم- تلدرة 

جانب الحمام االثري

ساحة الحمام االثري

سوق الخضار

شارع  الثوره

شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الثورة

ي- بناء فندق السالم - شارع السعن 
طابق اول فبى

سوق القماش- شارع السعن 

شارع حماة

شارع حماه

ي جانب الكنيسة
 
ف  الخي الشر

ي
 
ف الخي الشر

ي 
 
ف الشارع العام-  الخي الشر

مقابل مكتب االهلية- الشارع العام 

ي
جانب المركز الرياصى

مقابل بنك سورية والمهجر

جانب الطريق العام- البياضية 

ي الشارع الغرن 

بجانب الهاتف االلي

جانب المؤسسة العسكرية

السوق التجاري- جب رملة 

شارع الوراقة

شارع الوراقة

وادي العيون

ي
 شارع النبيغة الزبيبى

شارع الجزار

شارع زيدل

ازيل  شارع الي 



كة الكهرباء مقابل رسر

ي
 
ف الكورنيش الشر

ي الكورنيش الغرن 

شارع الحميدية الرئيىسي

كفرا

 الشارع الرئيىسي

ي 
ي- المخرم الفوقانى قرية أبوحكفة الجنون 

جانب مدرسة محسن عباس

ساحة الزهراء

شارع الزهراء

مقابل مدرسة سناء محيدلي

شارع الملعب البلدي

ي الكورنيش الغرن 

ساحة الحاج ثابت

ساحة الحاج عاطف

السنكري

ي
 شارع البستانى

 شارع الشهداء

 شارع سحبان

كفرا

  منطقة الفبو

القبو

القبو

القبو

القبو

كفرام

الساحه العامه

الخي الشمالي

شارع شكري هالل 

طة مساكن الشر

 جنوب مشفى الزعيم

 شارع جي  ضومط

جنوب مدرسة عكرمة المخزومي

شارع العشاق

طريق طرابلس

عكرمة الجنوبية

قرب الكراج الرئيىسي

القصور

ي   شارع الخضى

شارع شكري هالل

قرية القنية

المحطة

مقابل حلويات العروسة-  حي السبيل - المحطة 

جادة السهم

بية  دوار وزارة  الي 

شارع نسيب البكري

ي
طليانى

شارع الحمراء



 شارع حافظ ابراهيم  

الشارع الرئيىسي

 مزة جبل 

اد المزة اتوسي 

الطريق المؤدي ال عروس الجب

شيخ سعد

قية  فيالت رسر

86مزة 

86مزة 

 86مزة 

جانب تسجيالت المحطة

شارع الدير

ساحة باب مصل

شارع معن بن زائدة

مساكن برزة

مساكن برزة

مساكن برزة

مساكن برزة

مساكن برزة 

مقابل مدرسة الواقدي

جانب مدرسة االسكندرون

دمر الغربية

مقابل ازياء المليوني 

بكاري

ساحة شمدين 

مقابل افران ابن العميد

الزاهرة القديمة

شارع النارصة

دوار سوق الخضار

مقابل مطعم مرايا

تقاطع شارع الثورة مع شارع بغداد

الشارع العام

ي جادة البحي 

شارع بغداد

شارع مرشد خاطر

ي  1ط,  مجمع ملص الطب 

ساحة يوسف العظمة

بناء مطعم العاللي

شارع عمر المختار

مقابل السفارة البلغارية
ى تجهي 

باب توما 

برج الروس

برج الروس

شارع مارسيل كرامة

ي
غسانى

مقابل باب االسعاف لمشفى الفرنىسي

جريدة الثورة

ي
الموازيبى

ساحة الشهبندر



ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

ساحة الشهبندر

3 جزيرة 

11جزيرة 

 7جزيرة 

 7جزيرة 

حي الورود

حي الورود 

مساكن الحرس

شارع منصور

شارع ناظم باشا

شارع ناظم باشا

فوق سوبرماركت حمودة, مقابل فروج عبد الحميد ,  شارع الجالء 

فوق مفروشات السلطان- مقابل موقف الروضة -  الشارع الرئيىسي 

 شارع مطعم النوافي 

جانب البلدية القديمة, فوق مطعم النجوم, الشارع الرئيىسي

جانب الكازية

دخلة عصي  هاواي, شارع سلطان االطرش , حي الوحدة 

ي- مقابل حلويات نبيل نفيسة - ساحة الرئيس  بناء المختار الحلب 

ساحة السيوف

شارع الروضة

شارع الروضة جانب روضة طالئع جرامانا

دخلة الحمام- منطقة الروضة 

شارع الطول

موقف الفرن

أ , 3جزيرة , ضاحية األسد ي, 10محضى
طابق أرصى

جانب المدرسة االبتدائية- الشارع الرئيىسي - دربل 

مقابل الطابو, الشارع العام 

ي 
 
ف وع بعد صيدلية رنا شورى- الخي الشر شارع المشر

وع شارع المشر

مقابل صيدلية مروان- شارع المدرسة 

يد طريق الي 

مركز المدينة

مقابل الخدمات الفنية

القصور

شارع القوتلي

شارع القوتلي

شارع جول جمال

قريه بدرية

ي  الخي الغرن 

جانب ثانوية عفيف نارص,  شارع الحرية

قية الساحة الشر

الكراجات

بيت دقيق- قرية بعمرة 

مقابل الكراجات

 مركز المدينة

اللحودية

غرب مؤسسة المياه- شارع الوكاالت - اللحودية 

جنوب الصيدلية العمالية, اللحودية



المنشية

شارع الثورة

شارع الوحدة

الصليب

يس, شارع المطل االخضى  فوق مكتب الكسي 

STREET

 المسجد الكبي 

عوينة

شارع انطاكية

شارع جامع العجان

العمارة

شارع الثورة

وت شارع بي 

شارع قتيبة بن مسلم الباهلي

ديان  جانب جامع الدرويش-المي 

ديان  جانب جامع-مي 

عوجة الجب
شارع سعيد العاص,   الحارصى

شارع السعن

 جانب األسطورة للعرائس

 شارع الحضارة

اد المزة اتوسي 

مساكن برزة 

مساكن برزة 

نوري باشا

بناء البيطار

ى الكرش عن 

بناء شيخ البساتنة

شارع حلب

جانب مخي  الدكتور صياح ابراهيم, جانب حلويات نبيل نفيسة , ساحة السيد الرئيس 

شارع الروضة,   الحمراء



BUILDING

ي قرب بن العلب 

 شارع االخطل

ي
ى
تجمع المشاف

ي شارع احمد عرن 

كية خلف القنصلية الي 

قرب جامع شيخ عمر

اخر طلعة جامع الرحمن

مقابل المدرسة التجارية للبنات

العروبة

قسطاكي حمصي

مببى مشفى الحكمة

سامي عاصي سابقا. مببى مشفى د

مقابل الباب الشمالي لمعهد حلب

جانب فرع المرور

مقابل المتحف الجديد



 العمالي
جانب المشفى

بية قرب وزارة الي 

خلف فندق حمص الكبي 

مقابل ادارة المرور

ي مجمع ابن النفيس الطب 

مقابل وزارة الثقافة

جادة الخطيب

بناء جامعة دمشق

ضمن حرم جامعة القلمون

قرب الملعب البلدي

شارع غسان حرفوش

اد الالذقية طرطوس  اوتوسي 

جانب مقىه ارامادا



شارع حافظ ابراهيم

طريق عام حمص مصياف 

مواجه حديقة الروس

84مقسم 

ين مقابل حديقة تشر

بناء سينما الشهباء

2مقابل كازية بالن 

بناء االوقاف

السليمانية

يد مقابل مكتب الي 

ار بن األزور قرب مدرسة رصى

جنوب الثكنة

ي ان
كة ام ن  مقابل رسر

ى جانب مجلس الفنانن 



مقابل جامع زيد بن ثابت

جانب جامع الحمزة و العباس- شارع فارس الخوري 

ائب خلف الهيئة العامة للروسم و الضى

BUILDING

بناء البلدية

580بناء 

ى.قرب عيادة د هايل ياسن 

قرب سينما القاهرة

مقابل كالس كافيه- جانب مشفى الرحمة 

ي تمام شارع ان 

بناء ابو طاهر الغيفاري

بناء اللحام

اول جش االعوج

مي 20شمال دوار الزنبقة - طريق قنوات 



مقابل مببى البلدية

حارة بيت سعود

طابق اول- فوق معهد الخوارزمي - دوار الزراعة

ياتيل  بجانب سي 

 خلف مشفى الدراج

ي986بناء 
 قرب سناك جيمبى

يتح  وع رسر قرب مقىه الملكي- مشر

ى مقابل نقابة المعلمن 

ي ي ومدرسة سلمان العخ   باب السكن الجامعي الغرن 
ى  بن 

شعبة التجنيد

مقابل حديقة اسكندرون

مقابل كافيه سيلينا

شارع مدرسة البعث

كة جود  قرب رسر

بعد حمام السوق قبل جامع عبادة بن الصامت- حي القلعة 

 قرب مستوصف كلماخو

جانب مطعم القلعة-  م 200 قبل القوس ب 

جانب مدرسة علي حسن بدور

قرب بناء بلدية الهنادي

بعد مفرق الجوهرة-  الشارع الرئيىسي 

 الساحة الرئيسية

مقابل المستوصف

فة  مواجه بلدية المشي 

ه ى  شارع المني 

جانب المستوصف

  جانب مركز صيانة السيارات الحديثة

شارع صالح علي

مقابل روضة رسب الحمام

حي التضامن

قرب الناحية-  الساحة 

جانب البسة كتاكيت



شارع تكىسي الهيثم

ي ب 
م100غرب خط الري الثانى

قرب حلويات السلطان

مقابل جامع زين العابدين بن علي

طة أول مدخل عل اليسار بعد قيادة الشر

نهاية شارع معمل الثلج

مقابل بنك بيمو

عبارة باريس- سوق التجار 

ساحة رسفيس قنينص- خلف بروستد كفا 

مقابل المصور مني - حي القدس 

مقابل الملعب البلدي-  بجانب الجامع 

وع ب  اكية- مشر خلف مدرسة االشي 

جانب مؤسسة التمويل الصغي  االول

ساحة الزين- خلف كازية حيدرة 

مقابل حلويات مرعش- مفرق كراجات الفاروس 

بجانب المالية

مقابل حلويات السقا قبل حلويات الرائد- جامع جعفر الصادق 

مقابل التأمينات االجتماعية

 مقابل صالة الكرامة

شارع زكي أرسوزي

بناء ناشد

بناء عادل ياغان

خلف مشفى الهالل االحمر لالطفال

شارع المغاسل

هة  ى ى مدرسة المأمون واليى جانب معهد حلب للموسيقا- بن 



مجمع الصحراء

بناء األوقاف

بناء الوقف

امام جش االنشاءات

بناء غارو جيهان

جانب جامع نفيسة

 جانب جامع التوحيد

مقابل محطة تتان

ي
دوار الكابري, التلفون الهوان 

ي ألياس 
شارع فيالت- خلف كنيسة الببى

ي-  خلف كنيسة الفرح 
التلفون الهوان 

اخر نزلة جامع  االنوار

يس مقابل االكسي 

جانب مضف التوفي 

جانب خزان المياه

جانب الصيدلية العمالية

مقابل سوبر ماركت الواحة

قرب سينما األمي 

بناء المحبة

شارع مطعم دريم هاوس

ي- التعاونية 
ى
مقابل مدرسة محمود نيصاف



 شارع امن الدولة

شارع جامع االيمان

جانب البلدية

غرب البحرة

ي
مقابل المشفى الوطبى

مجمع الزهراء

جانب المستوصف-  شارع العام 

مقابل الحديقة

ي
ى
ق المركز الثقاف رسر

مقابل كازية شيحان

الشارع الرئيىسي

شارع يوحنا

شارع وضاح اليمن
ى مقابل مدرسة ام البنن 

قرب مدرسة عبد المهيمن عباس

مقابل الفرن اآللي



 العمالي
جانب المشفى

مقابل الدكتور عدنان خضور

مقابل جمعية صندوق العافية

جانب مشفى الجشي

جانب البلدية

جانب كنيسة مار الياس

كة كهرباء حمص مقابل رسر

 قرب مشفى الحياة

شمال الجامع

فيس مفرق السي 

جانب روضة طالئع البعث

BEHIND MTN COMPANY FOR COMMUNICATION

كفرا

الساحة العامة

جانب ثانوية جول جمال

ي  شارع الشهيد انطون ابراهيم-  الخي الجنون 

ساحة الشهداء

جانب المستوصف- الطريق العام 

مقابل شعبة الكهرباء
ى مقابل مستوصف شن 

 مقابل كنيسة مار مطانيس

 الشارع الرئيىسي

هة ى دوار اليى

تفرع شارع الحضارة

7شارع رقم

ي  جانب المستوصف-  الكورنيش الجنون 

 جانب مركز الكهرباء

ي شارع محمد الخضى

مقابل الدكتور باسل ديب



مقابل الصالة الرياضية

20تقاطع 

 مي 200قبل مقسم الهاتف ب 

طة  مساكن الشر

 بناء مشفى النهضة

شارع رقم -  18

مقابل مشفى االهرام

بناء السلطان

جانب بنك الشام- الجمعية الطبية السورية 

مقابل ثانوية بور سعيد

مقابل الركن الفرنىسي

مقابل بلدية المهاجرين

بجانب الفرن اآللي 

مقابل فرن الشيخ سعد

اد  مقابل معهد التخطيط و االحصاء-  مقابل دار البعث عل االوتوسي 

خلف اتحاد الكتاب العرب

مقابل كوين سني -  خلف القض العدلي الجديد 

ي مول
ضمن بناء السيب 

طريق الخزان

ى  مقابل دار البعث-  خلف نقابة المعلمن 

 جانب الجامع المحمدي

طلعة فالفل عل كيفك

خلف المعهد العسكري للغات

جانب فرن السعادة- مدرسة 

ساحة عروس الجبل

مقابل الكنيسة

مقابل ملحمة عربشة- نزلة عروس الجبل -  خزان 

بعد مطعم الزين-  شارع المدرسة 

مقابل مشفى الرازي

خلف مشفى يافا



 قبل مشفى االسدي

بناء االسكان- مقابل جامع الزهراء -   طلعة االسكان 

 جانب جامع االكرم

الدخلة مقابل مدرسة حافظ ابراهيم

موقف السوق

ى-  خلف مشفى األطفال  جانب العربية للتأمن 

مقابل الفرن االلي

بجانب نادي النضال
قرب جامع المصطفى

مواجه دخلة الحديقة

مقابل مدرسة المحبة الخاصة

بجانب مطعم النارنج

ي
 
ف قبل النفق عل الشارع العام-  بأتجاه باب رسر

برج الحرية

ي مقابل جامع عبدهللا بن رواحة
جانب األمن الجنان 

جامعة دمشق

ي و طباع- مقابل الكازية العسكرية , طريق الجمارك
بناء ياغىسر

ى  جانب مطعم شوني 

مقابل مشفى ابن النفيس- بناء البنك المركزي -  موقف هيئة تخطيط الدولة 

91/1بناء رقم , جانب جامع الرحمة 

خلف بناء بلدية مساكن برزة

مقابل بناء السوق التجاري- خلف الفرن اآللي 

بناء السبع

جانب جامع ابو عبيدة ابن الجراح

30بناء البحري رقم 

نهاية خط الميكرو

جانب كازية شموط

وت  قرب حديقة المنشية- طريق بي 

الحارة الجديدة

وع دمر- جانب جامع خالد بن الوليد - الحارة الجديدة  ى دمر البلد ومشر طريق الواصل بن 

مقابل السوق التجاري- حي الورود 

 قبل مفرق ابو عطاف

اعم  دخلة الي 

اء مقابل جامع الي 

ى  اد الفيحاء- بناء الرياضين  نهايه اسي 

مقابل بناء النخبة

امتداد شارع االشمر

مقابل جامع الماجد

بناء كشكول



جانب الصيدلية المركزية

ي الروشي
ى
جانب المركز الثقاف

جانب فندق الدارة

اميك-  موقف المعرض  مقابل الصالة الذهبية للسي 

بناء غادة

2000جانب صالون 

بناء صيدلية سارة عيىس

ى   العباسين 
ي- مقابل مشفى بناء خواح 

خلف جامع الفردوس-  شارع حلب  

دخلة مخفر عرنوس

تحت مطعم اهل اشام

ن  ى ي- مقابل فندق فور سي 
بناء اخنس و عجالنى

ي , مقابل دخلة مدرسة الورود 
بناء شاكر- شارع بطرس البستانى

35بناء 

قرب حلويات الديروان

ي التجارة بناء التامينات جانب بناء الروس
 
ف رسر

ى ب  م100بعد جامع الحسن 

مقابل مطعم النوازيت

جانب مطعم السنابل

بناء رال التالي- مقابل مدرسة بسام حمشو 

ي السوق التجارية- دخلة السوق 
ى
ف

بناء العمري

ية ى جانب مطعم الشانزلي 

قرب جامع بدر

بجانب بللور الحموي-  ميدان 

ى مشفى المجتهد وباب مصل بن 

 دخلة بنك سورية والمهجر

بعد فرن الشهبندر

ك الدولي
ى الي 

بجانب مركز االني 

بية  خلف وزارة الي 

بناء القبيطري

 جامع االيمان

اسات  ضمن السوق التجاري - 8كتلة - طريق الي 

سوق الشام المركزي

جانب سوبر ماركت تاال- نزلة االسكان 

كة الفرات للنفط  جانب المضف العقاري- رسر



اسات  جانب جامع االبراج- شارع الي 

بناء السوق

3محل رقم 

الشارع العام قبل طلعه عاطف

ي مقابل ثانوية الكواكب 

جانب مدرسة حسان ثابت

مقابل المختار

السوق التجاري

جانب الفرن, بناء المضي 

بناء حبيب رسور

 شارع الجوالن

شارع المدارس

بناء الوقف

بناء عباس داهوك



بناء كتيبة

السوق التجاري

 أ10 البناء 

E1بناء 

بجانب معهد االفاق

1-1 برج 

وع موقف مشر

بناء زكي االرسوزي

جانب مشفى المرام



بناء دريكيش التجاري

بناء زهي  عزالدين

ى الجرن مفرق عن 

جش حكر زهية- العديدة 

 بجانب نقليات االهلية

جنوب تكىسي الغدير

ي
ي السكبى

شارع اسكندرون مقابل أمن الدولة جانب االتحاد التعاونى

 جنوب دوار الساعة

شارع زكي األرسوزي

ي
حلويات الحورانى

2بناء 

بناء الزحاوي

قرب مفروشات مخاطر

مقابل كازية المختار

مقتبل الدوار

مقابل ضيافة العنازة



بجانب مدرسة انيس عباس

جانب دوار السيد الرئيس-  طريق الشام 

BUILDING

مقابل مركز كرم الشامي الصخي

5 بناء رقم 

بناء شحرور- بجانب صيدلية الروضة 

 مشفى الرازي

مقابل جامع الهدى

طلعة المشفى العسكري

 المنار الدولي
بناء مشفى

دخلة معجنات التوفيق

باتجاه جامع االيمان

الحديقة اليابانية

ي
خلف جامع الكويب 

BUILDING

جانب صيدلية االستقامة- شارع موالح  فريد 

خلف صيدلية العمال

سوق الصاغة

مقابل البنك الفرنىسي

ي بناء قليونخ 

 جانب بوظة االخرس

جانب مشفى سلوم

مقابل مجمع الزهراء



جانب جامع الرحمة

مقابل السالم مول-  شارع الحمرا الرئيىسي 

يا غوستو مقابل كافتي 

 االيطالي
مقابل المشفى

جانب مرآب المواصالت

 جانب بن حسيب

مقابل كنيسة مار الياس

مقابل األفران

جانب  مطعم الكمال

مببى سينما السفراء

جانب مطعم البوابة

بناء دياب
ى بناء المهندسن 

بناء البادي

ضمن المول

بجانب صيدلية النعمان

بناء الشعي 

BUILDING

فؤاد كور.بناء د

مقابل صيدلية كرم

مراد منصور. جانب د



جانب كراج النجمة

هارو
ى جانب بروستد األمن 

بناء عبد هللا بركات

جانب صيدلية االستقامة- حي الوسط 

جانب مشفى نافذ

ي
الطابق األرصى

ي  بناء محمود توفيق حلب 

جنوب مشفى نافذ

ي ط 1بناء جان ن 

ي
بناء جرمانى

بناء بدران األطرش

بناء ابو فاضل

دخلة المشفى المركزي

شارع األخطل الصغي 

كان  بيه- حي األمي   األسد الجامعي جانب ملحق الي 
خلف مستشفى

بناء الحايك- مقابل مطعم ستيشن 

اد الزراعة  قرب حديقة االماكن- اسي 

مقابل كنيسة مارميخائيل- خلف سينما دمشق 

مقابل صيدلية يارا خوام- مفرق حوا 

قرب صيدلية االستقامة- بناء ارسب 

مقابل مشفى الصوفان

يتح بناء قض رسر

نزلة جامع العجان

مقابل المختار

الطابق االول

بناء بالوش

8/696بناء رقم 

مقابل فرن ارسب



 مي 50بعد مفرق سنجوان ب - الطريق العام  

مقابل البلدية

شارع تكىسي المدينة مقابل صيدلية ابتسام

الشارع الرئيىسي

مقابل صيدلية بهجت نصور

خلف شارع التضامن

بناء نور هللا

طة العسكرية جانب الشر

بناء عوض و عابدين

ى المغناطيىسي فيصل نارص مقابل مركز التصوير بالرنن 

خلف صيدلية العمال

مقابل صيدلية العمال

بناء الماز

شارع الجمهورية

مقابل كازية حيدرة

قبل المخفر

 أمام جامع زكي باشا

جانب مكتبة أطلس- أمام بناية العطري 

ي
ى
خلف المركز الثقاف

ي
ى
خلف المركز الثقاف

الروم الكاثوليك



جانب فرع شبيبة الثورة-  شارع هدى شعراوي - بناء خضي  

جانب مشفى حلب األهلي

4ط, الريان

جانب جامع الصديق

عبارة سينما حلب

جانب صيدلية هيا

مشفى الرسالة

مقابل الجش

بناء طه

امام مفرق الفرن- جانب مدرسة ابن البيطار - الخي الثالث 

ي
فوق أخشاب العسانى

مببى النيال

بناء زكاء

قرب صيديلة الجامعة

بناء رضوان

ي 
مقابل مديرية االصالح الزراعي- دوار الكابري - بناء قبانى

ي
طابق ارصى

جانب مؤسسة الخضار

بناء غندور

كة اعمار المدينة بناء رسر

بناء علوش

بناء الحافظ

مقابل كلية االداب

 شارع الزاغة

26جانب استوديو 



ق مقابل سينما الشر

خلف جامع السلطان

15بناء رقم 

ي
بناء زهي  المدنى

ى  20الطابق االول المكتب رقم - بناء المهندسن 

 جانب صيدلية اللحام

ي
جانب المشفى الوطبى

بناء الزهراء

ي
غرب النادي الرياصى

بناء مسكن

بناء طنوس

يد قرب مركز الي 

خلف الشايا القديمة

بناء الوراقة

يا شمس-  الشارع الرئيىسي  مقابل كافتي 

ي-  بجانب المسبح البلدي  مجمع الحمرا الطب 

ياتل  مقابل المضف التجاري السوري- جانب سي 

 جانب مفروشات الوادي

 الطريق العام

مقابل صيدلية الزهراء,  شارع فاطمة الزهراء 

مقابل خزان الماء



ي
مقابل مدرسة نظي  نشيوان 

 بناء الرحمان

ي  شارع عبد الحميد الدرون 

 جانب فندق الميماس

بناء شاعر

خلف جريدة العروبة

هة - شارع الجالء  ى ق دوار اليى بناء النيل- مقابل مفرق العيادات الشاملة - رسر

 الطابق االول

ي  جانب مكتبة حسان- جنوب مجمع الباسل -  شارع الخضى

 الطريق العام

فة-  الشارع الرئيىسي  جانب مطعم الشر

 شارع العام

قرب دير مارالياس

ساحة الشهداء

قرب دير المخلص

 طريق النارصة

بجانب كنيسة القديس بنداليمون

 شارع البلدية

جانب دوار الرئيس

 جنوب دوار المساكن

حي الكاشف مقابل مجمع العيادات الشاملة

ي
بناء الراصى

سبكي

مقابل السفارة الهولندية

 جانب جامع الجش

يا تيل- جانب الركن الفرنىسي مقابل سي 

ي  أول الجش االبيض-  بناء مضف التسليف الشعب 

 شارع عمر المختار

جانب فوج االطفاء

ي
مقابل مشفى الطليانى

هزار جيكو. مقابل د

ي
 خلف مشفى الطليانى



ي 
ي- جانب مشفى الطليانى

بناء شويكانى

مقابل فندق بلو تور

خلف الفرن السكري

جادة حافظ ابراهيم

1طابق -  بناء الصفدي  -  14بنايات ال 

ي مول 
1طابق -  سيب 

د/33 موقف االسكان مدخل 14ابنية 

جانب صيدلية السهلي- طلعة األسدي 

جانب فالفل عل كيفك- فيالت متصلة 

ي
جانب صيدلية الحنفى

  مقابل صيدلية التمر

601 موقف 

طريق المشفى العسكري

بناء المعلم - 86جانب الكازية طريق 

 مقابل المدرسة الفرنسية

 شارع الخطيب

ي جانب مطعم الروان 

جانب جامع الخليل- الشارع الرئيىسي 

227بناء رقم -  الشارع الرئيىسي 

يتل , موقف النض, الشارع العام 13بناء التأمينات رقم - بجانب سي 

مقابل مشفى ابن النفيس 

1بناء رقم 

جانب صيدلية المجد

اول مفرق الدويلعة

ة  بجانب مطعم زهرة القلمون- شارع الخضى

مقابل دخلة المدارس

جانب مستوصف دويلعة

جانب صيدلية ابن النفيس

جانب صيدلية احمد ماهر

جش النحاس

1بناء شمدين, ط

بجانب اللوتس

ى القدماء مقابل المحاربن 

ي- مقابل كازية الجد 
بناء الكويب 

1بناء وزراة االسكان والمرافق ط

جانب صيدلية النيل

بناء شالح

4بناء رقم 

بناء عازار



جانب نقابة معلمي ريف دمشق

31البناء رقم 

مقابل باب اسعاف مشفى الهالل االحمر

40بناء 

5رقم 

جانب صيدلية الرحاب- موقف المعرض  - 

مقابل اسعاف مشفى الهالل االحمر

بناء الزيبق للمفاتيح

1بناء النجار ط

بناء النجار

بناء النابلىسي

ي
فوق بقالية ابو هانى

9فوق المضف التجاري السوري رقم 

بناء فندق اسيا

بناء الحفار-  جانب حلويات الوسام 

جانب مدرسة المعونة

دخلة كنيسة الصليب

مقابل بناء جريدة الثورة

مقابل مشفى المجتهد

مقابل مشفى المجتهد

جانب مشفى المجتهد

ي بناء الطيب 

مببى اذاعة ارابيسك

بناء البقاعي

مقابل صيدلية المزرعة

الشارع العام

 ب 10جزيرة 

مقابل صيدلية مازن عباس

قبل جامع العفيف- مقابل السفارة الفرنىسي 

كسية شارع الشر

 فوق بن الحموي

ي  بناء زرزور- موقف الكواكب 

مقابل صيدلية زباد

مقابل كراجات نهر عيشة

بناء بندق

جانب المحكمة



ى نداف جانب صيدلية مادلن 

ي أبو شاش
بناء هانى

بناء الخطيب

جانب دير ابراهيم الخليل

طابق قبو

ي
 موقف البلدية بناء كنفانى

بناء جي  و صقر

جانب حلويات نفيسة, قبو بناء بنك االردن

ي
بناء الكويب 

جانب موقف خزان المياه

20محضى 

126ب

ي
طابق ارصى

ي
بناء حصوانى

ي  قرب مضف التسليف الشعب 

ج, ط 1بناء الي 

قرية الروضة

بجانب مفرق الروضة- الطريق القديم  

ي
بناء المالية, طابق ثانى

 فوق الصيدلية العمالية

مقابل نقليات القدموس

ي-  بناء المالية 
طابق أرصى

بناية وحيد بيطار

 فوق صيدلية مروان البابا

1مقابل عيادة الدكتورأكرم جبور, ط



مقابل مؤسسة الكهربا

بناء السالم

الملعب البلدي

بناء عرنوق

ابراهيم ابراهيم

بناء محمود نارص

بناء مازن الشيخ

بناء حميدو

1ط,بناء كراز 

ي ق البنك العرن 
رسر

فوق احذية هو وهي- جانب كراج طرابلس القديم -  دوار الساعة 

ى-  سوق النسوان  فوق صيدلية كمال ياسن 

 مقابل طالل يوسف للنظارات

بناء سخية

بناية اصف تفاحة- شمال ثانوية الكرامة 

جمان فوق محل الي 

مقابل مملكة الطيور-  شارع الزهور 

جانب المتحف

بناء خباز

بناء سخية

بناء حجار

بناء الحاج صالح

بناء بنك بيمو

مقابل االهلية للنقل

بناء بنك بيمو

ي مقابل البنك العرن 

طة العسكرية دوار الشر

بناء النض

2ط

بناء مقديىسي

14رقم 

بالقرب من مدرسة الكرامة

ي جانب البنك العرن 



بناء سخية

ي بناء البنك العرن 

جانب المقام

BUILDING

ساحة البازار

شارع الكنيسة

قرب صكوك

قرب صيدلية األمام

فوق مركز نصي  بركات

مقابل جامع الروضة

1ط , شارع ابو العالء

الشارع العام

بناء سمعان زكي

1ط, بناء أدمو 

2طابق 

1ط , بناء شويش

قرب صيدلية النوري

1ط, بناء راغب

1ط , بناء جاويش

فوق صيدلية النجمة

2ط , علي.بناء 

ي
2ط , بناء رشدانى

1ط 

1ط , حجو

مقابل مدرسة الغسانية

ساحة الرئيس

ساحة السيد الرئيس



مقابل صيدلية النوري

مقابل صيدلية الصالح

جانب مدرسة الغسانية

سوق النجارين

مقابل صيدلية نجاح

جانب صيدلية النوري

24شارع 

مقابل مشفى نافذ

قرب كنيسة الشيان

2بناء مطيع كنجو طابق 

بناء سعيد يعقوب



جنوب مشفى نافذ

مقابل صيدلية رمو

LGمقابل وكالة 

كة  LG مقابل رسر

فوق مخي  عمر

فوق مكتب هافال للسفريات

1بناء عرسان طابق 

مقابل مشفى دار الشفاء

مقابل دار الشفاء

مقابل صيدلية الحايك

ي
بناء عزيز طابق ثانى

مقابل مشفى نافذ

ي, 6بناء رقم 
طابق ارصى

1ط

بناء الصيدلية العمالية

ي فوق صيدلية حخ 

جانب صيدلية صالح رمو

مقابل صيدلية كيم



جانب صيدلية عمار

بة قرب الي 

ي 
المجمع البلدي-  الطابق الثانى

طابق اول

بناء خشيفة , الطابق الثالث

بناء سعيد كرباج

بناء نارص التجاري المركزي

ي
ي , الطابق الثانى

بناء شب 

قرب صيدلية الرازي

السوق المركزي

بناء ابو عسلي

فوق حلويات القنوات

2ط , بناء حسن نارص

مقابل صيدلية ماهر

جانب الكنيسة

شارع الحوري

ي
ي , الطابق الثانى

بناء توفيق جرمانى

3بناء عباس طابق 

الطابق االول

فوق صيدلية السماح



فوق صيدلية الشفاء

بناء الخيام

1بناء جانبيه ط

 مي 20جنوب سينما رسايا ب 

 بناء نارص

بناء جانبيه- سوق القمح 

فوق صيدلية الحياة

ي
بناء خليل طابق اول فبى

بناء الخليل
ى بن 

بناء المغي 

ي
بناء الصفدي طابق ثانى

ي
بناء الريشانى

الطريق المحوري

ي
بناء سلوم , الطابق الثانى

الشارع الرئيىسي- مقابل المدينة الجامعية 

ل  ى 30رقم الميى



قرب مدرسة ابتدائية

قرب صيدلية غادة حسن

مقابل استديو النسيم- مفرق أمورة 

مقابل صيدلية لميس

و موقف اسي 

بستان الريحان

جانب مقىه الملكي

جانب مقىه الملكي

ى الريحان جانب جامع بساتن 

فوق حلويات األماشي

ى  ي- جانب نقابة المعلمن  لخ  ى 1ط , بناء ميى

تل مقابل سي 

ي ي1ط, بناء االخاء العرن 
 فبى

وع السابع  مدخل اليسا للعرائس- قرب مكتبة الزهراء-مقابل مدخل المشر

ي
شارع اليمن جانب نادي الباسل الرياصى

يتل مقابل سي 

ي  ياتل- مقابل مدرسة سليمان العخ  بجانب مركز سي 

و  جانب صيدلية رحاب قداحة- موقف سبي 

قرب مقىه الملكي

جانب صيدلية سامر هارون

خلف مشفى الندى

مقابل مدخل غرفة التجارة

مقابل صيدلية مريم نصور

فوق الفرن

ي
مقابل الكراج الضابف 

خلف بناء المحافظة الجديد

ي 
قرب بناء المحاوة الجديد- فوق صيدلية غادة مهنا - شارع ابو فراس الحمدانى

يتل جانب سي 

ي
خلف كازية صهيونى

مقابل شارع هنانو

مقابل صيدلية مريم نصور

مدخل فندق الحياة- جانب كازية الراعي 

1ط , بناء بلوش- جانب نظارات صبيح 



بناء حمادة

فوق صيدلية جورجيت الياس

فوق وكالة وتار

كة جود بجانب رسر

1ط, بناء ارسب - بجانب جامع الصوفان 

كة جود جانب رسر

كة جود  1ط , 13بناء رقم - مقابل رسر

يتح - 3مقابل المضف التجاري فرع بناء رسر

1ط, بناء األرسب 

جانب صيدلية نور الخطيب-  سوق العنابة 

مقابل الصحة المدرسية

مقابل الصحة المدرسية

مقابل الصحة المدرسية
ى مقابل مدرسة ذات النطاقن 

مقابل صيدلية الساحل

ي صيدلية العمال بعد 
 
ف  م50رسر

3مقابل المضف التجاري فرع 

مقابل مكتبة عارف- قرب فالفل مشوار 

2ط , بناء جعارة

قرب حلويات عبدالعال- مدخل سوق العنابة 

 دخلة سوق االطفال

فوق نظارات هدبة- مقابل الوزان 

دخلة صيدلية الصحة

مقابل بوظة جعارة

2ط , بناء رافيل - سوق الصفن 

فوق اعشاب الوزان

نزلة جامع العجان- قرب شاورما الشام 

نزلة جامع العجان

بناء ابو زيد- مقابل جامع العجان 

يف  2ط-  فوق بن الشر

مقابل كازية الراعي



شارع سعد زغلول

جانب مطعم توما

مقابل صيدلية هشام فاتح

بناء رسيتل

جانب حلويات مرعش

جانب المختار جعفر

دخلة حلويات الفوال

دخلة حلويات الغول

2بناية العجيل ط- مقابل المختار 

2-بناية العجيل ط - مقابل المختار جعفر 

صيدلية البلوش

فوق مطعم فرايد ماسهر - فوق صيدلية فراس 

فوق كامل بيطار

اللدينة

فوق صيدلية عزام أصالن

فوق صيدلية عزام أصالن

مقابل سينما اوغاريت

جانب محطة احمد حسن للمحروقات

وع القرداخة مشر

جانب المدرسة

طريق البسيط

جانب البلدية

جانب الجامع

دوار الشهداء

 بن علي
ى جانب جامع الحسن 

الشارع الجديد

ي
يف  مفرق رسر

قرب فرن عكاشة

جانب مطعم الشام



مقابل مركز البحوث الزراعية

مقابل البيطرة

جانب معهد العالء- ساحة الحمام 

ي
الطابق الثانى

ساحة شباط بجانب تكىسي المدينة

قرب تاكىسي المدينة

1ط, بناء بجبج 

الكراجات القديمة- فوق حلويات السلطان 

بناء نارص, بجانب السينما 

قية الجنوبية- شارع الملعب   زاوية الملعب الشر

 فوق صيدلية سناء سكيف

بجانب مدرسة الحصنان االول

1ط - مقابل اديدس 

ي  بناء اإلخاء العرن 

قبل العمارة

بناء االخاء

ق البنك العقاري حوالي 
 مي 100رسر

ي
 
ف الخي الشر

مشفى األسعد

فوق صيدلية رامي خي  بيك, شمال دوار العمارة 

ي مدرسة محمد سعيد يونس 
 
ف 1ط , بناء عكو- الكراج القديم, رسر

الشارع العام

قرب صيدلية أحمد مهنا

يتل , الشارع الرئيىسي ي - مقابل سي  1ط, بناء األخاء العرن 

بناء االطباء

شمال دوار العمارة

ى-الشارع العام  جانب حلويات ابو اللن 

اول شارع الفوار

ي
 
ف زاوية الملعب جنوب رسر

الشارع الرئيىسي

بناء األديب

ي- ساحة البلدية 
وراء بناء الراصى

 شارع الملعب

الشارع العام 

مقابل صيدلية بهجت نصور

مببى االطباء
بناء الرصى

ي  ق دوار العلب 
شمال بناء العمارة- فوق مخي  يونس ,رسر

ياتل الشارع الرئيىسي مقابل سي 

يا تيل كة سي  مقابل رسر

فوق مفروشات الطاحون

شمال تكىسي المدينة

قرب صيدلية ابتسام

بناء صبح ومسا قرب المضف الزراعي

جنوب دوار الكراج



فوق صيدلية ثناء سكيف

بناء ديوب, شارع الملعب

خلف المكتبة المركزية جانب صيدلية ضخ مغربل اومن جهة الملعب جانب صيدلية سماح حيدر

ي- فوق نظارات بنت جبيل -  بناية عكو 
طابق أول فبى

بناء عكو

ي شاورما البستان 
 
ف  مي 150 رسر

addidasمقابل - ساحة العمارة 

قرب صيدلية خي  بيك, شارع الملعب 

ي- الشارع الرئيىسي  2ط , بناء اإلخاء العرن 

ساحة شباط

 جانب صيدلية العنبتاوي

ي فوق بن العلب 

 فوق صيدلية رامي خي  بيك

جانب المؤسسة االستهالكية

يا تيل مقابل سي 

جانب بن الحموي

مقابل صيدلية ابتسام داود,  شمال تكىسي المدينة

فوق صيدلية سماح حيدر

 بناء الرضا

قرب المدرسة

جانب صيدلية العنبتاوي

مقابل باب الملعب الرئيىسي

ق ثانوية محمد سعيد يونس  ساحة بغداد- رسر

خلف صيدلية العمالية

ي
فوق صيدلية طريفى

جانب الثانوية

بناء دباليس

ى- عبارة باريس  بناء األطباء المتفاعدين 

2ط - مقابل حلويات سمعان 

زاوية حوا

 رمضان14شارع 

قبل المقىه الملكي

جانب حلويات األماشي- موقف حوا 

خلف مجمع أفاميا

بناء حمامي



 االسد الجامعي
مقابل مشفى

مقابل حلويات زكور

2ط, بناء طباع- مقابل مديرية األوقاف 

ونيات سكيف مقابل الكي 

مقابل صيدلية مريم نصور

ونيات سكيف  فوق الكي 

مفرق سوق الذهب-  قرب جامع صوفان 

مقابل صيدلية هشام فاتح-  اذار 8مدخل 

خلف سينما الدنيا

مقابل حديقة مارتقال- خلف القض البلدي 

ى- مقابل الكنيسة  فوق حلويات ابو اللن 

بناء عبدهللا انطار

2ط ,ABCبناء - سوق الصفن 

قرب حلويات عبدالعال-  مدخل سوق العنابة 

1نزلة المضف التجاري رقم 

بناء غرفة التجارة

طابق ثان- بناية حداد 

2ط, بناء حمامي 



مقابل البنك التجاري

بناء جعفر

طابق اول

الطابق االول

 بناية حسن ابو زيد

ي بناء علب 

ى  2ط - بناء المهندسين 

شارع النفوس

مقابل النفوس

مفرق المزار

مقابل مفرق المزار

ي السكن الشبان 

مقابل سفرايت ابو عزيز- بالقرب من مطبعة الجمهورية 

مقابل جامع صوفان

ي اول-  بناية حجازي 
طابق فبى

طة العسكرية مقابل الشر

طة العسكرية- مقابل بناء المحافظة الجديدة  جانب الشر

ى الجديد مقابل اتحاد الفالحن 

مقابل وكالة الوتار

قرب كازية حيدرة

ي- مقابل كازية حيدرة فوق مطبعة الكون 
طابق ثانى

مقابل  صيدلية المنذر-خلف كازية حيدرة

جانب معهد الغريب- مقابل كازية حيدرة 

ي فوق بن العلب 

مقابل كازية حيدرة- شارع زكي االرسوزي 

بناء معهد الغريب

طة قرب مخفر الشر

ة شارع الجمي 

وع الزين مشر

جانب جامع االمام جعفر الصادق

ى- اخر شارع غسان حرفوش  ي- قرب مدرسة طالل ياسن 
فوق المعرض الصيبى

جانب صيدلية عبد الحفيظ نارص

طة جانب مخفر الشر



ي فوق بناية العلب 

جانب كازية حيدرة

شارع الجمهورية

2طابق - بناء ابراهيم هيفا- بالقرب من موقف الباص - مقابل كازية حيدرة

مقابل كازية حيدرة

مقابل فرن الدولة

ي القديمة مقابل الريخ 

قرب الريجة القديمة

قرب صيدلية عائدة االحمد

ي القديمة مقابل الريخ 

خلف مجمع أفاميا

, ط ي 1مكاتب العلب 

فوق معهد دار المعرفة

كة صقال مقابل رسر

مببى معهد دار المعرفة

جنب حلويات الطاووس

فوق صيدلية ماهر حيدر- شارع حسن الخراط 

جانب كازية حيدرة- الرمل الشمالي 

1ط, بناء الشاج - جانب مجمع افاميا االستهالكي 

مقابل المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

مقابل المالية

مقابل التأمينات االجتماعية

ى و المعاش بناء التأمن 

ي  جانب جامع عمر بن الخطاب- بناء كيخيارن 

مقابل المالية

مقابل مديرية المالية

جانب مديرية مالية الالذقية

1ط, بناء الشاج 

بناء الشموط

مقابل امن الدولة- مقابل التأمينات االجتماعية 

ي القديمة مالصق لمجمع أفاميا التجاري اول طريق الريخ 

بناء القاطور

مقابل مديرية الزراعة

 مقابل التامينات االجتماعية

ي مقابل فندق السمان
بناء الشاج الطابق الثانى

مقابل فندق السمان

مقابل مؤسسة التأمينات االجتماعية

مقابل مدرسة جعفر الصادق- مقابل مديرية الزراعة 

مقابل صيدلية عبد الحفيظ نارص

ي ساحة المغرن 

قرب مدرسة الشهيد سليم عمران



 الطفاءية القديمة

جانب فطائر الموقد

ي
ى
2ط , مقابل المركز الثقاف

طابق اول, جانب صيدلية اسيا

عام 1ط, نهاية خط الي 
ى قرب نادي فلسطن 

فوق فطائر السندباد

بناء الشيان األورثوذكس

جانب البسة زينة

ي بناء قلعخ 

ي قرب مقىه العلب 

طابق اول,البيك

مشفى ضبيط

فوق حلويات ابو العبد

2فوق صيدلية االتحاد ط 

ي 
 
1ط, بناء باف

5ط , بناء الحمكة

فوق اقمشة الحاج متولي

 شارع القوتلي

ي , 17بناء رقم 
طابق أرصى

جانب مسجد عمار بن يارس

بجانب صيدلية إيمان

مقابل الفندق السياحي

2ط , بناء المحبة

بناء النور

مقابل صيدلية الجابر

خلف مديرية المالية

مقابل مكتبة االطلس
جانب معهد حلب للموسيف 

مقابل معهد حلب للموسيف 



جانب صيدلية الدرويش- الخي الرابع 

امام مشفى البيان- الشعار 

ي ضمن مركز هيا الطب 

امام مركز الجمارك

شارع محالت الكوكتيل

جانب بنك سورية والمهجر

 جانب مشفى سلوم

امام مشفى سلوم

يتل جانب مركز سي 

1طلعة مشفى السلوم قرب كنيسة الصليب ط 

مقابل مشفى سلوم

جانب كنيسة االرسيان االرثوذوكس

شارع مشفى سلوم- حي العروبة - مقابل مشفى الصليب 

ي
ى
قرب المركز الثقاف

مقابل سينما اوغاريت

شارع زنوبيا

ي- المنشية القديمة 
ى
مقابل المركز الثقاف

ي ي - 2طابق , بناء سبسان 
ى
جانب المركز الثقاف

شارع سينما اوغاريت - 4ط , بناء اوغاريت

ي بناء وقف االرمن طابق اول ي العرن 
ى
ائيل دالل امام المركز الثقاف شارع جي 

شارع سينما اوغاريت- بناء الطحان 

ي
ى
خلف المركز الثقاف

ي -  1ط- بناء مزين هاكزوب 
مقابل صيدلية كب 

مفرق المختار- اول طريق حلب الجديدة 

اد حلب الجديدة  مقابل بنك بيمو- اتوسي 

ياتل ضمن عيادات شام امام سي 

بناء مشفى العريان

طة  ضمن مشفى الفرقان- دوار الشر

مقابل مركز الفنال

خلف مخي  الكمال

يف جانب صيدلية الشر

جانب البان صفوة كعكة- الملعب البلدي 

ي
امام مشفى المارتيبى

عيادة األمل - (القنصلية الروسية)دوار معهد األخوة 



خلف مشفى الضبيط

 االمي 
نفس مشفى

ان فوق مكتب السورية للطي 

أمام جامع الروضة

أمام جامع الروضة

 أول الدوار المائل

ي, بناء الهناء 
طابق أرصى

ي
ى
خلف المركز الثقاف

عبارة سينما حمرا

جانب صيدلية المارعي

ي ي العرن 
ى
خلف المركز الثقاف

بناء مشفى الحكمة

امام جامع شبارق

 شارع زيد بن ثابت

ي- ضمن مستوصف الملك الظاهر - جانب سوق التلة 
ضمن مشفى فاعور: عنوان ثانى

جانب صيدلية الوليد- آخر نزلة أدونيس 

شارع اإلسكندرون- بناء االوقاف 

جانب نادي االتحاد

دوار الشفا

مساكن البحوث العلمية

8رقم 

قرب سينما غرناطة



ي - مفرق العلوم 
ي لسيف الدولة- امام مدرسة عامر رسميبى المركز الطب 

 بناية الموصللي

طابق الرابع, بناء شبارق

جانب فندق الباسل

جانب عطورات باريس- المفرق االول  

مشفى االندلس

جانب ماركت عمر- دوار الصخرة 

جانب معاطف الحريري

 االمي  
1ط-مدخل مشفى

ي
ى
بالقرب من المركز الثقاف

حلوانية

شارع المالية

ي, مشفى الكندي 
طابق أرصى

ي, مشفى الكندي 
طابق أرصى

1ط, بجانب صيدلية رنا 

بجانب الكراج

مقابل مدرسة سهيل

مشفى الكندي

مقابل مديرية المنطقة



1ط, بناء أشقر 

بناء مشفى الكندي

جانب صيدلية غصون

 بجانب مشفى الكندي

بناء مشفى الكندي

دوار الكراج

مفرق ثانوية الفريكة- قرية الفريكة 

ي
ى
جانب المركز الثقاف

1ط, مشفى الكندي 

قلعة المضيق- مركز المدينة 

بناء العزيزية

الطريق العام

 جانب الكازية

مقابل مكتبة المستقبل

جانب جامع ابو بكر الصديق

2ط , بناء سمي  السمان

بجانب صيدلية سعد

بجانب فرع الشبيبة

مقابل فرع الحزب

شارع أبن راشد

2ط , مقابل بناء االوقاف

مقابل فرع الحزب

مقابل المؤسسة العسكرية

بناء نقابة االطباء



جانب الصيدلية العمالية

مقابل المؤسسة العسكرية

,مقابل المؤسسة العسكرية

1ط, خلف جامع السلطان 

بجانب مشفى الرحمة

بجانب مشفى الرحمة

فوق حلويات ابو سعيد الروادي

فوق مركز كمبيوتر صالح الدين

1ط , فوق حلويات الروادي

1ط , 15بناء رقم 

مقابل ملجا االيتام

قرب مستودع التل

مقابل الموقع

1ط , مقابل سينما األمي  

طابق اول-  بناء فندق النواعي  

جانب مكتبة االبناء

ملجأ االيتام

شارع صالح الدين

مقابل جامع التكية

موقف الشمالية, شارع سعيد العاص

فوق قهوة جاللة- شارع سعيد العاص 

شارع امن الدولة

مقابل صيدلية ابو طوق

25بناء رقم 

مقابل مدرسة محمد سعود الريس

2ط, رياض زينو  .بجانب عيادة د

26جانب استوديو 

مقابل قيادة الموقع

26جانب ستوديو 



1ط, مجمع االمي  

1ط 

 مقابل نقابة االطباء

ازي مقابل جامع الشي 
ى بناء األمن 

مقابل مؤسسة العسكرية

مقابل مشفى المواساة

1بناء غندور ط

2ط, بناء شاكر 

طابق االول

ي الفداء  أن 
جانب مشفى

مفرق المتحف

ر ى بناء مجمع شي 

ي
ضمن مشفى الشقف 

بجانب فرع الحزب

مصياف

مقابل صيدلية ابن سينا

ى بناء المهندسن 

مقابل حلويات الروادي
ى بناء المهندسن 

 السوق

فوق حلويات الروادي

مقابل صيدلية أحمد مراداغة- قرب دوار باب طرابلس 

خلف سجاد صيدا

فوق حلويات قيطاز

فوق حلويات قيطاز

فوق صيدلية خلوف



جنوب الملعب

 سوق الصاغة
ى

مقابل سوق الصاع

1ط, بناء النور

مقابل حلويات الهندي

غرب المشتل

بناء البلدية

بناء اسماعيل عيد

بناء الزهراء

جانب المؤسسة االستهالكية

1ط- بناء خولة 

مقابل صيدلية ريما

ي مجمع الحكوم
 
ف  رسر

1بناء طالب ط

جانب صيدلية الخطيب

مقابل صيدلية اللحام

جانب صيدلية فادية غالي



بناء الحضي

مقابل صيدلية اللحام

فوق صيدلية القصي 

فوق صيدلية اللحام

ق الحمام االثري رسر

غرب المجمع

 مقابل صيدلية عدوان

جانب صيدلية اللحام

مقابل صيدلية الرا

جانب صيدلية الحكمة

فوق صيدلية الحكمة

جانب صيدلية سعد الدين الوضيخي

ي- بناء فندق السالم 
طابق أول فبى

مقابل مشفى الشفاء الجراحي

بناء اسماعيل عيد

2ط, اسماعيل خضور.بناء د

1ط, بناء اسماعيل قدور 

مقابل السينما

خلف الشايا



فوق صيدلية حبيب

2ط, بناء كنوس 

ضمن مجمع طنوس التجاري

2ط, بناء طنوس 

غرب شعبة التجنيد

ي
طابق أرصى

جانب المحالج

مقابل العقارات

جانب السجل العقاري

بناء خالد جراد



الشارع الرئيىسي

ي
جانب نادي محردة الرياصى

 شمالي دوار مشفى هشام

بجانب مشفى العناية

 جانب شعبة التجنيد

جانب مشفى العناية الطبية

جانب نقليات القدموس

مقابل جامع الرضوان, شارع المحكمة

فوق صيدلية جابر

ج بناء الي 

بناء البلدية

ي  العرن 
جانب المشفى

مقابل مديرية المالية

مقابل المالية

مقابل صيدلية عتاب

بناء بصو

مقابل المستوصف

جانب مشفى العناية

مقابل بناء الماية الجديد

 مقابل المالية الجديدة

ج بناء الي 

يد  جانب صندوق توفي  الي 

بناء مضف التوفي 

ج الي 



مقابل سوبر ماركت العائلة

 الشارع الرئيىسي

جانب مخي  هناء- مقابل صيدلية تريز -  الشارع الرئيىسي 

 جانب صيدلية طارق

ي -  أذار 8 شارع  امتدار شارع الجزار- األرمن الجنون 

الشارع العريض-  جانب صيدلية منتجب 

(االبتسامة )جانب صيدلية أوديت 

(االبتسامة )جانب صيدلية أوديت 
ى جانب صيدلية مارلن 

جانب مطعم حبوس

مقابل صيدلية تغريد

مقابل روضة الرشا

ي
 
ف  الكورنيش الشر

مقابل صيدلية اوديت

يز ضاحي جانب صيدلية تي 

جانب كنيسة السيدة العذراء

 مقابل صيدلية البلسم

 منطقة الملعب البلدي

 قرب برج الكاردينيا

 شارع غرناطة

جانب المسبح البلدي- شارع زكي االرسوزي 

 شارع ابن عطاهلل

 جانب القوس



 مقابل كنيسة الكاثوليك

مقابل صيدليه منتجب

مقابل مطعم فيالجيو

مقابل صالة العرائس

مقابل مدرسة سناء محيدلي

 االهلي
خلف المشفى

مقابل صيدلية شذى محمد

جنوب دوار المواصالت القديمة

 بناء الرحمان1ط - مقابل صيدلية دالل 

جانب صيدلية لميس

ي
شارع ابن الساعان 

قرب استديو النخيل-  الشارع الرئيىسي 

 فوق حلويات صبا

جانب حلويات السعادة

5ط- بناء قض الحمراء 

قرب مدرسة هاشم أتاشي- شارع الشباب 

ي ضمن مركز الحمرا الطب 

مركز الحمرا



ي ط - جانب نقابة اطباء االسنان 
1بناء الحسانى

خلف مطعم األمراء

 الشارع العام

فوق صيدلية ميساء

مقابل كنيسة القيامة-  الشارع العريض 

جانب صيدلية نجوى- شارع الرابطة -  مقابل جامع االخيار 

2بناء طرابلىسي ط 

 الشارع العام

 بناية المنارة

ي حمص 
 
ف مقابل الحديقة-  رسر

فة  المشر

ي العيادات الشاملة  مقابل مؤسسة االعالف والدوار- غرن 

 مقابل االرشادية الزراعية

جانب صيدلية سهي 

خلف بنك عودة

 جانب صيدلية ندى حرفوش

نضال محفوض. فوق مخي  د

شمال مشفى المالك

بجانب روضة طالئع البعث

فوق صيدلية ندى

مقابل دير المخلص

فوق صيدلية ندى حرفوش

جانب المؤسسة االستهالكية

مقابل مخي  الدكتور نضال محفوظ

بناء النيل

خلف بنك عودة



طة مساكن الشر

كة جانب افران الي 

مفرق العيادات الشاملة

المجمع التجاري

مقابل صيدلية فؤاد

شارع طليطلة

جانب كنيسة مارافرام-  شارع الشهداء 

صيدلية ميساء-  شارع  عمر الشماع 

 شارع الجزيرة

 شارع الفنون

اس شارع الني 

 الشارع العام

 بناء البلدية

شارع طارق بن زياد

 شارع الحمرا

شارع اسكندرونة- القبو 

جانب كنيسة سيدة النجاة

طريق طرابلس

شارع راشد حموي

جانب سوبرماركت حازم- الطريق العام 

الشارع الرئيىسي

 الشارع الرئيىسي

 قرب خزان المياه

ي للبلدية ضمن المجمع الطب 

 مقابل مدرسة سليمان ابو عيد

 االطريق العام

 الشارع الرئيىسي

ساحة الشهداء

ساحة الشهداء

مسكنه

طريق طريز

 ساحة البلدة

وسط القرية

ي  الخي الغرن 



ين-  الشارع الرئيىسي  جانب صيدلية شي 

 طريق فاحل

 الشارع الرئيىسي

شارع الميدان

ة  جانب كازية العي 

 شارع االطباء

جانب الصحة المدرسية

 جانب جامع الزهراء

 قرية الفحيلية

بجانب كنيسة مار ميخائيل

13البناء رقم 

ين مقابل مسبح تشر

جانب مخي  عكرمة للتحاليل الطبية

قرب صيدلية هزيم

مقابل بنك بيمو

جانب الرداء الحديث

شارع جهينة و الجزيرة

 جانب جقليص

جانب صيدلية فؤاد

كة  MTN بجانب رسر

MTNخلف 

مقابل بنك بيمو

دخلة الضيافة



12بناء 

مقابل صيدلية ميساء

جانب مشفى المالك

14شارع رقم -  ضاحية الوليد 

وزة الحارة الشمالية في 

 جانب محطة القطار

مقابل صيدلية نضال

 مقابل صيدلية نضال

قية  الحارة الشر

مقابل حلويات البدر

ي العيادات الشاملة
 
ف رسر

جانب حلويات البدر

 مقابل المضف التجاري

فوق معطم فيالجيو- مرمريتا -  كفرا 

جانب ثانوية جول جمال

الدوار- بناء السلقينة - دوار السيد الرئيس 

 دوار الرئيس

جانب كلية الهندسة-  عكرمة الجديدة 

طة دوار مساكن الشر

جادة الشبلي

جنوب مشفى جمعية النهضة

قرب مشفى النهضة

جنوب مشفى النهضة

طة مقابل دوار مساكن الشر

جانب استوديو مونديال



طة  فوق مطعم سلوم- دوار مساكن الشر

طة  دوار مساكن الشر

طة دوار مساكن الشر

قرب مدرسة جميل رسحان

19زاوية شارع 

مقابل الشايا
حي المشفى

مجمع النور

غرب فرع الحزب- شارع القوتلي 

بناء الهيثم



بناء عللوه

بناء محاميد

ي- بناء ملص 
الطابق االرصى

ة ميس  ي- مقابل حلويات سمي 
بناء برهانى

القبو, بناء نسيب البكريش 

قرب جامع الجش

قدا- خلف جامع الجش جانب موالح البي 

فوق مخي  حبش

ي
ي طابق ارصى بناء مضف التسليف الشعب 

قرب صيدلية الوفاء

قرب صيدلية الرزاز

جانب صيدلية الرزاز- شارع النهر 

قرب البلدية

مقابل الركن الفرنىسي

1ط , بناء نسيب- جانب موقف الجش 

ي جانب مضف التسليف الشعب 

مقابل الركن الفرنىسي

ى  مقابل حلويات الركن الفرنىسي- بناء الست وشاهن 

1مقابل الركن الفرنىسي ط

 االيطالي
ضمن مشفى

ي ط
1نزلة مشفى الطليانى

 مركز الموفق الدكتور حسان خالدي

بناء المنتنة , طابق اول- مقابل محمصة الداية - دخلة شارع الرئيس 

ي
مقابل مشفى الطليانى

مقابل مركز اليطالي للبضيات

ي
مقابل محل الكسوانى

 االيطالي
جانب المشفى

فوق عصي  ابو شاكر- بناء الكويت 

جانب مخي  البديوي- قسم الشحن - نقليات القدموس 

4بناء رقم 

3ط , 13بناء رقم 

2ط , 2بناء رقم, جانب مراب المواصالت 

1ط, 17مدخل رقم - فوق دار األشعة عبد هللا حتاحت 

13بناء - مفرق الشعالن الرئيىسي 



21بناء رقم 

1ط, 17بناء رقم 

ي 12بناء رقم 
فوق ألبسة القولي للحوامل-   الطابق الثانى

ي ط 13بناء   فوق البسة فاشن سني 2 الجان 

3/21جادة  - بناء مضي و عصاصة 

 بناء الكويت

4بناء رقم 

2طابق -12بناء رقم-فوق ملبوسات الخولي

سوق الخضار

ي
ي ثانى حبون 

خلف وزارة الصحة

ي للعرائس 
ي-   جانب الرضان  مركز الشعالن الطب 

ي  ضمن مركز الشعالن الطب 

مقابل مخي  الشعالن للتحاليل

ي للعرائس 
ي-   جانب الرضان  مركز الشعالن الطب 

ي للعرائس 
ي- جانب الرضان  مركز الشعالن الطب 

ي للعرائس 
ي- جانب الرضان  مركز الشعالن الطب 

ي للعرائس 
ي-   جانب الرضان  مركز الشعالن الطب 

ي 
ي-  جانب الرضان  مركز الشعالن الطب 

شارع عمر الخيام-  جانب صيدلية هدى البيات 

14بناء رقم - شارع عمر الخيام 

 ساحة عروس الجبل

11بناء رقم -  موقف السوق 

كة  مقابل مدرسة بنات الشهداء جانب سوبرماركت الي 

ي نهاية الطريق- طلعة فالفل عل كيفك 
ى
ف

 بناء مشفى الرازي

 األسد الجامعي
اد جانب مشفى  اتسي 

93بناء رقم - بجانب مدرسة حسن طراف 

113بناء - مقابل مدرسة ناعسة 

 جانب مشفى المواساة

مدخل صيدلية التمر طابق أول

ي
نزلة الفرن اآللي قرب صيدلية الحنفى

جانب معهد التنمية الفكرية

ي  جمعية الموساة الخي 
مشفى

بناء البواب - 14 بنايات ال 

ي
قرب صيديلة الحنفى

جانب صيدلية التمر

 مقابل فرن حمدان

جانب المدرسة الفرنسية

 بجانب الكازية

ي
 مقابل صيدلية الحنفى

ي
 جانب صيدلية الحنفى

بناء محفوض-  شارع الوليد بن عبد الملك 

جانب صيدلية التمر

 فوق صيدلية التمر

اول شارع المدرسة

مقابل المدرسة الفرنسية

نزلة الفرن االلي

 حارة الهبج

ي
قرب صيدلية الحنفى



1ط, بجانب صيدلية تمر 

ي, بعد مطعم ملك الطاووق  -  الشارع المقابل لمعهد التنمية الفكرية 
ط أرصى

1بناء البواب ط-  مقابل مدرسة بنات الشهداء -  االسكان   -   14 بناء

 دخلة ملحمة شبيكة

ي
جادة المقام مقابل صيدلية الحنفى

ي - اول بناء مقابل بن أبو سمرة  - 14 بنايات ال 
فوق دهانات جوتن- مدخل نفرتيب 

ي
 جانب صيدلية الحنفى

الشارع العام

 مقابل معهد التنمية الفكرية

 جانب صيدلية التمر

ي
 فوق صيدلية الحنفى

ي- شارع الرئيىسي  
جانب صيدلية الحنفى

ي, 14بنايات 
ى
ف بناء الصي 

1ط , بناء محفوض-  فوق صيدلية التمر  

طابق أول- جانب محمصة الشيخ سعد 

قرب الكنيسة

1ط , 14بناء رقم 

جانب صيدلية التمر

 مقابل المدرسة الفرنسية

مقابل حديقة الوحدة -  33مساكن شعبية بناء رقم 

1مدخل صيدلية التمر طابق

ي
 جانب صيدلية الحنفى

1 جانب مخابز الزهراء بناء دقو ط

بناء الدكتور محمد علي فايز منصور-  نزلة الفرن 

1ط , 574بناء رقم -  نزلة الفرن االلي 

 جانب صيدلية تمر

ي
مقابل صيدلية الحنفى

ي مول - مزة غربية 
Mطابق  (كوين سني   )بناء السيب 

 مركز الشام لمعالجة الشطان

6ط, برج تالة
مقابل كوين سني 

 ساحة عروس الجبل

فيس القديم  موقف السي 

ي-  جانب عالم االندرويد 
بناء عمران ط أرصى

 جنب مدرسة علم الحديث الخاصة

 جانب مطعم الحافظ

 ساحة الضباط

ى يوسف - طريق الخزان  بناء مركز العيادات التخصصية- فوق صيدلية معن 

ي صباح
 شارع حسبى

ى يوسف  فوق صيدلية معن 

ساحة عروس الجبل

 مي 50بعد الفرن ب -  مدرسة 

جانب صيدلية الغيث- أخر الخط القديم 

ى يوسف  فوق صيدلية معن 

 مقابل ملحمة البتول

مقابل طلعة مدرسة بنات الشهداء

ي, تاميان- خلف ملعب الجالء -  طرق الفيالت 
المدخل الثانى

جانب مخي  االء- السوق - مقابل  كراجات السيدة زينب 



, رقم  ي
3 تلة القاصى

بناء مسك

ي مقابل معهد الفاران 

12بناء رقم 

ي
ى
قرب جامع الثقاف

بجانب جامع فاطمة العمرية

ضمن مشفى الرشيد

ضمن مشفى الرشيد

ضمن مشفى الرشيد

ضمن مشفى الرشيد

القبو الثالث

1 ط 

بناء األوقاف

بناء غازي حديد الطابق الول

قرب فندق فينيسيا

بناء شبيب و مضي

بناء الشبيبة

بناء البدين, فوق مرطبات الشام

3ط , بناء نحاس- مقابل قهوة هافانا 

ي
ج الفصى بناء الي 

ي , ط 2بناء الحلب 

ي
الطابق الثانى

خلف المحافظة

ي الفرنىسي 
ى
مقابل بناء دمشق الدولي- بجانب المركز الثقاف

ي
طابق ارصى

ة  اد اول, - خلف صيدلية امي  اوتسي 

شارع عش الورور

جانب صيدلية بركات

جاتب جامع ابراهيم الخليل

جانب مقابل نادي قاسيون

ى  كة- جامع حسنن  ى الي  قبل مخي 

41بناء- مقابل مشفى ابن النفيس 

36بناء رقم -  طلعة مشفى حاميش جانب جامع الخنساء 

ي مجمع العثمان الطب 

ى- مقابل جامع ابراهيم الخليل  مدخل سوق الجييى

اد اول, موقف المجتهد اوتسي 

ي- شارع حاميش بناء مركز صلخدي الطب 

جانب الهرم للضافة

مقابل مابكو

صيدلية المجتهد- الشارع الرئيىسي 

جانب صيدلية أالء خلف البلدية- مفرق مساكن برزة القابون  

اد حاميش  ي- اتسي 
جانب نادي قاسيون الرياصى

ق جامع ابراهيم خليل شمال رسر

الشارع الرئيىسي- مقابل المدينة الجامعية 



بناء االسكان - MTN بناء االسكان مقابل 

جانب صيدلية المجتهد- الشارع العام 

جانب مديرية المخي  المركزي

اد حاميش  مقابل مشفى حاميش- أوتوسي 

ي- مقابل جامع ابراهيم الخليل - الشارع الرئيىسي  خلف مطعم الروان 

طة50بعد جامع ابراهيم الخليل ب- الشارع العام  م بأتجاه كلية الشر

بجانب مركز الشام الشعاعي- الشارع العام 

اد حاميش  ي- اسي  بناء مركز الصلخدي الطب 

1ط, فوق مركز الشام الشعاعي - الشارع الرئيىسي 

اد اول  طة -اسي  مقابل الهرم للضافة-غرب تقاطع كلية الشر

غرب المدينة الجامعية

كة- موقف المدارس  جانب مخي  الي 

ادأول جانب أقمشة حاج متولي- موقف المجتهد- اوتسي 

مقابل الكازية- مقابل الكازية 

ي
خلف مدرسة رشاد قصيبان 

MTNمقابل بناء , 24بناء رقم 

ي 
اد ثانى مقابل مشفى حاميش- أوتوسي 

مقابل مدرسة بسمة حمشو

جانب مركز السابع من نيسان الصخي

 االهلي التخصصي
بجانب مشفى

ي  قبو , 23بناء رقم - مقابل مدرسة االدب العرن 

ي  19بناء- مقابل مدرسة األدب العرن 

ي  القبو, 19بناء رقم -  مقابل مدرسة االدب العرن 

اء الروس  74بناء الخماسية -  بناء خي 

بناء جابا و قبيطري

4/10 بناء رقم 

جانب مدرسة عادل الجزائري

 جانب صيدلية ابو الذهب

قرب كازية شموط

قرب محطة غاز شموط

ي
بناء البلودانى

جانب كازية دعبول

ية بناء السكري طابق  1جانب جمعية الشاب الخي 

ي طالب  مقابل صيدلية العطاء- جانب جامع علي بن ان 

جانب جامع علي

قية جانب صيدلية دمر الشر

جانب صيدلية دمر الغربية

وع دمر بجانب جامع المصطفى  2ط - امتداد مشر

مقابل صدلية الكردي

الشارع العام

ة حارة حلوة وصغي 

جنب مخي  بشارة

فوق محالت المبيض

جانب صيدلية هيام ابراهيم

جانب دار الرياضة



مقابل صيدلية المجد

بعد مفرق ابو عطاف

اء بن عازب جانب جامع الي 

مقابل عصي  الرشيد

بعد دخلة المستوصف

 قرب مختي  نجاح

مقابل مخي  البشارة

جانب صيدلية غسان

جانب صيدلية غسان

جانب صيدلية البلسم- بعد فرن اسحاق 

جانب صيدلية غيداء عازار

قرب كنيسة ابراهيم الخليل

اء جانب جامع الي 

الشارع العام

1ط 

أول شارع الكباس

 دخلة نقليات القدموس

مقابل صيدلية المجد

موقف باص قدم

جادة الكيكية جامع النض

قرب صيدلية طرياق

مقابل جامع صالح الدين

جانب جامع صالح الدين

جانب صيدلية الحكمة- كيكية

موقف الكيكية بجانب مطعم أبو حاتم

سوق الصاغة

جانب صيدلية ابن النفيس

1ط - موقف قدم 

1ط 

ى - موقف كيكية  ي- بناء االتن 
طابق ارصى

خلف جامع صالح الدين

جانب بن ابو سمرة

ى  مقابل حديقة شكو- خلف مشفى هشام سنان - حي جامع ياسن 

مقابل حديقة شكو- خلف مشفى هشام سنان - مقابل موقف شاكو 

مقابل جامع صالح الدين نزلة المقاومة

ي  سوق الصاغة- جانب جامع صالح الدين االيون 

ي- مقابل جامع صالح الدين 
بجانب فريز ط ارصى

ي  جانب مطعم أبو اسماعيل- مقابل جامع صالح الدين األيون 

القبو, قرب الموقف

قبو, بناء شاكو 

جانب صيدلية السالمة

قبو- بناء المضي 



ي بناء الحلب 

يدي بناء الي 

ى القداما مقابل بناء المحاربن 

مقابل صيدلية هادية االخرس-  موقف السوق 825محضى 

ي 
ى
قبل الفرن االلي- موقف المطاف

حي الزهور اول شارع النور

جانب مستوصف الثورة

 طابق اول40بناء رقم - مسبق الصنع 

مي  ي- بناء حيدر - خلف معهد البجي 
طابق أول فبى

اد  ي- اوتوسي 
ى
موقف المطاف

شارع النور- حي الزهور 

جانب صيدلية النور-  شارع النور 

مقابل صيدلية االيمان- اخر شارع النور 

مقابل باب نادي المجد مدخل مدرسة احالم الطفولة

جانب الصيدلية الحديثة

مقابل مدرسة محمد األشتا-  موقف السوق 

35البناء 

جانب كازية الجد

القبو, بناء تصوير المنار

 مقابل مجلس الوزراء

ف رقم  1بناء  رسر

بناء الحجار

مقابل مجلس الوزراء القديم

جانب سينما السفراء

ي الروشي
ى
جانب المركز الثقاف

بناء بيطار

ق جانب مشفى الشر

فوق مطعم الكمال

ق مقابل مشفى الشر

17بناء رقم 

ي مواجه نظارات الحلب 

ي
بإتجاه مشفى الطليانى

بناء القوتلي

القبو, 1811/3بناء رقم 

ي- بناء الكسار 
طابق أرصى



مقابل مدرسة االنوروا

بناء دار اإلحسان
ى بناء نقابة المهندسين 

مواجه مطعم مرايا

بناء قصار

ان  بناء الطي 

ي
فوق صيدلية المارديبى

جنوب المصالح العقاريه- بناء فندق برج االء 

1بناء عرفة ط

ي- مقابل جش الثورة 
بناء موصللي و داالن 

بناء موصلي

1ط , بناء صباغ

جانب فروج الزين

مقابل شعبة التجنيد

ى ريف دمشق بناء نقابة المعلمن 

فوق الصدلية العمالية

مقابل جامع محمود زنكي

مقابل بناء األزبكية العسكري

ي السوري   الهالل األحمر العرن 
بناء مخي  الخطيب- مقابل اسعاف مشفى

مقابل المعرض

 بناء الست

جانب شعبة التجنيد القديمة

جانب صيدلية الهالل- مقابل مشفى الهالل 

بناء الحمصي

ضمن دار العيون و الجراحة التجميلية

14بناء - حارة الوزير 

بجانب عيادة الدكتور أحمد قناية

مقابل معهد باسل األسد

القبو

مقابل جامع السادات

مقابل حلويات السلطان

بناء خرابيط

1 طابق 36بناء رقم - جانب حلويات السلطان 

مقابل جامع فاروق

خلف جامع الفاروق

جانب جامع الفاروق

خلف جامع الفاروق

 الغزالي
مقابل مشفى



1137عمارة برانيه 

جانب جامع عبد الرحمن بن عون

36بناء رقم 

مقابل جامع عبد الرحمن

ي مجمع د ملص الطب 

1ط, بناء مطبعة القمة 

بناء نحاس و ملص

جانب مجيال- جانب تمثال السيد الرئيس 

بناء نحاس و ملص

بناء برج الصالحية

ي- بناء بشارة 
طابق ارصى

مقابل حلويات الشالل

22بناء رقم 

و باولي
 دخلة بيي 

ى - بناء صباغ  يا يامرحبا- جانب بناء المهندسن  قرب كافتي 

دخلة مخفر عرنوس- مقابل السفارة البلغارية 

مقابل التأمينات االجتماعية

بناء مردام

8مقابل البنك التجاري - بناء شويكي 

NEAR SAMIRA MISS HOTEL

جانب صيدلية السعادة

2ط , 10قرب البنك التجاري فرع 

مقابل باب االسعاف لمشفى الفرنىسي

 بداية شارع الملك فيصل

ي - دخلة الديروان
1ط, بناء الحضونى

11بناء رقم  - 5جادة 

1 , 10بناء المضف التجاري رقم 



مقابل النادي العائلي

مقابل البنك الدولي للتجارة و التمويل

مقابل مشفى الفرنىسي

10قرب البنك التجاري رقم - دخلة المضف التجاري 

ي 
مقابل مدرسة اللورد- نزلة الزبلطانى

1ط- 35بناء رقم 

قرب مطعم كنتاكي

قرب المشفى الفرنىسي

مقابل مشفى الفرنىسي

ى جانب محل اوكسجن 

- 1بناء رقم -  جانب جامع الفردوس 

ي 
مقابل القهوة- موقف الغسانى

مقابل موقف الفردوس

موقف الفردوس

مدخل بضيات هديل

بناء كركر- خلف المشفى الفرنىسي 

بناء ناصيف

ي 
جانب صيدلية الراشي- نزلة الغسانى

مقابل مطعم الالنوازيت, بناء زيات 

بناء زياد اقالم

مقابل سوق الهال الجديد

قرب عيادة عطي 

بناء الزحالوي- جانب مدرسة المعونة 

دخلة فرع االمن الداخلي - 2بناء رقم 

ي, بناء الخي
طابق ارصى

القبو, 12بناء رقم 

144بناء رقم 

بناء صندوق

ي - (بجانب مديرية الموارد المائية)بناء الخطيب 
طابق ارصى

25بناء رقم 



ضمن مشفى االندلس

كة العامة للتجزئة مقابل الشر

مقابل صيدلية االخالص 

ين  1 طابق27بناء رقم -مقابل فندق تشر

1ط , الشارع العام- مقابل معهد القبس 

مقابل فرن الصباح

خلف جامع المنصور

جانب صيدلية ماهر كبب

ي
1ط , بناء ياغوشر

مقابل مشفى المجتهد- جانب مدرسة ابن زيدون 

جانب مدرسة مصطفى جويد

ى باب مصل ومشفى المجتهد بن 

جانب صيدلية ميساء

 مي  من باب مشفى المجتهد50بعد 

بناء الحمصي- مقابل ازياء زيتونة 

فوق منال للتصوير

فوق تصوير منال

جانب مشفى شيخ االرض

مقابل الملجا- قرب صيدلية ميساء 

خلف مشفى المجتهد

يا سكان خلف سي 

جانب صيدلية ميساء

ياسكان  المجتهد ضمن مركز سي 
مقابل مشفى

جانب مشفى المجتهد
مقابل الباب الرئيىسي للمشفى

جانب اشعة الفقي 

15بناء رقم - مقابل الملجأ 

ى باب مصل و مشفى المجتهد بن 

جانب مدرسة ابن زيدون

 مي 50بعد مشفى المجتهد ب 

مقابل سوبر ماركت الدرة

دخلة مخي  المطيط

Next to Al Amani Hospital

شارع عبد الرحمن بن ربيعة

جانب صيدلية وفاء خرسة-  شارع عبد الرحمن بن ربيعة 

السوق التجاري

ي- بجانب الهالل االحمر إتجاه مركز ادهم اسماعيل 
بناء داالن 

ي-  جانب صيدلية السبع بحرات 
بناء عبد الحمن الغافف 

مقابل صيدلية الفاروق- موقف القيادة 

بناء نضي- شارع عمر المختار

مقابل حديقة عمر المختار

ي أن لالتصاالت 
كة أم ن   الموصللي- مقابل رسر

مببى

ي  مقابل صيدلية المزرعة- مركز الشهبندر الطب 

مقابل رئاسة مجلس الوزراء

ي الملكي -  جانب صيدلية المزرعة  ي+ ضمن المركز الطب  ي القلب  ضمن المركز التشخيص العالح 

قرب بناء الوزارة القديم- شارع الشهبندر مقابل رئاسة مجلس الوزراء القديم 



بناء مناع و ورع, موقف القيادة القديم

جانب صيدلية السبع بحرات

 جانب بنك سوريا و المهجر

ي الملكي ضمن المركز الطب 

جانب بنك سورية و المهجر

المركز الملكي
ي سني 

 السوق التجاري بجانب اي اند ن 

جامع االيمان

مركز الشهبندر للعيادات الطبية

مقابل المؤسسة العامة اإلستهالكية للخضار

انو - 24سوق  جانب مطعم في 

ي, 3برج رقم 
طابق ارصى

7مقابل سوق جزيرة -  طابق اول   -  1 برج ب 

5برج 

 بناء المواساة

جانب جامع خالد بن الوليد

جانب صيدلية باسل دياب -  بناء السوق التجاري 

3بناء ت 

9بناء - مقابل الحديقة 

طابق المكاتب . 22سوق 

ي8 برج 
 طابق ارصى

خلف سوق السابعة - 8 برج 

16بناء 

جانب صيدلية مازن

الشارع العام

الشارع العام

كة مقابل مخي  الي 

جانب بزورية السنابل

فيس ساحة السي 

جانب مكتب جعفر العقاري

جانب مطعم الشعلة

جانب فالفل الشعلة

مقابل صيدلية رشا اسماعيل

الشارع العام

ي
ى
جانب صيدلية نبيل الحاف

الشارع العام

الشارع العام

ساحة الشفيس

الشارع العام

حي الزهور

ي- جادة رابعة 
مقابل صيدلية السقا اميبى

بناء الباشكاتب 

ي- موقف الباشكاتب 
مقابل صيدلية سقا اميبى

جانب الجامع المحمدي

مقابل المؤسسة العسكرية- جادة بي  التوتة 

ى  القبو- رابع مدخل  - أول بناء عل اليمن 

فوق بن الحموي

ي- سكة حارة جامع العدس 
طابق ارصى

1ط-فوق ستديو تصوير سامر- مقابل السفارة الفرنسية 

مقابل المختار راشد برنبو



جانب مستوصف االشمر

جانب بضيات افاق

مركز القدم الدحاديل الصخي

الساحة العامة

بناء عبيد

8بناء 

10الجزيرة 

قرب صيدلية عائشة خطاب

قرب مؤسسة الكهرباء

بناء الوقف

جانب صيدلية عامر طيفور

يه الجمعية الخي 

1ط, بناء حنا 

1ط, بناء البلدية

بناء الخطيب

بجانب مطعم شارع النجوم

بجانب مطعم النبيل

بناء المضي

ي
قرب مشفى الراصى



موقف الروضة

بناء الوقف الجديد

بناء مضي

مقابل حلويات نبيل نفيسة

فوق مطعم نوبار

فوق حلويات مؤنس

دخلة النجوم

مقابل دخلة الحمام

موقف حي الوحدة

ساحة السيوف

القبو, بناء الوقف الجديد

2 موقف الوكالة بناء عزام ط

بناء المختار , طابق اول

1ط, بناء الوقف 

ي
جانب صيدلية جباصيبى

طابق ثالث

جانب الملعب

مقابل حلويات مؤنس



 جانب صيدلية الهدى

مقابل بنك بيمو

المجمع الحكومي

الياس ابو طبيخ. بناء د

فوق شاورما الزين والمالكي



ي مجمع عيادات الضاحية الطب 

ي, 37محضى 
طابق ارصى

الطابق االول

بناء حمودة

بناء المضي

1ط, بناء غزال 

11البناء 

3/2البناء 

2/5بناء 

ي 
ي, بناء الشطرنى

طابق أرصى

مقابل نظارات فاديا

جانب كنيسة الشيان

قرب بناء السندس

موقف الباص

موقف الباص



بناء الشايا القديم

بناء مشفى األمل

قرب الكنيسة, ساحة السوق

فوق صيدلية اميمة عباس
ى جانب نقابة المعلمن 

 مقابل الخدمات الفنية

السوق العام بجانب صيدلية مهند

1ط, مقابل البلدية 

فوق المحكمة العقارية

400 مقابل ملبوسات 

قرب صيدلية حسام

يد جانب مضف توفي  الي 

بناء مضف التوفي 

جانب مضف التوفي 

1ط, جانب فرن الخباز 

بناء الياس حبيب



مقابل مؤسسة المياه

دوار امن الدولة, نزلة الكورنيش

جانب المضف العقاري

مقابل صيدلية العمالية

2ط, مقابل بيان زيدان 

 مقابل الراهبات

يد مقابل صندوق توفي  الي 

مقابل بن عماش بجانب مضف التوفي 

بناء صيدليه وسام- مقابل ثانوية عمار االعش التجارية 

مقابل صيدلية الحياة

طلعة شعبة التجنيد

1ط,بناء كرخامية

فوق صيدلية الحكمة

يا الوردة الحمراء فوق كافتي 

 فوق محل كتاكيت

بناء رخامية

بناية رخامية

مقابل مؤسسة المياه

داخل الكراج الرئيىسي

1ط , بناء حورية

بناء المالية الجديد

ي مدخل الكراج غرن 

فوق صيدلية سامية سليمان- بناء حورية 



2ط, بناء حورية

فوق مخي  الحيدر

مقابل الكراج

 مقابل جامع جعفر الصادق

1ط, بناء صايغ 

جانب بناء األرز

 بجانب الكنيسة

ي, جانب الجامع 
طابق أرصى

فوق صيدلية انعام فراشة

ق مدخل الكراج فوق حلويات الفردوس, رسر

 مقابل صيدلية االمل

ج  بناء مطبعة الي 

2 طابق 

مفرق الزيتونية



 قرب المستوصف

مقابل تكىسي فادي

ة  مقابل المقي 

 مقابل الكنيسة

ق  مقابل صيدلية الشر

جانب نقليات القدموس

 جانب نقليات القدموس

مقابل مخي  الوزان

ي ق المضف الشعب  رسر

فوق صيدلية رجاء الدايرى

جانب محطة الساحل

 الحارة الغربية

مقابل صيدلية سكيف

1ط, بناء طوفان 

نهر ماركية

جانب المخفر

مقابل المركز الصخي

مقابل صيدلية وديع داغر

 طريق الدقارة

تل سنون



بناء زط

جانب صيدلية حيدر

غرب قض المحافظ

يد خلف صندوق توفي  الي 

2ط,بناء عاصي

1ط, جنوب حديقة الباسل 

 شارع التحرير

1ط,مركز داوود

2ط 

ادوس 1ط, فندق اني 

جنوب مشفى الحاج صالح

1ط, قرب بنك عودة

قرب بنك عودة

ادوس فندق اني 

مقابل البنك المركزي
ى جانب برج شاهن 

 الشارع الرئيىسي

1ط, بناء نواف اسماعيل

غرب ثانوية الكرامة

بناء الحذاء االحمر

فوق دنيا األطفال

3ط , بناء داوود التجاري

2طابق , بناء علي جنوب

جانب صيدلية مبى تفاحة

1طابق , فوق احذية العروس

1ط , بناء وسوف

3ط , بناء داوود

1ط, بناء علي بالل 

جانب الكراج

ى قرب من صيدلية ياسن 

 شارع الثورة

شارع الثورة

شارع الزهور

1ط, غرب دوار الساعة

جانب محالت العروس



جانب الصيدلية العمالية

ساحة الغمقة الغربية

فوق فروج ابو علي

1ط, بناء عدرا 

كة السعدي جانب رسر

3ط, بناء قدور 

مقابل سوبر ماركت سالمة

 شارع هنانو

لحودية

شارع الثورة
ى غرب نقابة المعلمن 

شمال المؤسسة

مقابل الكنيسة

1ط , 11بناء رقم 

يد مقابل مكتب توفي  الي 

مقابل صيدلية سمر

بجانب مضف التوفي ,  طريق الثانوية

مقالب الكراج

ق-شمال الكراج الجديد خلف برج الشر

قرب صيدلية العمالية

ادوس مقابل فندق اني 

خلف الصدلية العمالية

جانب قيادة موقع طرطوس

شارع صالح العلي

بجانب قيادة موقع طرطوس

ادوس فندق اني 

شمال صيدلية العمالية

2ط , بناء استيفان



جنوب حديقة الباسل

مقابل فروج سكاف, شارع الزهور

غرب الساعة

بجانب مابكو

شارع الزهور

ي- بناء داوود - دخلة الحذاء األحمر - شارع الثورة 
طابق أول فبى

2فوق انجيل فرع , شارع الثورة

قرب مديرية النقل

مقابل ثانوية الكرامة

فوق عطورات مالك

جانب محالت العروس

 كامل علي-   شارع الزهور 
مقابل مخي  الدكتورة مبى

1ط -  مجمع سخية 

جنوب مشفى الحاج صالح

ي 
ون  2ط, بناء بي 

ودوس  2ط, بجانب فندق اني 

ى فوق صيدلية الياسن 

مجمع الحذاء االحمر

ى- توسع ضاحية المجد  ق مدرسة المتفوقن  رسر

 شارع انطاكية

ونكس ق سي  رسر

ة ى 2ط , بناء كني 
مقابل مكتبة المثبى

ي
مقابل مكتبة السوريب 

5ط , بناء داوود

ق المؤسسة االستهالكية ونيكس, رسر كة سي  مقابل رسر



ق صيدلية االمل رسر

قرب صيدلية الحياة, مدخل سوق النسوان

1ط , 7بناء رقم 

 شارع هنانو

 شارع صالح العلي

شارع سليمان العيىس جنوب الصيدلية العمالية

ي
ى
شمال المركز الثقاف

 جانب الكازرية

مقابل تكىسي حمودة- شارع الجالء 

غرب خيام الهنا

2ط, مركز البدر 

طابق اول

جانب ثانوية الكرامة القديمة

ق صيدلية العمالية رسر

1ط, بناء أركان نارص 

مقابل فندق كليوباترة

ادوس مقابل فندق االني 

ي
خلف حلويات الحورانى

فوق مطعم فروج ابو علي

1ط, بناء حاج صالح 

كة االهلية  غرب رسر

 ساحة الغمقة الغربية

طة العسكرية  جنوب الشر

ي طابق اول طة العسكرية فوق بن العلب 
جانب الشر

جانب مشفى الحاج صالح

04/2بناء كهرباء أوغاريت 

ادوس  1ط, فندق اني 



طة العسكرية دوار الشر

ي بناء البنك العرن 

طة العسكرية قرب مركز الشر

2طابق , بناء الضبيط

بناء يوسف, الدوام

ق مطبعة الزهراء  رسر

4ط, بناء زينب 

مقابل فندق دانيال

بناء مخي  نهيب بشور

 مقابل ملبوسات ازارو

ي مدرسة الكرامة  غرن 

فوق ركن السنيورة

مجمع البدر

جانب صيدلية حسام أحمد

بناء سمي  قدور

2ط, بناء عمريت

ى الجديد مقابل برج شاهن 

بناء نبيه

شارع الناحية, حمام واصل



1ط, بناء الهاشم

قرب الصيدلية العمالية
ى شارع الحالقن 

ي جانب البتك العرن 

جانب دوار الساعة

ي مدرسة الكرامة غرن 

ي مقابل بن العلب 

2ط, بناء معماري 

مقابل قيادة موقع طرطوس

جانب صيدلية الخطيب

مقابل صيدلية سمر

BUILDING

مقابل صيدلية السعيد

ي تمام  جانب عيادة د يوسف بطرس سابقا- شارع أن 

 فوق صيدلية السماح

ي 
بناء جهاد ابو عسلي- شارع الشعرانى

ي - سوق القمح  قبو أول بناء عبدهللا مزهر- مقابل صيدلية الحلب 

بناء جهاد ابو عسلي

ي
بناء جهاد أبو عسلي طابق ثانى

ساحة الفخار



بعد صيدلية صفا شبيب- موقف المعهد - الشارع الرئيىسي 

جانب صيدلية عروة بركات

ى مقابل فندق زنوبيا شارع الياسمن 

فوق محالت سكيف

جانب جامع عبادة ابن الصامت

مقابل مصطوصف الصحة المركزية

 فوق صيدلية سليم الخي 

يتل مقابل مركز سي 

ى- شارع العماره الرئيىسي  مقابل حلويات أبو اللن 

جانب مقىه الملكي

وع الزين قرب مدرسة فارس معروف صبيح خلف التوتة, مشر

كة ثقال وسكاف للسيارت  مقابل البانوراما- جانب رسر

مقابل بنك بيمو

 فوق معجنات عواد مقابل مقىه الكرامه

بية)شارع سوريا  اد الي  جانب أزهار فيتونيا (أوتسي 

3بناء القدس, طابق 

مقابل كنيسة الشيان الكاثوليك

مقابل مببى العطري

ي لجامع الصديق
امام الباب الخلفى

مببى عاصي

3ط - 25بناية - جانب الصيدلية الزراعية - جانب سوق الهال - الخي الثالث 

حفار

شارع عوجة الجب

كة ام  ي - خلف رسر
ان- ن 

2الطابق - فوق بن الدلة - شارع الكالس 

4ط, بناء حداد- فوق ملبوسات رندير ,  مقابل مشفى سلوم

ين مقابل صيدلية المحطة عند جش تشر

 
ً
كة الشاج صباحا ي- دوار البولمان جانب رسر

ة : عنوان ثانى مقابل مزين الجمال- سوق الخضى

ي - 7بناء رقم - جمعية الصحة - اخر شارع النيل 
طابق ارصى

ي - السوق المحلية  جانب صيدلية هبو- مدرسة المعلم العرن 

أمام الحديقة

فوق مطعم الطيب- شارع الكوكتيالت 



ي- بناء الضحاك 
ي فبى

طابق ثانى

 الي 
جنوب مشفى

مقابل  الحمام  االثري

جانب الرابطة الفالحية

جانب المضف التجاري



بناء طرابلىسي وأحوش

جانب مكتبة عباس

2بناء برج الديك ط

   الشارع الرئيىسي

مقابل قلعة العروس

شارع وضاح اليمن

ي- مقابل المسبح البلدي  مركز الحمراء الطب 

بية- غرب مشفى الحياة  قرب مديرية الي 

شارع حسان بن ثابت

جانب جريدة العروبة وادارة الجوازات- شارع خالد األتاشي - المحطة 

طة مساكن الشر

ي
 شارع البستانى

64بناء 

1ط-  الساحة العامة 

 الشارع الرئيىسي

جانب المؤسسة االستهالكية-  فاحل 

مقابل مفرق المدرسة االبتدائية- الطريق العام - قرية القناقية 

 الشارع الرئيىسي

فاحل

ي الخي الجنون 

ل رقم - شارع الرئيس حافظ األسد  ى 54ميى

5زاوية الشارع رقم - الشارع الرئيىسي 

بجانب مشفى الزعيم

قرية خربة غازي

شارع شكري هالل

خلف مساكن المصفاه

بالقرب من محالت االيهم

بيت الطويل

جانب حديقة السبيل- حي السبيل 

ي
بناء العجان طابق أرصى

1, الطابق 28بناء رقم 

شارع زهراء

12بناء رقم 



سوق الخضار

ي  مقابل المؤسسة العامة االستهالكية- شارع حبون 

 موقف السوق

 حلف مشفى الرازي

نزلة مطعم الزين- مدرسة  86

14مقابل بنايلت -   فوق عصي  فريش 

بناء االخاء, مفرق برج تالة -  شارع المطار 

مقابل المدرسة

آخر خط الشفيس جانب بقالية فادي
ى  جانب صيدلية مجدولن 

بناء حتحوت

مقابل مطعم شادوز

ى السالم فوق مخي 

ى  بناء القدشي- مقابل القيادة القومية - جانب مجمع االموين 

جانب جامع الرحمة-  نادي قاسيون 

يد -  مقابل مشف  حاميش  3بناء رقم - نزلة الي 

شارع فالفل عل كيفك- مقابل السكن الجامعي 
ى  الحسنن 

مقابل مشفى

جانب بضيات النايا- بعد جامع ابراهيم الخليل -  شارع العام 

القبو (70)بناء الخماسية 

ي-  الحارة الجديدة 
مقابل صيدلية عال القاصى

مقابل دخلة المدارس

جانب ادارة الحج

موقف فيديو هبة

ى ابن العميد رقم  4مخي 

ي  ف- فوق مطعم طارق , تقاطع الزاهرة مع المتحلق الجنون  مببى رسر

القيو , 12بناء رقم - كورنيش 

ي  1ط, بناء قهوح 

ان بناء الطي 

برج الصالحية

بناء صيادلة الريف

بجانب أدارة التجنيد العامة

 مقابل جامع زيد

2ط, بناء الهالل األحمر 

بعد حلويات نفيسة

بناء كردوس طابق اول- فوق مكتبة ابن سينا 

مقابل النادي العائلي

6الجادة - مقابل بينتون 

ي 
مقابل صيدلية القصاع- شارع بطرس بستانى

بناء الحداد

ي
نزلة الغسانى

 مقابل بناء جريدة الثورة

مقابل صيدلية الخليل

ي شارع مجلس الوزراء القديم مقابل مركز باسل االسد الطب 



بناء حزب الشيوعي السوري- شارع عمر المختار 

مقابل مركز أدهم اسماعيل- رئاسة مجلس الوزراء 

القبو-  تحت مديرية الصحة 

بناء االنشاءات العسكرية- جانب جانب جامع خالد بن الوليد 

7 بناء رقم 

26سوق 

خلف سوق السابعة - 8برج 

4جانب صيدلية حي الورود- الكازية 

مقابل مكتب المختار

مقابل صيدلية غفار حيدر- آخر خط الشفيس

43بناء 

جانب قسم الصالحية- شارع مصطبة 

1ط, بناء مضي - جانب جامع مرابط 

مقابل صيدلية رهف

بناء الدكاك

مقابل عيادة يوسف برو الشعاعية

مقابل مطعم النبيل

بناء كحول

ي , 10 أ3بناء رقم ب
طابق أرصى

دوار وادي العيون

بناء ابو سعيد جبور- مدخل مساكن المصفاة - حي القصور الشمالي 

بناء الياس حبيب- شارع جول جمال 

فوق صيدلية علي شدود- جانب الكنيسة 

يا الوردة الحمراء فوق كافتي 

 طريق عام

ي
ى الرياصى جانب نادي شاهن 

1ط, بناء علي سليمان 

بناء سالم جبور- الكراج 

 شارع الزهور
ى مقابل فندق شاهن 



طة العسكرية- مقابل نادي صف الضباط  جنوب الشر

 جانب الصيدلية العمالية

جانب صيدلية ليال رفول- غرب سوق الباعة - الجمعية 

BUILDING

ات الطبية- جانب مسجد العونية  ى قرب النورس للتجهي 

مقابل الصحة المدرسية- بناء زيدان 

دخلة حلويات الفوال

ى- الشارع الرئيىسي  دخلة غرب حلويات ابو اللن 

مقابل مدرسة نديم رسالن

ا فرب فندق الريفيي 

بناء ابة شامة- قرب جامع حورية 

أمام كنيسة الصليب

كة الهرم 1ط,مقابل رسر

جانب فندق الجالء

مقابل مركز الشام لالشعة

اد أول  ي ) اسي 
ة  - (شارع السوق - تحتانى كة الهرم للضافة- موقف صيدلي أمي  مقابل رسر

جانب اتحاد شبيبة الثورة

ي الروشي
ى
بجانب المركز الثقاف

مقابل صيدلية الورد

9بناء رقم 

8بناء رقم 



TEL 1

041 417471 041 556127 041 436075

041 558126 041 600254 041 600255

041 807937 041 807936

041 832222

041 450366 041 478817 014 478828

041 478269 041 478291

041 479628 041 479631

041 238402 041 238403

041 375682 041 374716 041 374713

041 357440 041 457550

041 363651 041 363000

041 361604 041 361379

021 2280820 021 2280810 021 2280830 021 2280828

021 2644228

021 2633612

021 2682802  021 2682803

021 2268130 021 2268150

021 4441896

021 2263456 021 2263705 021 2264082

021 2665551 021 2631891 021 2667056

021 2664800

021 2671770

021 5223640 021 5223641

021 2675652

021 2211230

021 2621894

021 2275021

012 4601600 021 4601700 021 4601800

021 4641877 021 4641878 021 4644820 021 46418730

021 2119044 021 2122351

021 2264010

021 2660331 021 2660330

021 2644328

021 2666032 021 2666062 021 5050

021 2661924 021 2664843

021 2639970 021 2639971 021 2639972 021 2639973

033 2440310

033 2225253

033 2412719 033 2416286 033 2411487

033 2439401 033 2439402

033 2751200

033 2220213

033 2668501 0332668502 033 2668503

033 8826888 033 8825444

033 8817387 033 8839900

033 4730747

033 4733179

033 4731230 033 4738231 033 4742950



033 7700937 033 7700938 033 7704937 033 7704378

031 7439401 033 7439402 033 7439403

031 2233351

031 5033  031 2487385

031 2221623

031 2486201 031 2486202 031 2486203

031 3099

031 2765534 031 2765533 031 2771613

031 2012 031 2757301 031 2757302

031 2750680

031 2786900 031 2786700

015 224259 031 233316

011 2133000

011  2242626 011 2230307 011 2233678

011 2215346

011 5145778

011 5141894

011 3335306

011 3338392  011 3330589

011 2327281 011 2327282 011 2327283 011 2327284

011 4418274

011 4450705 011 4440460 011 4438460 011 4440461

011 2126500

011 2216000

011 3121536 011 3121539

011 6927070 011 692708 011 6927090

011 6811970

011 5625000 011 5611200

011 78350000 011 7875002

011 5455824 011 6471803 011 6471802 011 6471801 011 6471800

011  5953191 011 5953192

043 525820 043 527820

043 535300 043 535301 043526800

043 233612

043 319109 043 319645

043 223930 043 327356

043 228012 043 228013 043 220012

043 319193 043 319192 043 319806

043 317319 043 316319 043314122

043 655953 043 655727 043 656704

041 421911

041 245990 041 245900 041 245980

041 5010 041 838308 041 838306 041 838303 041 838304

041 316310 041 316311 041 316312

041 412000 041 556333 041 556444 041 418000

021 5224300 021 5224302 021 5224303 021 5224304

021 9220 021 5233033

033 2525252 033 2513101 033 2513102 033 2513103 033 2513104

033 2515801 033 2524602 033 2524600 033 2513311 033 2517748

031 2144101 031 2144102 031 2144103 031 2144104



031 2161400  031 21661402

031  2633200

031 2213088 031 2213077 031 2213066

031 2221224 031 2484620

031 7773901 031 7773902 031 777393

011 3326030 011 3329404

011 4446200 011 4445044 011 4447544 011 9560

011 3310600 011 2241640 011 2773966

011 4465340

011 9974 011 2146070 011 2146071 011 2146088 011 2146099

011 3734960

011 9936 011 615715 011 6150716

052 314001 052 314002

052 223107

052 311171 052 311174 052 311170 052 311172

052 445999 052 432141

052 426698 052 434534

052 425661 440278 444211 429885 427303

052 425847

052 434096 052 421381 052 420039

052 435844 052 434587 052 4345876 052 430688

052 431433 052 431432 052 424560

052 751250 052 750578

052 750720 052 750295

016 311007 016 311006

016 311111 016 311112

016  252331 016 252332 016 252333

041 236171 457949

041 486083 486084

021 2120455

021 2263080

021 4461734

021 2632700 021 26327 012 632702 021 2632703

033 6771846 033 6772923 0336772924

033 73597100 033 7353952 033 7353653

033 2224633

033 2515138 033 2515147 033 2515146

033 2758160

033 2530912 033 2530910

033 2525632 033 2221528

033 8812999 033 8813707

033 4730804  033 4736804

033 7716664 033 7711946

033 7718515 033 7714204

031 2477150

015 325931 015 324931 015 221887 015 212017

011 3310620

011 6118445 011 6119569 011 9518

011 2310530

011 4428206 011 2316737 011 4410380 011 4453286 011 4451755



011 2319960 011 2319608 011 2319611 011 2319612

011 2241999 011 2249199

011 4428591 011 4428592  011 4428593  011 9534

011 4465058 011 4465062

011 4455322 011 4451571 011 4445043

011 4451167 011 4454351 011 4459685

011 8833441 011 88333721 011 8833347

011 5613600 011 5613601

043 712876 011 717861

043 710825 011 716153

043 712058 011 710639

TEL 1

023 262564

023 271510 023 230202

023 235402

023 255207 023 230608

023 548910

052 711824

052 7197730

052 227259

052 231082

052 321426

052 364115

052 226884

052 227111 052 363161 052 310500

052 320537

052 228154

052 313574

052 310663

052 319102

052 224676

052 231084 052 220105

052 220777

052 364541

052 227719 052 320682

052  321605

052 340303

052 427388

052 425528

052 434118

052 420700

052 758241

052 751420

022 245057

022 260474

016 269111

016 321833

016 251179 016 251179

016 315108

016 323567



016 237727

016 728720

014 2122449

041 322785

041 316210

041 333520

041 412832-786775

041 424267

041 417832

041 552508

041 465673

041 474396

041 553120

041 420077

041 466027

041 462201

041 441589

041 557600

041 436120

041 446297

041 441546

940000961

041 240441

041 232182

041 236192

041 841505

014 841004

041 562011

041 774707

041 386691

041 386554

041 664243

041 582682

041 537200

041 423186

041 783423

041 782358

041 444782

041 435162

041 425132 041 556805

041 0441126

041 863844

041 846829

041  829000 041 832313

041 824751

041 826190

041 891881

041  883535

041 893322

041 833414



041 894084

041 747572

041 834763

041 831155

041 831372

041 428101

041 469655

041 476979

041 455566

041 486106

041 329293

041 326900

041 445518

041 556430

041 446508

041 437798

041 468584 041 4685800

041 486789

041 465910

041 217682

041 366006

041 211178

041 368076

041 231203

041 331916

041 467024

041 456989

041 455321

041 239501

041 458352

041 214592

041 460469

041 457306

041 219217

041 775684

021 2662257

021 2110610

021 2683763

021 2660147

021 5710295

021 5729690

021 2320430

021 4462850

021 5712694

021 2683186

021 4647696

021 5115298

021 5113040

021 5723701

021 2288490



021 2277559

021 2288522

021 2273056

021 2126699

021 2211266

021 2264834

021 2645392

021 4444249

021 2620971

021 4657585

021 2276624

021 26488555

021 5229722

021 4641640

021 4465637

021 4659655

021 4619691

021 4449727

021 2230440 021 2280272

021 2257100

021 2267274

021 5726127

021 5213076

021 5216234

021 5210049

021 55170720 021 2210901

021 2643890

021 2257853

021 4449502

021 4664123

033 6770697

033 6786783

033 7550714

033 6611573

033 6602665

033 4743189

033 2750398

033 2227288

033 2531633

033 2511261

033 2223613

033 2539215

033 2530526

033 2413226

033 2442797

033 2241265

033 2671331

033 2220704

033 2762589

033 2517277



033 2511824

033 2515012

033 2764515

033 2424418

033 2534010

033 2325544

033 2533366

033 7551656

033 7550599

033 7552653

033 8220625

033 8220660

033 8813160

033 8826429

033 8831797

033 8839166

033 8812986

033 8667150

033 8814632

033 8846467

033 8843886

033 8844697

033 88462100

033 8220223

033 8817299

033 8829767

033 82289070 033 82289071

033 4444200

033 2441015

033 4226206

033 4226892

033 4732602

033 4731259

033 4740167

033 4737010

033 4733144

033 4740827

033 7704345

033 7710873

031 2626668

031 2612040

031 2644567

031 2456569

031 2144810

031 2112582

031 2166286

031 2163657

031 2485518

031 7443643

031 7438856



031 2236008

031 2235507

031 2633398

031 2610900

031 2612719

031 2623399

031 2488113

933242762

031 4569009

031 4660448

031 2136717

031 2211614

031 7437767

031 8547907

031 5473054

031 2146595

031 2763833

031 2768822

031 4754647

031 4717900

031 7735993

031 4303013

031 7733833

033 2466444

031 7675461

031 7675999

031 4867510

031 7577109

031 2615533

031 2649110

031 7754525

031 7752215

031 7752810

031 7753383

031 5543604

031 5992570

031 2132895

031 2756161

031 2760927

031 2757511

031 2780100

031 2113363

031 2144327

031 2655461

031 2658491

031 4408120

031 4406395

031 2768503

031 2761334

031 7734499



031 7734870

031 2136075

031 2163630

031 2783070

031 2762822

031 2710464

031 2787502

031 2766149

031 2750676

031 2750933

031 27692783

031 2752898

015 840230

015 857818 015 859579

015 857833

0944655484 0955900366

015 802064

015 224868

015 224526

015 227303

015 224028

015 227477

015 239294

015 223674

015 221795

015 211133

015 243987

015 229008

011 3311433

011 3326391

011 3340507

011 3322254

011 6613314

011 6615958

011 6115552

011 6113789

0116615614 011 6664702

011 6660111

011 6614572

011 6110758

011 6621182

011  6637447

011 6663012

011 6633347

011 6662213

011 6669681

011 6617656

011 6666824

011 6618797

011 6115858



011 6623485

011 6623269

011 6123074 011 6119049

011 6644353

011 6622005

011 6665006

011 6612151

011 5412891

011 5434180

011 2216034

011 5428789

011 5414304

011 4731043

011 5446934

011 2216697

011 2130686

011 2123285

011 2141011

011 5123453

011 5122395

011 5141280

011 5117706

011 4542081

011 4457163

011 4443616

011 4465151

011 4473097

011 4411022

011 6347347 

011 6341259

011 2229732

011 3122526

011 3146242

011 3119948

011 3127213

011 4726926

011 4722211

011 4722904

011 4734770

011 4733997

011 4723126

011 4723130

011 2725035

011 2722432

011 2777325

011 2711144

011 2715849

011 8821446

011 6300450

011 5440050



011 4417017

011 2330523

011 2325896

011 2311071

011 4442998

011 4431765

011 2246146

011 2231087

011 2742230

011 4715161

011 4621076

011 4625007

011 4423242

011 4458996

011 4447970

011 4417641

011 4416426 011 4416420

011 3316410

011 5440022

011 4453883

011 4418246

011 4466616

011 5420678

011 4464884

011 4420013

011 4426215

011 4443390

011 4457062

011 4434390

011 4444302

011 4462039

011 2144630

011 2113032

011 2115208

011 2142150

011 2148020

011 3328879

011 2255321

011 8882264

011 4436040

011 4434914

011 4463195

011 4444725

011 4472617

011 4459283

011 4421169

011 3148977

011 3115205

011 3145739

011 3125333



011 3133244

011 3125794

011 3110996

011 3717379

011 8816667

011 8836826

011 8834131

011 8131601

011 8815729

011 6451283

011 5917636

011 5918710

011 3917211

011 3913298

011 7186078

011 5623982

011 6915221

011 7244232

011 7851222

011 6451315

011 7160385

011 6941440

011 6584491

011 6548490

011 6807079

011 6806238

011 6809484

011 6868828

011 6805173

011 6818980

011 6808357

011 6808086

011 6813971

011 5649950

011 5610320

011 5624142

011 5631780

011 5613144

011 5627557

011 5640256

011 5629969

011 5621657

011 5611873

011 5627220

011 5611143

011 5619601

011 5638507

011 5634636

011 5628171

011 5627284



011 5623614

011 4716430

011 56394414

011 5621824

011 5941022

011 7835000

011 3813236

011 3944545

011 6733570

011 6732753

011 6730649

011 5956518

011 5356080 

011 5352256

011 5357099

011 5352055

011 6804542

011 3211795

011 3234704

011 3220067

011 3444631

011 3450907

011 3440485

011 3451056

011 3450607

011 3217823

011 3458789

011 3446135

011 6820117

011 5773227

011 6252650

011 7235550

011 7235630

011 7813689

011 7812342

011 7813953

011 7291040

011 7810294

043 736148

043 614236

043 773068

043 767059

043 722720

043 711981

043 797220

043 712638

043 771381

043 771990

043 774404

043 715884



041 772992

043 846039

043 561300

043 561865

043 551566

043 863093

043 625880

043 513494

043 812354

043 533813

043 803150

043 539437

043 860434

043 629129

043 366595

043 741321

043 630337

043 218170

043 359889

043 369101

043 3184111

043 370713

043 366664

043 350659

043 321111

043 318609

043 228021

043 730066

043 370422

043 360724

043 323113

043 322331

043 361588

043 353588

043 351658

043 213573

043 213457

043 353184

043 325232

043 313330

043 213370

043 234671

043 216996

043 221344

043 396541

043 369097

043 606047

043 734886

043 416167

043 358114



043 657474

043 657333

043 653176

043 588660

041 322977

041 427106

041 418472

033 8817667

031 2111070

015 834691

TEL 1

052 317210

021 9500

033 2515801 033 2515802 033 2515803 033 2524602 033 2524600 033 2513311 033 2517748

031 2115050

011 3062

011 3317166 011 3325707

011 6118445 011 6119569 011 9518 EXT : 148

011 6122831 011 6122830

011 6617212

011 5149009

011 4460405 011 4460405

011 2225697 011 2211692 011 2222488 011 2220900

011 4476130 011 4476132

011 9790

011 4471220

011 5651130

011 3450460 011 3453417

043 312633

043 327338

TEL 1

052 224661

052 226364

052 437771

016 221143

016 211371

016 222254

041 460723

041 239126

041 477853

041 464523

021 2121363

021 4443265

021 2222572

021 4649043

021 4463947

033 2531720

033 2514252 033 2671783

033 2224460

033 8812568



033 4732064

033 7716602

033 7714894

033 7703455

031 2766906

031 2215500

031 2754956

031 2710621

011 3336832

011 3312280

011 6617380

011 4722167 011 4728280 011 4720267

011 2726331

011 2211225

011 2323165

011 2323237

011 2312175

011 2324534

011 4421641

011 4475668

011 2324863

011 2218157

011 2219016

011 2218309

011 3335523

011 4422663

011 4456878

011 2141422 011 3715545 011 3328930

011 6916296

011 7231850

011 6813088

011 5613482

011 5613570

011 6470083

011 3224491

011 6825762

043 536900

043 318533

043 235310

043 228557

043 230310

043 213023

TEL 1

052 221774

052 222848

052 228278

052 224955

052 316866

052 310303

052 321055



052 221820

052 421014

052 446083

052 435117

052 422630

052 420825

052 426490

052 440882

052 426623

052 437835

052 425077

052 426931

052 427709

016 234442

016 236269

016 252340

016 240038

016 226815

016 230489

016 233062

016 234832

016 236459

016 715614

014 2235049

041 732225

041 420120

041 461367

041 431610

041 479242

041 475247

041 465629

041 554020

041 461047

041 426514

041 464558

041 210152

041 486142

041 475535

041 479488

041 479181 041 476449

041 465141

041 474032

041 459932

041 460504

041 218756

041 211954

041 451484

041 241444

041 468921

041 477733  041 461211



041 845225

041 662760

041 551417

041 436660

041 823772

041 803361

041 890887 041 890889

041 806603

041 890893

041 832375

041 835686

041 837752

041 478754

041 470976

041 460606

041 475870

041 457616

041 452212

041 466932

041 463036 041 463037

041 493432

041 464640

041 461380

041 462646

041 455334

041 451303

041 465470 041 477411

041 350986

041 475548

041 245323

041 233944

041 211384

041 330738

041 451411

041 423210

041 452545

041 469725

041 475955

021 5733072

021 2252907

021 2621420

021 2241920

021 5268366

021 2643471

021 2679058

021 5721423

021 5721499

021 2126052

021 2113411

021 2112116



021 2122330

021 2630051

021 2217364

021 4664337

021 5711144

021 2286225

021 2633853 011 2633863

021 2669662

021 2632002

021 2667909

021 4642486

021 2269882

021 2216475  021 2216476

021 9875

021 2336557

021 2624141

021 2624141

021 5730622

021 4644586

021 4655559

021 5217163

021 5716477

021 5216612

021 9220

021 2642448

021 2633624

021 2111958

021 2280204

021 2241013

021 2631830

021 2255548

021 2688938

021 4617869

033 6771692

033 6482554 011 6611598

033 6770685

033 4245227

033 6992479

033 2535604

033 2221712

033 2511234

033 2535364

033 2539993

033 2532621

033 2240791

033 2241476

033 2530320

033 2539613

033 2533822

033 2535497



033 2530036

033 22470247

033 22488400

033 8828428

033 2411333

033 2538016

033 2215592

033 2515975

033 22187200

033 2523351

033 2226914

033 7556756

033 8829944

033 8830220

033 8811697

033 8830843

033 8815003

033 8830344

033 8815948

033 8842424 033 8836366

033 8831261

033 4245720

033 4731900

033 4738872

033 4733033

033 4739770

033 4740749

033 7716195

033 7666322

033 7718400

033 7710830

033 7714148

033 7717620

033 7702060

033 7718041

031 2628007

031 2645014

031 2221103

031 2142141

031 2143031

031 2124783

031 7437455

031 7443085

031 7443900

031 2643186

031 2634277

031 2486252

031 2625210

031 2630618

031 2631833



031 2625901

031 2629218

031 2618440

031 2224393

031 2225469

031 4830488

031 2147207

031 2136964

031 2148304

031 2112788 011 2162788

031 2115487

031 2772595

031 7186888

043 588718

031 7174879

031 4407333

031 2626414

031 2470465

031 7754244

031 7754669

031 2114456

031 2754302

031 4406884

031 27785200

031 2755379

031 7732611

031 7732114

031 7733433

031 2468029

031 2145433

031 2788038

015 857658

015 859236

015 861166

015 228551

015 224422

015 221732

015 229020

011 3311540

011 3313440 011 3313433

011 3338877

011 3317534

011 3335191

011 3317485 011 3310237

011 3317922

011 4436896 011 4436895

011 3334535

011 3330370

011 3348664

011 3347789



011 3324532

011 332601 011 3326082

011 3310704

011 3313435

011 3319480

011 6628111

011 6663054

011 6611434

011 6622984

011 6664994

011 6621574

011 6628127

011 6617575

011 6668180

011 6621178

011 6641144

011 5440761

011 4455929

011 5134948

011 5123442

011 5137005

011 5122310

011 5135371

011 4455003

011 4429704

011 3112275

011 4721068

011 4731992 011 4716824

011 4721686

011 4735338

011 4723756

011 2773283

011 2777890

011 2773641

011 2724060

011 2722305

011 2773837

011 3320062

011 3321643

011 4448863

011 4420595

011 2221773 011 2214974

011 2324511 011 2324512

011 2311813

011 5416941

011 5428359

011 5410743

011 4453968

011 4411162

011 4448601



011 4464342

011 4432430

011 2311733

011 4411716

011 4428691

011 4452275

011 4418287

011 4462648

011 4465471

011 2256059

011 2233592

011 2224736

011 2778325

011 4723268

011 4450982

011 22960290

011 2316489

011 4451539

011 4453295

011 4462943

011 5444335

011 4415164

011 2257567

011 8833883 011 8822882

011 2131092

011 2246547

011 4466500 011 44662500

011 3324938

011 4461313

011 4454161

011 4465988

011 4417567

011 3140145

011 3117416

011 3145312

011 3313881

011 3320365

011 3318606

011 8824124

011 8816777

011 8833929

011 8884941

011 5947100

011 7751327

011 6912391

011 6955309

011 5448034

011 6815163

011 6814033

011 6812348



011 5610542

011 5632790

011 5628897

011 5616085

011 5635393

011 5627473

011 5642308

011 4718584

011 5610282

011 5634141

011 5616730

011 5638666

011 5638891

011 5640353

011 5637111

011 5354966

011 6714958

011 6736150

011 6722885

011 8225999

011 6733473

011 6719962

011 5357777

011 5353196

011 5352560

011 5844555

011 5772767

011 5773093

011 7236825

011 7810616

043 718991

043 720986

043 768810

043 718991

043 713286

043 710425

043 610137

043 611002

043 712025

043 711134

043 565980

043 563353

043 567207

043 535514

043 535034

043 537780

043 541407

043 535045

043 814262



043 532357

043 534039

043 531644

043 807909

043 537333

043 606306

043 316580

043 327840

043 222229

043 328510

043 217830

043 222252

043 227332

043 234400

043 221921

043 325035

043 212852

043 322482

043 330021

043 325161

043 210750

043 326444

043 323977

043 232424

043 314293

043 322415

043 328845

043 225915 043 321121

043 323520

043 328598

043 312740

043 2392393

043 322990

043 324199

043 370084

043 229165

043 217204

043 214624

043 225615

043 315388

043 315068

043 371920

043 330002

043 224525

043 216332

043 235144

043 229911

043 318133

043 327431 043 327427

043 215990



043 232351

043 221316

043 323452

043 731962

043 657358

043 583619

043 590388

TEL 1

023 712560

023 233858

023 261150

023 240337

023 238585 023 3238596

023 262124

023 752686

023 755555

023 546876

023 521077

052 320522

052 350025

052 377654

052 229810

052 318755

052 222227

052 311616

052 318900

052 319954

052 223968

052 312431

052 226178

052 310857

052 220388

052 317722

052 222066

052 315317

052 313182

052 321395

052 220022

052 317723

052 316324

052 311407

052 321570 052 319500

052 318998

052 229424

052 228880

052 220607

052 376043

052 372913

052 228227 052 320089

052 313321



052 228873

052 228799

052 318973

052 220071

052 224885

052 312850

052 227877

052 318755

052 221578

052 313100

052 316088

052 228735

052 226237

052 313799

052 321322

052 229939

052 321421

052 44726

052 369446

052 313182

052 314656

052 220025

052 316860

052 317835

052 317511

052 311400

052 228538

052 368313

052 320797

052 311841

052 312899

052 224877

052 314645

052 315415

052 377331

052 376070

052 231926

051 229225

052 768050

052 710905

052 446876

052 445824

052 424968

052 446299

052 426335

052 432570

052 424884

052 440435

052 427301

052 420925



052 439033

052 430259

052 420288

052 443360

052 435606

052 427262

052 421486

052 445545

052 438212

052 430336

052 446335

052 445409

052 428659

052 436344

052 433511

052 434121

052 425056

052 427552

052 431807

052 431264

052 424358

052 433162

052 432071

052 438249

052 431406

052 431283

052 420028

052 427980

052 444565

052 428846

052 431927

052 434268

052 429054

052-321786

052 433681

052 425519

052 427069

052 423400

052 434225

052 447069

052 427885

052 445804

052 422113

052 445371

052 431496

052 437424

052 439850

052 446975

052 428382

052 439515



052 426942

052 750578

052 750019

052 751137

052 750045

052 750513

052 322895

 052 481116

016 222268

016 220270

016 241583

016 240922

016 241219

016 242343

016 224490

016 236675

016 230776

016 236150 061 211611

016 225275

016 225248

016 250388

016 241524

016 231205

016 236890

016 242778

016 232440

016 251411

016 242460

016 237075

016 237211

016 242855

016 225399

016 228499

016 237488

016 227669

016 250878

016 228823

016 242690

016 714089 016 210110

016 715085

016 222406

016 222290

016 210320

016 211956

016 250955

955798561

016 237042

016 220505

016 252636

016 221752



016  221037

016 223733

016 235514

016  241085

016 231273

016 241540

016 223725

016 314151

016 227840

016 226750

016 225360

016 228399

016 234827

016 238222

016 732355

016 228876

016 213390

016 211798

016 231803

016 227779

016 236612

016 231459

016 252433

016 250820

016 210862

016 236164

016 252093

016 242530

016 242460

016 231256

016 250279

016 220620

016 223348

016 251098

016 240383

016 266031

016 730999

016 714518

016 710635

016 715311

016 754044

016 753510

016 238225

016 750511

011 5118213

014 2122267

014 2128214 014 2235001

014 2221137

014 2235590

955203608



041 420868

041 315178

041 319271

041 232248 041 318814

041 557447

041 553613

041 557633

041 552919

041 414869

041 558804

041 418854

041 552919

041 558378

011 552673

041 2411347

041 552923

041 460793

041 411876

041 890231

041 809936

041 552246

041 420143

041 439739

041 556552

041 440970

041 422822

041 595906

041 213028

041 479035

041 461733

041 478758

041 454466

041 242491

041 452001

041 233368

041 218826

041 473995

041 236362

041 239710

041 452292

041 474369

041 452444

041 232424

041 463456

932515010

041 240606

041 474112

041 464525

041 218650

041 468617



041 471178

041 456901

041 474303

041 462094

041 245021

958403570

041 245533

041 240160

041 471278

041 478846 041 468608

041 478575

041 469363

041 230608

041 230137

041 240402

041 466089

041 465550

041 465441

041 459796

041 238239

041 238239

041 457978

041 472192

041 461196

041 479179

041 456729

041 471920

041 473022

041 479035

041 459921

041 462722

041 468477

041 476565

041 461400

938157055

041 476140

041 455910

041 474933

041 486276

041 472003

041 463561

041 476140

041 467997

041 458655

041 213735

041 215102

041 242878

041 457002

041 233788

041 240531



041 468344

041 244111

041 664031

041 476125

041 468928

041 450488

041 233433

041 472628

041 452063

041 457002

041 470124

041 458972

041 451399

041 239144

041 478980

041 493655

041 553608

041 469075

041 468629

041 848533

041 540657 041 563051

041 843600

041 842685

041 851697

041 844097

041 842140

041 845375

041 845575

041 461722

041 844224

945900648

041 840412

041 380230

041 655333

041 774149

041 786628

041 785200

041 871711

955374566

041 480761

041 324693

041 871902

041 663408

041 650016

041 436182

041 331926

041 472450

041 415153

041 551065

041 440809



041 436119

041 411170

041 556145

041 558058

041 424534

041 825588

041 831690

041 823921

041 833139 041 801281

041 826599

041 838660

041 835645 041 414364

041 860466

041 803440

041 824443

041 802715

041 809192

041 803315

041 830739

041 881604

041 832222

041 807405

041 804929

041 576077

041 833331

041 833032

041 802459

041 830649

041 808848

041 863390 041 863868

041 833437

041 828822

041 830160

041 805227

041 807040

041 838054

041 825868

041 824996

041 802020

041 829530

041 800589

041 832655 041 835650

041 823021

041 833331

041 890231

041 823975

041 800958

041 745955

041 805771

041 809263



041 835496

041 825879

041 891110

041 804855

041 830802

041 829054

041 820233

041 575402

041 745043

041 835694

041 838530

041 800406

041 803850

041 821166

0958266850 0962479485

041 803397

041 822711

041 803233  041 863808

041 825007

041 803032

041 833704

041 807309

041 801342

041 424342

041 890930

041 877061

041 803397

041 862331

041 801784

041 832408

041 837718

041 822732

041 826663

041 837505

041 880928

041 244588

041 240466

041 448500

041 446935

041 479306

041 475082

041 413098

041 219842

041 458235

041 240105

041 414695

041 444606

041 213002

041 467452

041 464449



041 464449

041 451373

041 465934

041 468145

041 460162

041 467391

041 468169

041 243305

041 217942

041 461261

041 463736

041 471247

041 478116

041 477720

041 462042

041 474649

041 456226

041 477228

041 453897

041 231872

041 467338

041 464022

041 450381

041 452988

041 451298 041 211914

041 469488

041 468844

041 471920

041 479724

041 466645

041 477510

041 238671

041 486135

041 479401

041 458235

041 451144

041 460715

041 459799

041 476796

041  455979

041 454361

041 468303

041 234346

041 451162

041 473001

041 471142

041 468198

041 460757

041 749611

041 456380



041 475130

041 464172

041 478955

041 464633

041 210527

041 472204

041 474440

041 458105

041 460745

041 457791

041 477925

041 452631

041 467749

041 357440 041 357550

041 466244

041 468863

041 468868

041 410938

041 410938

041 329833

041 445889

041 315269

041 322229

041 330828

041 470556

955155965

041 474709

041 212012

041 219481

041 235482

041 244200

041 466889

041 219932

041 330565

041 330329

041 461962

041 330139

041 333898

041 453116

041 456889

041 454621

041 450706

041 330461

041 330814

041 474461

041 450008

041 330338

041 450623

041 558942

041 454977



041 330546

041 330831

041 330795

041 330187

041 473673

041 458609

041 240281

041 217367

041 215080

041 243473

041 219847

041 241344

041 244376

041 213618 041 213047

041 216100

041 330145

041 455623

041 321285

011 457307

041 3330201

041 330340

041 455873

041 312993

041 457867

041 495171

041 212476

041 219035

041 218740

041 211818

041 211020

041 243155

041 215767

041 219215

041 214877

041 212476

041 211542

041 233133

041 217158

041 214858

041 215416

041 237015

041 238648

041 218885

041 219381

041 210882

041 216820

041 456536

041 232995

041 457570

041 650016



021 6521014

021 2113534

021 2228262

021 2110747

021 4604966

021 2259358

021 2268238

021 2228665

021 4646262

021 5752201 021 2624141

021 2660678

021 2645310 021 2645426

021 2676264

021 2122051

021 2671770

021 2261150

021 2111288

021 2110815

021 2314515

021 2289726

021 2110464

021 4660180

021 2241500

021 4640554

021 2631379

021 2277910

021 2125152

021 2323330

021 2313271

021 3669606

021 5723007

021 2237914

021 2120416

021 4468722

021 4657800

021 2632002

021 2632002

021 2233171

021 2672726

021 2214234

944404544

021 2289417

021 2289375

021 2270349

021 2222618

021 2251255

021 2260030

021 2237332

021 2243901

021 2221401



021 2228523

021 5723503

021 4779100

021 5717715

021 5114243

021 5724755

021 5730622

021 5114509

021 5260403

021 2227444

021 2230456

021 4653604

021 4465445

021 4442898 021 2119049

021 4651761

021 4600445

021 4641112

021 4651761

021 4442727

021 4647742

021 2641089

021 2683302

021 2110863

021 2115112

021 2116644

021 2110759

021 2115148

021 2117075

021 2110962

021 2113109

021 2110373

021 4641205

021 2643471

021 2265056

021 2644767

021 2639970

021 2633612

021 2621420

021 2689655

021 2685942

 021 2621420

021 2670803

021 2621288

021 2687457

021 2643471

021 2621552

021 2684720

021 2225560

0944370060 0938409905

021 2273997



021 2639712

021 2665551 021 2665565

021 2280458 - 2280459

021 2271604

021 2636101

021 2677393 021 2632002

021 2620328

021 2232105

021 2260282

021 2265256 021 5726000

021 2633853

021 2633853

021 2678105

021 2289479

021 2110628

021 2111723

021 2125945

021 4641220

021 2110582 021 2117988

021 4654233

021 2633853

021 4602217

021 4616216

021 4666112

021 2275320

021 2244199

021 2237413

021 2667907

021 2339624

021 2212420

021 5716477

021 2117512 021 2225134

021 2210483

021 5222755

021 2232291

021 2211442

021 5216805

021 5210819

021 5225355

021 5230901

021 5213847

021 5716477

933309293

021 5216048

021 5213847

021 4655647

021 2225528

021 2678751

021 22377266

021 2623636



021 2683510

021 2632002

021 2235577

021 2247346

021 2662222

021 2123880

021 2245550

021 2250267

021 2621420

021 2250086

021 4446303

021 4653887

021 4603172

021 2665592

021 2660331  021 2660330

021 2645426

021 2635502

021 2634338

021 2112669

021 2110611

021 3215100

021 2684233

021 2210483

021 5750166 021 2240511

021 4445157

021 2211440

021 2632002

021 2110127

021 2288629 021 2288628

021 2119313

021 2242598

021 2211230

021 2669618

021 2247346

021 2277708

021 6410061

031 8830185

033 4847854

033 6786212

033 6771150

033 6591195

033 6775450 033 6771150

033 6775609

033 6771594

033 6788834

033 6772320

033 6772073

033 6770021

033 6770627

033 6770784



033 6773569

033 6668782

033 6772261

033 6603045

033 6787739

033 6771542

033 6775845

033 6770077 033 6772282

033 7559558

033 6787950

033 6771052

033 6772432

033 6770624

033 6898836

033 6771454

033 6788177

033 6775300

033 6787847

033 6770563

033 6774811

033 6563044

033 6611594 033 6591530

033 6483502 033 6484299

033 6898747

033 6992031

033 6993505

033 6770262

033 7366276  033 7366656

033 46069010

033 4609203

033 2530187

033 4157264

033 2432889

033 2240113

951415952

033 7626124

033 7274101

033 4141341

033 4856977

033 4140420

033 2423769

033 2214705

033 2533218

033 2210476

033 2222200

033 2539610

033 2226609

033 2217611

033 2531787

033 2536521



033 2525801

033 2539211

033 2531925

033 2227591

033 2222651

033 2518316

033 2535202

033 2515538

033 2227628

033 2524764

033 2514333

033 2226777

033 2515670

033 2536344

033 2442594 033 2432833

033 2537349

033 2524726

033 2218888

033 2538757

033 2229911

033 2243514

033 2229021

033 2515115

033 2229071

033 2518988

033 2211773

033 2521444

033 2419796

033 2416000

033 2413184

033 2531297

033 2221833

033 2532312

033 2417775

033 2417031

033 2222364

033 2423473

033 4450167

033 7714400

033 2533018

033 2513100

033 2240791

033 4452711

033 2481300

033 2536119

033 2757996

033 4250263

033 2535851

033 2524726

033 2535851



033 2511857

033 2539010

033 2512912

033 2418044 033 2219040

033 2533408

033 2531804

033 2511442

033 8825253

033 2243140

033 2222344

033 2241901

033 2531826

033 2518088

033 2530242

033 2539721

033 2532727

033 2513371

033 2534224

033 2534000

033 2534276

033 2537833

033 2216686

933325223

033 2224633

033 2210902

033 2227058

033 2240019

033 2766648

033 2752297

033 7711770

033 2225677

033 7702935

033 2412912

033 2243469

033 2511127

033 2536611

033 2216667

033 2219415

033 2211122

033 2538781

933687979

033 2511742

033 2510557

033 2229071

033 2536256

033 2212223  033 2522057

033 2514721

033 2520639

033 2530618

033 2521981



033 2517492

033 2241815

033 2211591

033 2331667

031 872097

033 7716832

033 2240490

033 8817491

033 2537383

033 2220545

033 2524976

933598160

033 7557757

033 7558600

033 7550640 033 7550640

033 7552160

033 7557390

033 7552307

033 7551821

033 7556342

033 7551290 033 7550326

033 7558386

033 7550942

033 7552187 033 7558444

033 8817750

033 8842440

033 8817875

033 8817499

033 8831233

033 8220970 033 8220000

033 8845817

033 8831347

033 840850

033 8832041

033 8841424

033 8826370

033 8830365

033 8840998

033 8837965

033 8825810

033 8817424

033 8810378

033 8816092

033 8814120

033 8830929

033 8839685

033 8809020

033 8838208

033 8810327

033 8815050



033 884322

033 8810463

033 8832884

033 8813164 033 8816911

033 8828878

033 8833533

033 8829883

033 8832596

033 8836044

033 8845700

033 8817425 033 8228130

033 8811287

033 8840533

033 8832008

033 8814839

033 8818809

033 8817586

033 8835691

033 8816051

033 8815255  033 8814998

033 8833077

033 8843401

033 8845101

033 8814970

033 8815611

033 8834234

033 8810244

033 8828955

033 8839439

033 8815881

033 8826218

033 8845772

033 8844747

033 8667384

033 8831075

033 8814924

033 4426979

033 4427818

033 2426084

033 4427550

033 2427980

033 4451803

033 4450587

033 4444209

033 4450385

033 4453067

033 7849209

033 2446011

033 4226126

033 2446620



033 4225783

033 4246091

033 4225200

033 4736025

033 4732044

033 4734166

033 4733168

033 4731898 033 4734898

033 4731139

033 4735734

033 4738234

033 4730977

033 4741044

033 4741044

033 4734694

033 4738263

033 4730045

033 4741849

033 4732572

033 4733501

033 4735250

033 4737715

033 4734875

033 4740433

033 4735873

033 4741444

033 731452

033 4733708

033 4735726

033 4732566

033 4740637

033 4732060

033 4732622

033 4737001

033 4730120

033 4742590

033 4730878

033 4251155

033 4731264

033 4742100

033 4735722

033 4738138

033 4732688

033 4605002

033 4733372 033 4739601

033 4739100

033 4741751

033 4737710

033 4731325

033 6780458



033 4732103

033 4739669

033 4731400

033 4738985

033 4735657

933598160

033 7703166

033 7700449

033 7714457

033 7717917

033 7717680

033 7711104

033 7714250

033 7121169

033 7666451

033  7666224

033 7716205

033 7712215

033 7710624

033 7714776

033 7714706

033 7716161

033 7702220

033 7719810

033 7716606

033 7711297

033 7717688

033 7703989

033 7705177

033 7703442

033 7712950

033 7714689

033 7702422

033 7701868

033 7713276

033 7700883 033 7710219

033 7716435

033 7716220

033 7718817 033 7716089

033 7701868

033 7711090

033 7702833

033 7712157

033 7716641

033 7714753

033 7716641

033 7703702

033 7705614

033 7704110

033 7704800



033 7702271

033 7711122

033 7704144

033 7711418

033 7703977

033 7888015

033 7627927

033 2449360

033 7714118

033 7717577

033 7121858

033 2424600

031 2620596

031 2622394

031 2617992

031 2622436

031 2633665

031 2622236

031 2636654

031 2636654

031 2627711

031 2625966

031 2641036

031 2624384

031 2617720

031 2625111

031 2626665

031 2632233

031 2622676

031 2629774

031 2622370

031 2624615

031 2614400

031 2650222

031 2163109

031 2124591

031 2124783

031 2144101

031 2478211

031 2221103

031 2471014

031 2451046

031 2221103

031 2464218

031 2161400

031 2467570

031 2710141

031 2113131

031 2131203

031 7438635



031 7443137

031 7733646

031 2616037

031 7448703 031 2143232

031 7443120

031 7736394

031 2487880

031 2628091

031 2468653 031 2459606

031 2625745

031 2642042

031 2618188

031 2618190

031 2632233

031 2646033

031 2632733

031 2619268

955170202

031 2626588

031 2618288

031 2633362

031 2617353

031 2620430

031 2618073

031 2485259

031 2617372

031 2617372

031 2615539

031 2622601

031 2640744

031 2617825

031 2644537

031 2628534

031 2637362

031 2646147

031 2641267

031 2625828

031 2456120

031 2635240

031 2642735

031 2464925

031 2635242

031 2644044

031 2482704

031 2637000

031 2232317

031 2233735

031 2234699

031 2221103

031 2221103



031 2111809

031 2226934

031 5891877

031 4567020

031 4569678

031 4660566

031 2138383

031 2789980

031 2147207

031 2127691

031 2136603

031 8839890

031 8831720

031 8834166

031 8533576

031 8835087

031 2140083

031 7437278

031 7443119

031 8548936

031 8548515

031 4746220

031 8547914

031 8546044

031 2166389

031 8546253

031 8547524

031 8546488

031 5473320

992142958

031 2135556

031 2129943

031 2137776

031 2774756    031 2787051

031 2166399

031 2116657

031 2112138

031 2116657

031 2136893

031 2142429

031 2137815

031 2127763

031 2762897

031 2112317

031 2784299

031 2144176

031 2146229

031 2774448

031 2786826

031 2774448



031 2135556

031 2781877

031 2760665

031 2764164

031 2770206

031 2763664

031 2755379

031 2167674

031 7186488

031 2128696

031 2764401

031 2762636

031 2115155

031 2763373

031 2122219

031 2120227

031 2138383

031 2166916

031 2160556

031 2144176

031 5914949

031 71198010

031 7113777

031 4755455

031 5300430

031 7187299

031 7185845

031 7186333

031 2611601

031 7555881

031 7675169

031 7555827

031 5553452

031 7711110

031 4302277

031 7185001

 031 5473698

031 7546108

031 4753697

031 7555161

031 2648224

031 2610436

031 2611334

031 2635927

031 2771519

031 2237579

031 2459169

031 7374690

031 7177780

031 4867510



033 7471555

031 7187686

031 7185035

031 4713300

031 7750199

031 7751500

031 7750489

031 7752003

031 7750676

031 7753542

031 7388744

031 7750842

031 7755587

031 7750247

031 7750330

031 7751246

031 7485579

031 5541740

031 5301669

031 5543447

031 2774156

031 2757768

031 2776373

031 2773125

031 766332

031 2759890 031 2783094

031 9939

031 2774260

031 2770005 031 2766939 031 2770077

031 2133840

031 2710929

031 2771550

031 2139670

031 2753759

031 2753733

031 2132850

031 2139625

031 2123665

031 2780504

031 2757994

031 2137338

031 2119777

031 2770077

031 2162156

031 2141982

031 2771805

031 2119578

031 2774418

031 2783996

031 2131983



031 2766866

031 2753500

031 2788876

031 2758000

031 2762888

031 2770145

031 2762441

031 2781781

937966521

031 2788856

031 2658505 031  2611707

031 2655730

031 2654060

031 4407833

031 4406601

031 4408434

031 4406435

031 4406793

031 4409088

031 4406694

031 4408030

031 4406221

031 4407355

031 2140888

031 214402

031 2115050

031 2762668

031 2757111

031 2758675

031 2755663

031 2788878

031 7734739

031 7732387

031 7545807

031 7732688

031 2133977

031 2136955

031 2757999

031 2769140

031 2775473

031 2768773

031 2710490

031 2769140

031 2762000

031 2759453

031 27788038

031 2773338

031 2750414

031 2788370

031 2711287



031 2780507

031 2769534

011 2755276

031 2762970

031 2788370

031 2774903

031 2754101

031 2759150

031 2754968

031 2751559

031 2711083

031 2710313

031 2623911

031 2780602

031 2773307

015 837088 015 930430

015 834333 015 837930

015 240788

015 850732

015 858383

015 860530

015 857415

015 858399

015 850810

015 859351

015 861141

015 857456

015 712910

015 373249

992611700

015 229698

015 222736

015 224930

015 232363

015 240771

015 220299

015 222028

940536301

015 222455

015 224600

015 224600

015 222450

015 212898

015 220052

015 232925

015 222736

015 242736

015 221912

015 229020

015 227902



015 229041

015 242865

015 225574

015 227902

015 234018

015 229239

015 222642

015 221728

015 240784

015 245540

015 226034 015 227605

015 227902

015 241410

015 232904

011 3337111

011 3337520

011 3328494

011 3318606

011 3325488

011 3341349

011 3324235

011 3327017

011 3320066

011 3335191

011 3340666

011 3331821

011 3315330

011 3347130

011 3319653

011 3317417

944238686

011 3324504

011 3319282

011 3313324

011 3324268

011 3326030

011 3339946

011 5113338

011 3330484

011 3327206

011 3325713

011 3333363

011 3326011

011 3349250

011 3352979

011 3349251

011 3312921

011 3313333

011 3322125 011 3341644 011 3320228

011 3329441



011 3329329

011 4443226

011 3312113

011 3327564 011 3345325

011 3315153

011 3349251

011 3345988 011 3345989

011 3312113

011 3319301

011 3336329

011 3316769  011 3316768

011 3319301

949937072

011 3347830

011 3319301

011 3319301

011 3319301

011 3319301

011 3319103

011 6611451

011 6622757

011 6629849

011 6610863

011 6612145

011 6625807

011 3334060

011 2111707

011 6127103

011 6125296

011 2152088

011 6660889

011 6664540

011 6625681

011 6632060

011 6615157

011 6615455

011 6664749

011 6660889

011 6630380

011 6632325

011 6668010

011 6626888

011 6664749

011 6660889

011 6625681

011 6663994

011 6660889

955200610

011 6123660

011 6619580



011 6614935

011 6667789

011 6627250

944426294

011 6619880

011 6644595

011 6629981

011 6625681

011 6612738

011 6636632

011 6617461

011 6617212

011 6619580

011 6610155

011 6625681

011 6624110

011 6615705

011 6665265

011 6625808

011 6660234

011 6618861

011 6660889

011 6626888

011 6628787

011 6669424

011 6617804

011 6625681

011 6612674

011 6666885

011 4465340

011 6126262

011 6667100

011 6116703

011 6631344

011 6644225

011 6640088

011 6638388

011 6629296

011 6667660

011 6622717

011 6667660

011 6635890

011 6641190

011 6633194

011 6667660

011 6630601

011 6612145

011 6625736

011 5416000

011 5411550



011 5416992

011 5419228

011 5414846

011 5440005

011 5411182

011 5418032

011 5422915

011 2247045

011 2249319

011 2257579

011 6339300

0933 783153

011 2242626

011 2212070

011 8833887

011 2250688

011 2216705

011 8887567

011 2257663

011 2310045

011 2318547

011 2314361

011 2324466

011 2312200

011 2315535

011 2319628

011 2316484

011 2310782

011 2314622

011 2314830

011 2129050

011 5110422

011 5120689

011 5139066

011 5416842

011 5124066

011 5143429

011 5111591

011 5118931

933674433

946446687

011 5121354

011 5123880

011 5146712

011 5118213

011 5127400

011 5122155

011 5145583

011 5134863

011 5118213



011 5137682

011 5139201

011 5141349

011 5144431

011 5115827

011 5146712

011 5134497

011 5123880

011 5120191

011 5121947

011 5149977

011 5131616 011 4536920

011 5121354

011 5112087

011 5135101

011 5137682

011 5140022

011 4414344

011 4451350 011 4432796

011 4413611

011 4630344

011 4651002

011 4651002

011 4424539

011 4436670

011 4426771

011 4421975

011 6301340

011 6311061

011 6348350

011 6312195

011 3168452

949136046

933655369

011 3166514

956005135

933525291

011 3127697

011 3120444 011 3118805

011 3120422

011 3119919

011 3114413

011 4717803

011 4712177

011 4726423

011 4725567

011 4732330

011 4722166

011 4728503

011 4720890



011 4728451

011 4715677

011 4712641

011 4731202

011 4715622

011 4726589

011 4723688

932650541

011 4724442

011 4718894

011 4726136

011 4718170

011 5624473

011 4728726

011 4717139

011 4710080

011 4723853

011 4710035

011 4724632

011 4727804

011 4726670

011 4713131

011 4721631

011 2776567

011 2717132

011 2762407

011 2724323

011 2787066

011 2718052

011 2716970

011 2764325

011 2764101

011 2720069

011 2724940

011 2720069

011 2726100

011 2720220

011 2779878

011 2761044

011 2761044

011 2715313

011 2711348

011 2716509

011 2742700

011 2719030

011 2726556

011 2764695

011 2726549

011 2776698

011 2725916



011 3332360

011 3324044

011 3316463

011 3338392  011 3330589

011 6347378

011 8840795

011 6315063

011 6370945

011 5425056

011 6302877

011 6314848

011 6315063

011 6363886

011 6388015

011 8814289 011 8885200

011 8838684

011 8831222

011 4452495

011 4420934

011 4464739 011 4410100

011 4442099

011 2325490

011 4411117

011 2318247

011 4429110

011 4414589

011 4464317

011 2245245

011 2317415 011 2317788

011 2316156

011 2310375

011 2324314

011 2323295

011 2324118

011 2310095

011 2313515 011 2322059

011 2323525

011 2320448

011 2323525

011 2324676

011 2321399

011 2324216

011 2323881

011 2321455 011 2243888

011 3327393

011 5413507

011 5414166

011 5411147

011 5425373

011 5434224



011 5434299

011 5450504

011 4451682

011 4422417

011 4440654

011 2311536

011 2314353

011 2310168

011 2320445

011 2325658 011 2313717

011 2310508

011 2330888

011 4447720

011 4419850

011 4457339

011 4462645

011 4434287

011 4443968

011 4441222

011 4422031

988830015

011 2331539

011 4447140 011 4454885

011 4416117

011 4425707

011 4410067

011 4462836

011 4418999

011 4464337

011 4453016

011 2324659

011 4460014

011 4423933

011 2310007

011 2314961

011 2333805

011 2333805

011 4463713

011 4413735

011 4461634

011 4430845

011 4411885

011 4412390

011 4473042

011 4460093

011 4444284

011 4415995

011 4460201

011 4426913

011 4417008



011 4465631

011 4459121

011 4426880

011 2262785

011 2235224 011 2244163

011 2230709

011 2235492

011 2264447

011 2233330

011 2216780

011 3319388

011 2228713

011 2218165

011 2218165 011 2245950

011 2258826 011 2248315

011 2227833

011 2260488

011 2229552

011 2741994

011 2716438

011 2756879

011 4451483

011 3346311

011 4462399

011 2323822

011 3330728

011 4412254

011 4717338

011 4717030

011 4615716

011 4625428

011 3330083

011 4457762

011 4437574

011 2264555 011 5114895

011 2222607

011 2252221

011 2211542

011 2212812

011 2230102

011 2239269

011 2236225 011 2222413

011 2222413

011 4530440

011 5421920

011 5430308

011 4446892

011 5428755

011 5428497

011 5425519



011 5433003

011 5424441

011 5428497

011 5414902

011 5442540

011 5427669

011 4429601

011 4449525

011 4441468

011 4420971

011 5416135

011 4449155

011 4413681

011 4459672

011 4411294

011 4449419

011 4463344

011 4441957

011 4445040

011 4462663

011 4410647

933223788

011 4462918

011 4413873

011 4451371

011 4465193

011 5435488

011 4421176

011 5443837

011 4462917

011 4462917 011 4440460

011 5440066

011 5426569

011 5428718 

011 4448566

011 5418991

011 5425628

011 5434943

011 5425505

011 4460644

011 4413499

011 4456311

011 4414442

011 4440185

011 4446538

011 4458874

011 4410294

011 4458480

011 4451773

043 319270



944484404

011 2252262

011 2246324

011 2126166

011 2139433 011 2139411

011 2133964

011 2140611

011 8840607

011 8837343

011 2245879

011 8838000

930178677

011 2211443

011 2215943 011 2260059

011 2247704

011 8814675

011 2239108

011 2249319

011 6328599

011 2216118

011 2212222

011 8880655 011 2249199

011 2250537

011 8837070

011 2262930

011 8831005

011 2258898

011 2247523

011 2211443

011 8820314

011 2244898

011 2240741

011 2262930

011 2253370

011 8814674

011 3119149

011 4432006

011 4418133

011 4447611

011 4437122

011 4428299

011 4431445

011 2314032

011 4472741

011 4450572

011 4460023

011 4465988

011 4441932

011 4411671 011 4433285

011 4429660



011 4444405

011 4442989

011 4433285 011 4433286

011 4433286

011 4433285 011 4433286

011 4433286

011 4422398

011 4412323 011 4410615

011 4465988

011 5121761

011 3141411

011 3137059

011 3123275

011 3125491

011 4465988 011 4465977

011 3135391

011 3142030

011 3123325

011 3161282

011 3124840

011 3129388

011 3124849

011 3118560

011 3134937

011 3148820

011 3116863

011 3117117

955219772

011 3127380

011 3129913

011 3112146

011 3129913

011 3140891

011 3132847

011 3137752

011 3126607 011 3133607

011 3134360

011 3133052

011 3126544

011 3148480

011 3731071

011 3715716

011 3715716

011 3718088

011 3336890

011 3327527

011 3317256

011 3335473

011 3327245

011 3313836



011 8813923

011 8810774

011 8887637

011 8820200

011 6328214

011 8887325

051 356730

011 5984269

011 5915153

011 5912547

011 5940529

011 6923448

011 3913609

011 3912177

011 3918833

011 3916656

011 5823527

011 7751455

011 7752271

011 7751231

011 7793380

011 7751265

011 7753457

011 7757207

011 6914645

011 6916060

011 6917456

011 6913860

011 7241242

011 7229901

011 7220947

933508929

944266692

934120690

011 6816161

011 6806352

011 6868611

011 6819080

011 6811602

011 6808928

011 6815467

011 6816377

011 6817318

011 6816377

932237110

011 5631131

011 5631556

011 5612481

011 4728580

011 5610906



011 5635627

011 5616123

011 5644681

011 5617597

115650107

011 5612481

011 5648488

011 5630405

011 5625095

011 5629695

011 5612120

011 5626142

011 5622915 011 5619634

011 5633515

011 5619029

011 5624044

011 5616733

011 5635627

011 5641978

011 5613482

011 5612769

011 2225232

011 5618600

011 5656144

011 5617884

011 5615040

011 5625000

011 5641444

011 4734711

011 5634093

011 5660064

956605036

011 5627645

011 5631556

011 5644453

011 5630393

011 5613431

011 6618190

011 5617863

011 5616888

011 5616888

011 5650207

011 5650207

011 5614405

011 5644737

011 5614240

011 5640981

011 5612466

011 5623756

011 5613637



011 5612267

011 5645453

011 5653476

011 4730092

011 4725173

011 4713341

011 4716229

011 5634288

011 5617979

011 7710098

011 5340433

011 5945011

944501125

011 7833711

011 7836165

011 6842332

011 6842533

011 6472227

011 3319388

011 3319388

011 3933250

011 6711064

011 6711809

011 6710048

011 6720315

011 6733010

011 6732131

011 6150706

011 6714776

011 6710655

011 8280372

011 6731708

011 6225594

011 6735396

011 6730430

011 6921625

011 6732994

011 6711064

011 6720493

011 6722727

011 6735996

011 8228676

011 6735328

011 5951994

011 5951994

011 5951612

011 5981175

011 5340283

011 5340240

011 5340565



933580993

011 5341004

011 5340647

011 5342026

011 5351005

011 5351086

011 5350960

011 5341192

011 5351625

011 5341516

011 6815389

011 6802190

011 5844579 011 5846868

011 3212052

011 3218165

011 3231126

011 3230096

011 3218515

011 3226431

932529892

011 3444578

011 3447172

011 3440179

011 3445288

011 3443958

011 3237317

011 3452978

011 3446000

011 3450460

011 3451986

011 3441072

011 3457681

011 3421275

933422778

011 6821810

011 6825184

011 6826560

011 6823983

011 6827881

011 6824652

011 6822068

011 6717209

011 6823979

011 6821478

011 6823816

011 6826560

011 6828061

011 5772648

011 3319375

011 5772335



958966317

011 5951809

011 7814776

011 7811930

011 7811068

011 7819151

011 7810700

011 7811930

011 7812574

011 7816560

043 734060

043 733630

043 732703

043 764610

043 733885

043 734056

043  261664

043 733799

043 815274

043 733430

043 733180

043 734882

043 730825

043 734060 043 7397990

043 800705

043 800315

043 730599

043 801822

043 732832

043 733584

043 733680

043 736558

043 731908

043 735311

043 751437

043 751417

043 751166

043 723761

043 717769

043 711455

043 717769

043 722610

043 717671

043 722258

043 718424

043 718066

043 713959

043 713555

043 710444

043 713472



999616276

043 725904

043 713232

043 713209

043 713374

043 769267

043 767144

043 611568

043 720930

043 722111

043 714477

043 712913

043 716602

043 719802

043 718022

043 712777

043 719485

043 717029

043 723453

043 725615

043 721509

043 728422

043 721125

043 717616

043 713854

043 710632

043 725401

043 712118

043 725049

043 722972

043 712504

043 727029

043 714841

043 713665

043 711888

043 711966

043 716116

043 726090

043 710995

043 717943

043 640200

043 720733

991751385

043 561662

043 564177

043 566722

043 564555

043 560512

043 567501

944547840



043 564909

043 565615

043 565615

043 349312

043 855291

043 660311

043 565425

043 566620

043 560270

043 521251

043 533494

043 535270

043 539760

043 537282

043 531582

043 532732

043 521166

043 4352374

043 533224

043 525333

043 539053

043 805648

043 510270

043 524222

043 530114

043 524895

043 535155

043 533080

043 538605

043 808644

043 538591

043 526878

043 523244

043 527090

043 521500

043 526727

043 528887 043 513330

043 535953

043 523505

043 532262

043 538535

043 523923

043 860676

043 535214

043 540858

043 531771

043 522153

043 536001

043 531930

043 807984



043 510033

043 532713

043 540202 043 805577

043 528477

043 525872

043 530220

043 540919

043 524524

043 523969

043 525946

043 329574

043 536607

043 539485

043 535441

043 535441

043 531955

043 534499

043 524170

043 537600

043 522491

043 806765

043 530980

043 838055

043 607620

043 685436

043 605360

043 607411

043 530075

043 217716

043 605633

043 607588

043 609118

043 637073

043 605245

043 228260

043 605531

043 424403

043 625757

043 215877

043 815094

043 631053

043 650235

043 771654

043 845067

043 627456

043 611958

043 611958

043 622287

043 635910

043 686882



043 222141

043 220934

043 223224

043 216317

043 213555

043 216032

043 223643

043 226592

043 210171

043 226441

043 221850

043 712920

043 211690

043 212777

043 319803

043 230456

043 314281

043 325600

043 217211

043 321732

043 221850

043 655518

043 655727

043 324850

043 318882

043 220683

043 315736

043 218501

043 324489

043 226945

043 316540

043 328155 043 315475

043 329318

043 318015

043 324896

043 319640

043 223124

043 656585

043 323962

043 228870

043 324862

043 324480

043 212079

043 318620

043 230920

043 323502

043 222755

043 321247

043 350411

043 325735



043 318735

043 354196

043 370731

043 356614

043 328762

043 329966

043 835276

043 354568

043 225665

043 655836

043 316916

043 323605

043 317656

043 222433

043 219866

043 222119

043 227071

043 235172

043 313665

043 326752

043 229756

043 310104

043 227447

043 322531

043 856160

993233175

043 367180

043 655733

043 657152

043 656126

043 656888

043 657281

043 801005

043 353142

043 314767

043 323265

043 419112

043 222497

043 327166

043 219580

043 322711

043 327644

043 222497

043 313948

043 323398

043 314031

043 235353

043 322846

043 225095

043 323155



043 229220

043 328229

043 312209

043 316296

043 314940

043 325420

043 318767

043 212566

043 315361

043 313501

043 317279

043 230320

043 319090

043 325049

043 316525

043 328998

043 323411

043 317018

043 325187

043 323365

043 436119

043 323365

043 215128

043 527800

043 231141 043 311420

043 223023

043 318644

043 221863

043 221818

043 224537

043 216997

043 211657

043 310593

043 328348

043 329621

043 225163

043 312683

043 329093

043 219963

043 324165

043 228531

043 218991

043 319515

043 210627

043 325435

043 225721

043 325380

043 311464

043 736233

043 311901



043 319640

043 225488

043 318117

043 232398

043 325435

043 314612

043 229560

043 313622

043 222222

043 312919

043 362401

043 324483

043 313511

043 311894

043 234491

043 228007

043  355163

043 213396

043 222996

034 626849

043 561374

043 229434

043 319766

938252678

043 362827

043 234874

043 229098

043 220751

043 329351

043 215520

043 225542

043 319452

043 224232

043 232908

043 319890

043 368214

043 319342

043 365473

043 370731

043 315981

043 355448

043 354196

043 325963

043 316104

043 235527

043 229918

043 326970

043 314994

043 321559

043 229132



043 322833

043 311919

043 356055

043 350892

043 229635

043 328992

043 224132

043 213555

043 356478

043 315922

043 215488

043 362330

043 218281

043 314313

043 235536

043 354544

043 370615

043 214714

043 214214

043 213773

043 354000

043 369677

043 840019 043 734954

043 328675

043 330073

043 225721

043 316126

043 319706

043 363855

043 651071

043 750270

043 322825

043 315224

043 222629

043 314236

043 315656

043 224619

043 324280

043 328559

043 224502

043 219449

043 231141

043 751417

043 325776

043 312568

043 330060

043 324925

043 367116

043 551396 043 830240

043 787035



043 656237

043 225756

043 324483

043 324992

043 319620

043 224759

043 437340 043 310255

043 224555

043 226441

043 324266

043 221548

043 322244

043 323576

043 323397

043 226225

043 218359

043 319822

043 321320

043 324018

043 212566

043 228201

043 210016

043 537361

043 313948

043 606719

043 785567

043 657255

043 655507

043 656653

043 656646

043 656677

043 825341 043 826020

043 582860

944359510

TEL 1

052 310537

052 376313

052 226084

052 314899

052 426834

016 243418

016 250486

016 252135

016 228802

016 237692

016 212327

016 231310

016 252441

016 250361

016 213566



016 731058

016 757555

016 211119

014 2235200

041 420756

041 433374

041 556479

041 463761

041 245090

041 245397

041 468058

041 465409

041 848640

041 806190

041 803910

041 414869

041 441838

041 451480

041 314906

041 414336

041 467960

041 465423

041 219885

021 2211442

021 2211442

021 2236394

021 4644769

021 2277160

021 2263000

021 2255704

021 5710546

021 5733054

021 2214883

021 2214883

021 4440105

021 4468619

021 4468097

021 4666611

021 4441669

021 2684582

021 212949

021 2688989

021 263977

021 2680480

021 4656696

021 4667056

033 6774746

033 6773649

932555426

033 6774383



033 6773707 033 698082

033 6775515 033 6774500

033 6360054

033 6773050

033 2228225

033 4988241

033 4857267

033 4228377

033 2243991

033 2227131

033 2525783

033 2521856

033 2523111

033 2242606

033 2211850

033 2316390

033 2316255

033 7552966

033 7558707

033 8220800

033 8222922

033 8844745

033 8834464

033 8827762

033 8813390

033 8816583

033 8817329

033 8826260

033 8846108

033 8834404

033 8841188

033 8812512

033 473008

033 4736025

033 4735653

033 4734887

033 4735356

033 4730750

033 7677949

033 7716448 033 7714736 033 7714737

033 7712813

033 7714525

033 754454

033 7711470

033 7712295

033 7122117

031 2616656

031 2616584

031 2636250

031 2112020



031 2136601

031 2455050

031 2461864

031 2474525

031 7734768

031 2616525

031 8445634

031 2635919

031 2636069

031 2614690

031 2625957

031 2221103 031 2221161

031 2471346

031 2120954

031 2138879

031 8830722

031 7485564

031 2133134

031 2118191 031 2118194

031 2137767

031 7730721

031 7186194

031 7374999

031 7185512

031 7185762

031 7373855

031 7675410

031 7751791

031 7752603

031 5543269

031 2752516

031 2757877

031 2766900

031 2755997

031 2769228

031 2765320

988416598

031 2766350 031 2759400

031 4408601

031 2115344

031 2760600

031 2752997

938737105

015 225225

015 221257

011 3331879

011 3322579

011 2757235

011 3320198

011 3312777



011 3311721  011 3313940

011 3345965

011 6625166

011 6615681

011 6666223

011 6640383

011 6111150

011 6626886

011 6625515

011 6633084

011 5424424

011 5443335

011 8818435

011 2124763

011 5141593

011 5133997

011 5122918

011 5127374

011 5126955

011 4475512

011 6315231

011 3116514

011 4729607 011 4731898

011 2726882

011 2742495

011 2720009

011 8889555

011 4617775

011 5441236

991674491

011 2324444

011 2321222

011 4449444

011 4444598

011 4423525

011 2216927

011 2316030

011 4463326

011 4423629

011 4428055

011 2240938

011 5421775

011 5421233

011 5427366

011 4475217

011 4421312

011 5428906

011 2252262

011 2234397

011 44676776



011 4440689

011 4420134

011 4458092

011 3135391

011 3130400

011 3164946

011 3120842

011 3129225

011 3131556

011 6633389

011 3716306

011 3741985

011 3716511

011 68099100 011 6800075

011 5610070

011 5645935

011 5641857

011 5658439

011 5624754

011 5615967

011 5635294

011 5631556

011 5621467

944780520

011 6737287

011 6733614

011 5350362

011 6880686

011 6824736

011 6249844

011 6250566

011 7234994

043 733740

043 733880

043 734918

043 711405

043 712399

043 710851

043 718690

043 425477

043 536200

043 531832

043 524281

043 532591

043 524349

043 537024

043 322122

043 316216

043 223907

043 210506



043 218618

043 313566

043 210130

043 797717

031 2472556

TEL 1

052 313109

041 244055

041 467374

991262871

041 824300 041 801025

041 439300

041 213805

041 230651

021 2267679

021 2265679

955675521

033 2439611

033 8838712

932138182

031 2162547

011 6664263

011 5113933

011 5141555

011 3334828

011 2332338 011 2332337

011 2315885

011 4420676

011 4444824

011 5637333

043 357033



EMAILPROVIDER-TYPE

faresamoura11@yahoo.comمشفى

Tish-hos@tishreen-uhl.edu.syمشفى

alhikmajablah@gmail.comمشفى

Faahosb@hotmail.comمشفى

info@alassad-uhl.edu.syمشفى

almrkazihospital@outlook.comمشفى
مشفى
مشفى

bhi.latakia@moh.gov.syمشفى

Fadwa.soufi.hospital@gmail.comمشفى

altabiathospital@gmail.comمشفى

ANASHADI966@HOTMAIL.COMمشفى
مشفى
مشفى

noormok@hotmail.comمشفى

alep.hospital@gmail.comمشفى
مشفى
مشفى

MRTINITE@SCS-NETمشفى

D.aidasaeed@hotmail.comمشفى
مشفى

dabbit.hospital@gmail.comمشفى

ALRAJAA.ALEPPO@HOTMAIL.COMمشفى
مشفى

sevugtg@hotmail.comمشفى

sadikah8020@gmail.comمشفى
مشفى
مشفى

SALLOUMHOSPITAL@GMAIL.COMمشفى
مشفى

ASSAD-HOULI@YAHOO.COMمشفى

dr.sawsanoph@yahoo.comمشفى
مشفى
مشفى

farahhospital@gmail.comمشفى
مشفى

arian@trasul.syمشفى

asd-hosp@aloola.syمشفى

dr.abdul@mail.syمشفى

dr.samman@hotmail.comمشفى
مشفى
مشفى
مشفى

eyehosp-hama@hotmail.comمشفى
مشفى

email.abdulkarimdaas@hotmail.comمشفى

YOUSEFASBAH872@GMAIL.COMمشفى

sakrward@yahoo.comمشفى
مشفى



ghasan-alsalmone1970@hotmail.comمشفى

hosnhospital@gmail.comمشفى

FARKOUH.HOSPITAL@HOTMAIL.COMمشفى
مشفى
مشفى

nabil.ammari@hotmail.comمشفى

radwansaliba@hotmail.comمشفى

almalekhos@hotmail.comمشفى

alzaeemhospital123@gmail.comمشفى
مشفى
مشفى

Alsharqhospital@hotmail.comمشفى
مشفى
مشفى
مشفى
مشفى
مشفى
مشفى

sshospital.sy@outlook.comمشفى

daroyoun@gmail.comمشفى

redcrescent301@gmail.comمشفى

s.louis.hosp@gmail.comمشفى
مشفى

halahoudifa@gmail.comمشفى

bhi-syr@net.syمشفى

alamani-hospital@hotmail.comمشفى

KOKOFAZAA@gmail.comمشفى

E-MAIL.ALRADI-HOSPITAL@YAHOO.COMمشفى

mohammed.wahoud@uok.medicalcity.syمشفى
مشفى

saydnaya.h@gmail.comمشفى

h.moujtaba1984@yahoo.comمشفى

safitahospital@hotmail.comمشفى

almashrekhospital@hotmail.comمشفى

adnan0059@gmail.comمشفى

alrazehospital@hotmail.comمشفى

wassem981@gmail.comمشفى

adnanmuhiddin@yahoo.comمشفى

mmctartous@gmail.comمشفى

asaad_marouf@msn.comمشفى

goli88mm@gmail.comمشفى

tamara.alnada@hotmail.comمشفى

ramroum1997@yahoo.co.ukمشفى

souedhospital@hotmail.comمشفى

INFO@OTAMN-HOSPITAL.COMمشفى

Shahbahospita@hotmail.comمشفى

syrian.hospital@hotmail.comمشفى
مشفى

muznh2000@hotmail.comمشفى

alameen.ho@gmail.comمشفى



alnoorhos1@gmail.comمشفى

ferashamdan@yahoo.comمشفى
مشفى

omalihospital@hotmail.comمشفى
مشفى

ospedaleitalianodamasco@gmail.comمشفى

manager@haya-group.comمشفى
مشفى
مشفى
مشفى
مشفى

Gm@salamhospital.comمشفى

youneskhede@yahoo.comمشفى

t.ezzat@globemedsyria.comمشفى
مشفى
مشفى
مشفى
مشفى
مشفى
مشفى
مشفى

nafez.hospital@gmail.comمشفى

malikiahosp@hotmail.comمشفى

ssm.1946@hotmail.comمشفى

alsalamhospital0000@gmail.comمشفى

tr-jamil@live.comمشفى

alenaya-hospital@hotmail.comمشفى

rainnadra@yahoo.comمشفى

OUSSAMA.HAROUN@GMAIL.COMمشفى

BEDENIAN@YAHOO.COMمشفى
مشفى
مشفى
مشفى

kendi.hospital@hotmail.comمشفى

d.muh-i@hotmail.comمشفى

drasaadjin@yahoo.comمشفى

mjehadadi@yahoo.comمشفى
مشفى

ANASHALABI69@GMAIL.COMمشفى

S-SAFFAF@msn.comمشفى
مشفى

yousefasbah872@yahoo.comمشفى

taherrabee3@gmail.comمشفى

enaiahosp@gmail.comمشفى

alwathania@hotmail.comمشفى

Yarmouk117@yahoo.comمشفى
مشفى

LINA.GH@HOTMAIL.COMمشفى
مشفى

georgia.zene@hotmail.comمشفى



newarubichospital@yahoo.comمشفى

Alkendyhospital@hotmail.comمشفى

Abbasieen.h@gmail.comمشفى
مشفى

SHADIBITAR@HOTMAIL.COM.UKمشفى

ALAMANI.HOSPITAL@GMAIL.COMمشفى

m.modernhospitaa@gmail.comمشفى

soaad01173@hotmail.comمشفى

BASAMABAS4@GMAIL.COMمشفى

MASHFA@GMAIL.COMمشفى

ALMARAMHOSPITAL@GMAIL.COMمشفى

EMAILPROVIDER-TYPE

shiren85@hotmail.comصيدلية

ph.omarhamchaddo@hotmail.comصيدلية

mais-rose@Hotmail.comصيدلية

raneem.a.w@hotmail.comصيدلية

waelalsy@hotmail.comصيدلية

amigo_ek1985@hotmail.comصيدلية

dr_najat.m.ch@hotmail.comصيدلية

صيدلية

maymayppp@yahoo.comصيدلية

fadielias1973@hotmail.comصيدلية

mohanad-1982ma@hotmail.comصيدلية

shadi3103@hotmail.comصيدلية

georgefuad@hotmail.comصيدلية

صيدلية

mayas-85@hotmail.comصيدلية

ph_amer@hotmail.comصيدلية

taghleb11@hotmail.comصيدلية

yeghnig.s@hotmail.comصيدلية

sam-dabbagh@hotmail.comصيدلية

صيدلية

صيدلية

NOEMAIL@HOTMAIL.COMصيدلية

makram1966@hotmail.comصيدلية

ibrahimrasho8885@hotmail.comصيدلية

georgekarkani@hotmail.comصيدلية

8984mare@gmail.comصيدلية

HWARI1970@GMAIL.COMصيدلية

hami-1962@HOTMAIL.COM-434118صيدلية

صيدلية

noemail@hotmail.comصيدلية

anas.61@hotmail.comصيدلية

ph.albarazi@hotmail.comصيدلية

mm@mm.comصيدلية

example92rr@hotmail.comصيدلية

phareem388@gmail.comصيدلية

h.jamol@hotmail.comصيدلية

dr.rasha_tjb@hotmail.comصيدلية

rawaazmasoud@gmail.comصيدلية



ammarz11@yahoo.comصيدلية

mahranaltawil91@gmail.comصيدلية

baslhadi@Gmail.comصيدلية

rashagd@hotmail.comصيدلية

yaser-pharma@hotmail.comصيدلية

ihabaw@hotmail.comصيدلية

bashors139@hotmail.comصيدلية

Pr.mohsen.osman@hotmail.comصيدلية

gsh_0100@hotmail.comصيدلية

riri_kinj@hotmail.comصيدلية

samarabourahmeh@gmail.comصيدلية

ph.samia73@yahoo.comصيدلية

nour.da.nour@live.comصيدلية

rima.mahmood@yahoo.comصيدلية

alberteliaspharmacy@gmail.comصيدلية

sezapharmacy@hotmail.comصيدلية

sulaimanyaser@yahoo.comصيدلية

louaihmidi132@hotmail.comصيدلية

samia-daher@hotmail.comصيدلية

halaalshmlat@yahoo.comصيدلية

mayaslm1121@gamil.comصيدلية

raneem-pharma@hotmail.comصيدلية

mufidalo@hotmail.comصيدلية

syrian2x@gmail.comصيدلية

Dareenkhoory@hotmail.comصيدلية

shhab.ali@hotmail.comصيدلية

haydar_77@hotmail.comصيدلية

shaza.yoseef@hotmail.comصيدلية

wafaabawat@hotmail.comصيدلية

shaza.a.tarbosh@hotmail.comصيدلية

y.baddour.87@gmail.comصيدلية

nihadmash@yahoo.comصيدلية

majd-7amdan@hotmail.comصيدلية

jameel.khalefe@hotmail.comصيدلية

nbraheem@gmail.comصيدلية

TAREK20021@GMAIL.COMصيدلية

kholoud.sb@hotmail.comصيدلية

gaithghrah@gmail.comصيدلية

mirnalatakia@jmail.comصيدلية

somaia04@gmail.comصيدلية

dyanahassan@yahoo.comصيدلية

mshahin141@gmail.comصيدلية

ph-jamal@hotmail.comصيدلية

aimanmohanna@hotmail.comصيدلية

Ramykherbek@yahoo.comصيدلية

fatenabdullah@ymail.comصيدلية

mirza_mzannar@yahoo.comصيدلية

eye987@gmail.comصيدلية

Ramia.h.Mohammed@outlook.saصيدلية

ayhamsbeah@gmail.comصيدلية



Esraadaowd.89@gmail.comصيدلية

dr.ali.kerbek@gmail.comصيدلية

modar3eesa@hotmail.comصيدلية

Linayouseef@hotmail.comصيدلية

صيدلية

صيدلية

samaralshreki@hotmail.comصيدلية

صيدلية

dr.abd.jouni@gmail.comصيدلية

hiba@yahoo.comصيدلية

salami978@hotmail.comصيدلية

dimabaddour@gmail.comصيدلية

fedaa.d@yandex.ruصيدلية

Sama.Mor.73@hotmail.comصيدلية

yahiaabdalla30@gamail.comصيدلية

RANA.DAYOUB4@GMAIL.COMصيدلية

NOURSMERHI@DR-LAT.COMصيدلية

hanna-86@gmail.comصيدلية

hasan9-2_1992@hotmail.comصيدلية

feraskosa@yahoo.comصيدلية

mostafanat@hotmail.comصيدلية

salmanh67@yahoo.comصيدلية

jehan79@gmail.comصيدلية

mariahmohmmad@gmail.comصيدلية

mazenzidan81@gmail.comصيدلية

eyad_ali@live.comصيدلية

hossam_barkat@yahoo.comصيدلية

lu-karem.hosny@hotmail.comصيدلية

shadi-abdin@hotmail.comصيدلية

estpan4sun@hotmail.comصيدلية

maoyarazook@yahoo.comصيدلية

ahalot@hotmail.comصيدلية

Ceba_rosa@yahoo.comصيدلية

camelea@scs-net.orgصيدلية

coastal_sq5@yahoo.comصيدلية

osama.syph@yahoo.comصيدلية

mner-mouslly@hotmail.comصيدلية

mjd129jn@hotmail.comصيدلية

adel.agha92@outlook.comصيدلية

dmkabbani@msn.comصيدلية

i.adham75@hotmail.comصيدلية

ph_osman@hotmail.comصيدلية

aboudsaccal@hotmail.comصيدلية

maba338@hotmail.comصيدلية

ayham1986@live.comصيدلية

tito_titoian@yahoo.comصيدلية

mohammad.rahil@gmail.comصيدلية

kenanbaroud@gmail.comصيدلية

aLI-aldr72@hotmail.comصيدلية

mohanad.dakhel@gmail.comصيدلية



Mohamedmajano@yahoo.comصيدلية

Mohamedmajano@yahoo.comصيدلية

zakidehni@gmail.comصيدلية

majdeldines@hotmail.comصيدلية

maktabi81@hotmail.comصيدلية

Akmartini@hotmail.comصيدلية

shawkat.safi@hotmail.comصيدلية

aymankor@hotmil.comصيدلية

abdalhamid@hotmail.comصيدلية

GAREN77@HOTMAIL.COMصيدلية

Ghada_caspo@yahoo.comصيدلية

Alarabipharmacy@hotmail.comصيدلية

drfarouq@yahoo.comصيدلية

nawal1@scs-net.orgصيدلية

hovitan@gmail.comصيدلية

Nshan@namag.comصيدلية

shoush12@hotmail.comصيدلية

tito-titoian@yahoo.comصيدلية

alhilalpharmecy@gmail.comصيدلية

modern_ph@hotmail.comصيدلية

ph.mirna-aboud@hotmail.comصيدلية

amer-tr1977@hotmail.comصيدلية

osamaaffas1980@gmail.comصيدلية

essamdurgham1979@hotmail.comصيدلية

hani.khantomany@gmail.comصيدلية

ph-ferasdallal@outlook.comصيدلية

afyounI.mazen@gmail.comصيدلية

aghiourli@gmail.comصيدلية

abdoumstrih@hotmail.comصيدلية

leonbagdassar@gmail.comصيدلية

ph_samimouwies@hotmail.comصيدلية

samer786783@live.comصيدلية

abdozarz@hotmail.comصيدلية

aliismaeildeebo@outlook.saصيدلية

rashed.khaddor@hotmail.comصيدلية

karmenalshaheen@yahoo.comصيدلية

nas33@outlook.saصيدلية

mamoonalboshi@gmail.comصيدلية

SAMMANFAM@HOTMAIL.COMصيدلية

RIMA.ALHAFEZ@YAHOO.COMصيدلية

baker.samsam@hotmail.comصيدلية

ISK-PHA@HOTMAIL.COMصيدلية

hala.khlouf@hotmail.comصيدلية

abd456alrazzaq@hotmail.comصيدلية

youssef0005@hotmail.comصيدلية

reemolababidi@hotmil.comصيدلية

h-soutal@hotmail.comصيدلية

nourattal@outlook.comصيدلية

tayser.aleb@gmail.comصيدلية

noor234638@gmail.comصيدلية



ghofran.AL853@hotmail.comصيدلية

hadiakkad80@hotmail.comصيدلية

kheder.ib@gmail.comصيدلية

صيدلية

ayman_shaar@hotmail.comصيدلية

dr.mhdi202@gmail.comصيدلية

tall-almolki@hotmail.comصيدلية

Ehapkherbik@gmail.comصيدلية

jenanhaddad@outlook.comصيدلية

pharmacy54997@gmail.comصيدلية

firas.shahoud-14@hotmail.comصيدلية

rashad88abbas@gmail.comصيدلية

samiraistanboli@gmail.comصيدلية

halaph11@hotmail.comصيدلية

tala986@yahoo.comصيدلية

arrejsaleem6185@yahoo.comصيدلية

mohammed.ak.awad@gmail.comصيدلية

karim_kh4@yahoo.comصيدلية

AKRAMWARDI@YAHOO.COMصيدلية

olasharani4@gmail.comصيدلية

d.nr84@yahoo.comصيدلية

www.salma.alm.14@gmail.comصيدلية

seham1mer@gmail.comصيدلية

on.moon93@hotmail.comصيدلية

khlod.haidar@hotmail.comصيدلية

Phiser75@gmail.comصيدلية

naghammam@gmail.comصيدلية

husam.s@bareedna.comصيدلية

anasalaswad0@gmail.comصيدلية

petertherock86@hotmail.comصيدلية

Munasallum@hotmail.comصيدلية

IBRAHIMISKAF@YAHOO.COMصيدلية

mari.saiabalian@hotmail.comصيدلية

nzarrouf1@yahoo.comصيدلية

mahaghanoum@yahoo.comصيدلية

Ph.samass@gmail.comصيدلية

krnazy_1986@hotmail.comصيدلية

s.mazak@yahoo.comصيدلية

safaa.aldali@hotmail.comصيدلية

MAHA63@HOTMAIL.COMصيدلية

dr-gha@hotmail.comصيدلية

mannogi81@gmail.comصيدلية

nahedph@gmail.comصيدلية

ahmadtyalsaleh@gmail.comصيدلية

bassem-alhomsi@hotmail.comصيدلية

osamapharm219@gmail.comصيدلية

fadiabboud@rocketmail.comصيدلية

mirnarabahya73@hotmail.comصيدلية

ramikasser@gmail.comصيدلية

صيدلية



suad-abbod@hotmail.comصيدلية

mouhanad.nba@hotmail.comصيدلية

bashar.hadidi@hotmail.comصيدلية

mazenmh.ph@gmail.comصيدلية

eshak_1988_eshak@hotmail.comصيدلية

phshs@scs-net.orgصيدلية

remahoms@yahoo.comصيدلية

BASHARALASHRAF2@GMAIL.COMصيدلية

dr-t-harrith@hotmail.comصيدلية

khieralla@hotmail.comصيدلية

ghino86@hotmail.comصيدلية

wajehamaksood@hotmail.comصيدلية

anaghadeer-k@hotmail.comصيدلية

FADISAKHER1982@GMAIL.COMصيدلية

RANEE-FARAH@HOTMAIL.COMصيدلية

mahaashi1@gmail.comصيدلية

thaeralhammad@hotmail.comصيدلية

abbasshaza@yahoo.comصيدلية

fadia-330@hotmail.comصيدلية

SYRIA4EVER2LIVE@HOTMAIL.COMصيدلية

tarek.almourani@outlook.comصيدلية

mahmoudfarah@hotmail.comصيدلية

danyalshamy@hotmail.comصيدلية

sandi-alhello@hotmail.comصيدلية

shady-dayoub@hotmail.comصيدلية

rittashahood@gmail.comصيدلية

dkz1972@dr.comصيدلية

aiham_o@hotmail.comصيدلية

naoum985@gmail.comصيدلية

shadialfaza@hotmail.comصيدلية

dr-samaheralqasem@hotmail.comصيدلية

Kussaimosa@yahoo.comصيدلية

alihamoud-ph@hotmail.comصيدلية

froot9633@gmail.comصيدلية

nada.alset@gmail.comصيدلية

f123alfajer@gmail.comصيدلية

nada.harfoush@hotmail.comصيدلية

weam-deeban@hotmail.comصيدلية

sharefa1960@hotmail.comصيدلية

ATiF.NabiH.sad@Hotmail.comصيدلية

ammar-alsaied@hotmail.comصيدلية

a@hotmail.comصيدلية

mariewedat@hotmail.comصيدلية

the.toutred@hotmail.comصيدلية

helwatakla.pharmacy@hotmail.comصيدلية

hala-weh@hotmail.comصيدلية

saeedwh77@hotmail.comصيدلية

najma.khier@hotmail.comصيدلية

givar.dieb@yahoo.comصيدلية

rana-latti@hotmail.comصيدلية



majdisber@hotmail.comصيدلية

loeen1986@hotmail.comصيدلية

perla_akras97@hotmail.comصيدلية

yoseftaherhasen@cmail.comصيدلية

dreyad3@hotmail.comصيدلية

kaspere@live.comصيدلية

maznkhlel@gmail.comصيدلية

rashaissa@hotmail.comصيدلية

anisaarbash@yahoo.comصيدلية

www.razanalsaleh@outlook.comصيدلية

ramanajlaa@gmail.comصيدلية

pharmanadia974@gmail.comصيدلية

shadideri@yahoo.comصيدلية

deaa.nahar-1988@hotmail.comصيدلية

ebtisamalnasser@hotmail.comصيدلية

AMMALFALLOUH@HOTMAIL.COMصيدلية

deaa.nahar.love@hotmail.comصيدلية

yanahosen@gmail.comصيدلية

imadballat@gmail.comصيدلية

alomalea.daraa@gmail.comصيدلية

MH-GOA@HOTMAIL.COMصيدلية

dr.rjaa79@gmail.comصيدلية

mohammed-labash@hotmail.comصيدلية

hh.huda69@gmail.comصيدلية

roula-you@hotmail.comصيدلية

arwa.8585@hotmail.comصيدلية

ibtasam.shammas@hotmail.comصيدلية

Rabaa-karkar@hotmail.comصيدلية

marwanz_z@hotmail.comصيدلية

jaghasy1977@gmail.comصيدلية

tarek.982@gmail.comصيدلية

RAODA.PHARM@YAHOO.COMصيدلية

mayada65@gmail.comصيدلية

firas-mid@hotmail.comصيدلية

R-CH88@HOTMAIL.COMصيدلية

loujain.barakatt@gmail.comصيدلية

Jasmine.pharmacy@hotmail.comصيدلية

pharmacycenterno@gmail.comصيدلية

reemleen2008@yahoo.comصيدلية

albaerony@hotmail.comصيدلية

MOUSTAFA.M91@HOTMAIL.COMصيدلية

fatemaibrahem70@hotmail.comصيدلية

صيدلية

ph.marwa.alia@gmail.comصيدلية

imandouba@hotmail.comصيدلية

Bendakjy@gmail.comصيدلية

maged.r.aldaood@gmail.comصيدلية

alghaith.pharmacy1@gmail.comصيدلية

ISAM-M@HOTMAIL.COMصيدلية

riad-phar2@hotmail.comصيدلية



rania.mas93@gmail.comصيدلية

DR-AKKASH@HOTMAIL.COMصيدلية

Souhakuzbari@yahoo.comصيدلية

nsj207@ymail.comصيدلية

ola-alakdi@hotmail.comصيدلية

munasawaf@gmale.comصيدلية

ph.kalas@gmail.comصيدلية

abood.qarqour@hotmail.comصيدلية

Almouhsenpharmacy@hotmail.comصيدلية

a.mardiny@gmail.comصيدلية

roulapharmacy@hotmail.comصيدلية

f.almouhanna@hotmail.comصيدلية

wassimabdelki@hotmail.comصيدلية

alzein_6@hotmail.comصيدلية

Totoibt@hotmail.comصيدلية

jehad19841@hotmail.comصيدلية

aded.alarazak.almasri@hotmail.comصيدلية

pharm.abd88@gmail.comصيدلية

pharmacykadour@yahoo.comصيدلية

ramialhourani29@gmail.comصيدلية

alaa3003@live.comصيدلية

kefah.mahmod67@gmail.comصيدلية

صيدلية

randah62@hotmail.comصيدلية

ph.fassiha2003@yahoo.comصيدلية

wadd.fallo@hotmail.comصيدلية

Kh.ataya1@gmail.comصيدلية

bassm@hotmail.comصيدلية

fulla.5585@hotmail.comصيدلية

ph.aziz63@hotmail.comصيدلية

gofran.alhafez42@gmail.comصيدلية

Dr.rana65@hotmail.comصيدلية

kokofazzaa@gmail.comصيدلية

huda_om1975@hotmail.comصيدلية

Alnajah10@yahoo.comصيدلية

abohajieah@gmail.comصيدلية

ihaya_2007@hotmail.comصيدلية

samer.hogir@hotmail.comصيدلية

M.MOUHANNA1@GMAIL.COMصيدلية

hussein.rasa1965@gmail.comصيدلية

HKH237@HOTMAIL.COMصيدلية

hassan-daerawan@hotmail.comصيدلية

nasim-kh1@hotmail.comصيدلية

basema_mardini@hotmail.comصيدلية

bilalakkad@gmail.comصيدلية

al-waapharmacy@hotmail.comصيدلية

shaza_diab@hotmail.comصيدلية

amir_hadaya@hotmail.comصيدلية

abd.234.234@hotmail.comصيدلية

ammalfallouh@hotmail.comصيدلية



soriapharmacy@gmail.comصيدلية

almustafa.pharmacy@gmail.comصيدلية

salem-pharmacy@hotmail.comصيدلية

ranialnassar_ph@live.comصيدلية

fr.ha83@yahoo.comصيدلية

Nary1060@yahoo.comصيدلية

sultan.iyad@hotmail.comصيدلية

info@glorious-sy.comصيدلية

aljebeh.pharmacy@gmail.comصيدلية

Linapharmachy@hotmail.comصيدلية

saraissa47@outlook.comصيدلية

josephnouneh@yahoo.comصيدلية

syriapharm@gmail.comصيدلية

roulafares-pharmacy@hotmail.comصيدلية

rawan374@yahoo.comصيدلية

yamanzarli@hotmail.comصيدلية

r.zaeem@hotmail.comصيدلية

ZAKEEA1963@HOTMAIL.COMصيدلية

roula.shaker@yahoo.comصيدلية

bitar.sanaa@yahoo.comصيدلية

sandrakahla@hotmail.comصيدلية

souha_f@hotmail.comصيدلية

roulasha@mail2world.comصيدلية

rosette.hazzi@hotmail.comصيدلية

lianmabardi@yahoo.comصيدلية

MM@MM.COMصيدلية

ROUAYDADERGHAM@GMAIL.COMصيدلية

georgeaad@hotmail.comصيدلية

talli-roula@hotmail.comصيدلية

linasaba67@hotmail.comصيدلية

souheilhazzi@hotmail.comصيدلية

Dr.shaza.gh@hotmail.comصيدلية

Mahtigo23@windoswlive.comصيدلية

Drsaeed2013@hotmail.comصيدلية

Dr.olasawah@hotmail.comصيدلية

PHARMACYONE@GMAIL.COMصيدلية

amassry@hotmail.comصيدلية

tenbekegee2010@hotmail.comصيدلية

wael.safadi@yahoo.comصيدلية

mwsml161@gmail.comصيدلية

صيدلية

jorin-ah@hotmail.comصيدلية

LOLA-TIN-91@HOTMAIL.COMصيدلية

birodamas@yahoo.comصيدلية

Rani_nahawi@hotmail.comصيدلية

ammarshaar2007@hotmail.comصيدلية

dr.rawdah1956@hotmail.comصيدلية

laram2010@hotmail.comصيدلية

chronus20@hotmail.comصيدلية

ammar_yaghi@hotmail.comصيدلية



lulu-65@hotmail .comصيدلية

yamanalbittar97@gmail.comصيدلية

صيدلية

Adnanayham@hotmail.comصيدلية

ph.mrmr87@hotmail.comصيدلية

amone80-obs@yahoo.comصيدلية

iabonabbout@hotmail.comصيدلية

huda-almasry@hotmail.comصيدلية

Barakat-pharmacy@hotmail.comصيدلية

akssmali@hotmail.comصيدلية

zasetaljapal85@gmail.comصيدلية

mhia2007@yahoo.comصيدلية

Kd_pharmacy@yahoo.comصيدلية

ameenph@hotmail.comصيدلية

wafaaghossen@hotmail.comصيدلية

fawazaldourra@yahoo.comصيدلية

ahmadghabbash@hotmail.comصيدلية

dareen.nasrallah@yahoo.comصيدلية

anoudsrour@hotmail.comصيدلية

mo.sh.ja123@gmil.comصيدلية

hmishleen@yahoo.comصيدلية

mohamd.kateb@yahoo.comصيدلية

mariam.ramd@gmail.comصيدلية

mariam.ramd@gmail.comصيدلية

ph_ahmad1983@hotmail.comصيدلية

soso_da_soso@hotmail.comصيدلية

hosam.zinc85@gmail.comصيدلية

nadineahd@gmail.comصيدلية

yacobissa199@hotmail.comصيدلية

jihad.ji.1983@gmail.comصيدلية

NYHAWA2001@GMAIL.COMصيدلية

Mohamadghafarji@gmail.comصيدلية

dar.aldaoaa.2016@gmail.comصيدلية

hmattassnp@hotmail.comصيدلية

lamash9900@hotmail.comصيدلية

Aladenbaker1987@hotmail.comصيدلية

Akramaleid@yahoo.comصيدلية

Maen-khalil@hotmail.comصيدلية

Remabdo@hotmail.comصيدلية

nesreenpharmacy@hotmail.comصيدلية

fa.fa1995@yahoo.comصيدلية

freelife_1@hotmail.comصيدلية

sham.2013owad@gmail.comصيدلية

denis-d72@hotmail.comصيدلية

yazan-k92@hotmail.comصيدلية

hamzamaher55@gmail.comصيدلية

darkangel-118@hotmail.comصيدلية

basilahelou@hotmail.comصيدلية

HI-SIBA@HOTMAIL.COMصيدلية

bassel_badawi@yahoo.comصيدلية



Manal.halaak@hotmail.comصيدلية

amal.kasses66@gmail.comصيدلية

bassel_badawi@yahoo.comصيدلية

njr@net.syصيدلية

dr.rar95@hotmail.comصيدلية

info@uok.syصيدلية

صيدلية

sarapharmacy11@gmal.comصيدلية

ghassan-34@hotmail.comصيدلية

ferass.shhadeh@hotmail.comصيدلية

AKRAMSALOUM@HOTMAIL.COMصيدلية

henen-siufyy@hotmail.comصيدلية

reem@hotmail.comصيدلية

olafarm@hotmail.comصيدلية

hakeem.555@hotmail.comصيدلية

yaserto75@hotmail.comصيدلية

hanaasyr@yahoo.comصيدلية

jojo20111970@hotmail.comصيدلية

loujein-j@outlook.comصيدلية

y.omran@afpc.net.syصيدلية

nour-alnasser@hotmail.comصيدلية

hamadalamia796@yahoo.comصيدلية

adnano.cool@hotmail.comصيدلية

nora.8989@yahoo.comصيدلية

mazenalrai@yahoo.comصيدلية

mohamadajlani12@gmail.comصيدلية

merhe1@hotmail.comصيدلية

nour-alnasser@hotmail.comصيدلية

PHARSLE@GMAIL.COMصيدلية

georgesawaya1@hotmail.comصيدلية

rana-shora@hotmail.comصيدلية

alaa.habaka@hotmail.comصيدلية

asismail19@gmail.comصيدلية

shaher.abd.alazez@gmail.comصيدلية

hh-246@hotmail.comصيدلية

haddadhassiba@gmail.comصيدلية

omar.kd80@gmail.comصيدلية

khbaradie@yahoo.comصيدلية

INAM.YOUSSEF@GMAIL.COMصيدلية

joji.92w@outlook.comصيدلية

suhailalghanim@yahoo.comصيدلية

khadr.95k@gmail.comصيدلية

basselalkhalel@hotmail.comصيدلية

kinan_sleiman2006@yahoo.comصيدلية

hayyan.issa@yahoo.comصيدلية

Maanph2010@hotmail.comصيدلية

okba_kassem@mail.ruصيدلية

noorhemo18@gmail.comصيدلية

whiteangel386@yahoo.comصيدلية

Majdsmohammed@gmail.comصيدلية



i.ammar@ymail.comصيدلية

ZOHER977@GMAIL.COMصيدلية

صيدلية

haszarn@gmail.comصيدلية

serinyousef@hotmail.comصيدلية

sharbel_742@hotmail.comصيدلية

hishamo870@gmail.comصيدلية

danabashour@gmail.comصيدلية

EBRAHEEM_3ALA2@YAHOO.COMصيدلية

alaageder68@gmail.comصيدلية

faten832011@yahoo.comصيدلية

oulahaidar@gmail.comصيدلية

ramiamakhoul24@gmail.comصيدلية

essaa25@yahoo.comصيدلية

gmoustafa@windowslive.comصيدلية

صيدلية

gor291983@hotmail.comصيدلية

somaiahasan02@gmail.comصيدلية

hdsh75@gmail.comصيدلية

abeerib666@gmail.comصيدلية

haydarpharmacy@hotmail.comصيدلية

haiearsk@hotmail.comصيدلية

dimaaaaah18@gmail.comصيدلية

drdeebent@gmail.comصيدلية

Arijyousseff@gmail.comصيدلية

nizarpharm@hotmail.comصيدلية

muhamad977@yahoo.comصيدلية

ph-olaya@scs-net.orgصيدلية

lizadaoud@yahoo.comصيدلية

roulajn1978@hotmail.coصيدلية

hassansaiegh@yahoo.comصيدلية

abdalhameed1979@hotmal.comصيدلية

Abeer.aktham@gmail.comصيدلية

Pharma.dose@yahoo.comصيدلية

HIBATULLAH_SU@YAHOO.COMصيدلية

yds654@gmail.comصيدلية

barah.phr@gmail.comصيدلية

dalidahammoud@hotmail.comصيدلية

shadiss7@gmail.comصيدلية

farah.adla@outlook.saصيدلية

ahlam_pharmacy@hotmail.comصيدلية

s-ramadan0@hotmail.comصيدلية

najwa-issa-ph@hotmail.comصيدلية

ahmad_mu2000@yahoo.comصيدلية

alaa_m83@hotmail.comصيدلية

mahapharmacy900@hotamail.comصيدلية

Ramezdakrooj@gmail.comصيدلية

ISSA4LAW@GMAIL.COMصيدلية

dr.yara1jemaa@gmail.comصيدلية

nafea7hasan@hotmail.comصيدلية



Rosham-habeb@hotmail.comصيدلية

BASSM-321@HOTMAIL.COMصيدلية

ghaniawannous74@gmail.comصيدلية

ghada.kattouf@hotmail.comصيدلية

صيدلية

sarah-1988@hotmail.comصيدلية

rayazougaibi@facebook.comصيدلية

rawanr800@gmail.comصيدلية

mais-fa@hotmail.comصيدلية

we-1975@hotmail.comصيدلية

EMAILPROVIDER-TYPE

عيادة

عيادة

عيادة

ali-kojan@hotmail.comعيادة

Finance@chamclinic.comعيادة

sj.center@gmail.comعيادة

عيادة

fwazk@hotmail.comعيادة

alwafaicenter@hotmail.comعيادة

عيادة

medicaltech@hotmail.comعيادة

ammar_yaghi@hotmail.comعيادة

ALJORD.A@SCS-NET.ORGعيادة

dmc@medica.syعيادة

ZAHRA.CENT@GMAIL.COMعيادة

عيادة

emergencymedicalcenter@hotmail.comعيادة

TARTOUS-OPHCENTER@HOTMAIL.COMعيادة

a.eyeclinic@hotmail.comعيادة

EMAILPROVIDER-TYPE

kamil@hotmail.comعيادة بضية

عيادة بضية

shhhbazismail@hotmail.comعيادة بضية

khaled_sief@hotmail.comعيادة بضية

wajdyhalawy@gmail.comعيادة بضية

salman.almatni1949@hotmail.comعيادة بضية

fouadshakrouf@gmail.comعيادة بضية

wardjaabary@yahoo.comعيادة بضية

gefara66@hotmail.comعيادة بضية

hghareb@gmail.comعيادة بضية

souheiltarzi@yahoo.comعيادة بضية

waelmsadi@yahoo.comعيادة بضية

ameerophthalmic@gmail.comعيادة بضية

zavenarf@hotmail.comعيادة بضية

rboshgezenian@yahoo.comعيادة بضية

ammer-90@hotmil.comعيادة بضية

Faisalopt@yahoo.comعيادة بضية

maher.milli.50@gmail.comعيادة بضية

ahmad.asaliah@hotmail.comعيادة بضية



w.shamout@yahoo.comعيادة بضية

l-jarrouge@hotmail.comعيادة بضية

abojadaiel99@outlook.saعيادة بضية

N_SARSAR@YAHOO.COMعيادة بضية

tabogaith@gmail.comعيادة بضية

samooptic@hotmail.comعيادة بضية

basel-ganom@hotmail.comعيادة بضية

h.toukan@aol.comعيادة بضية

b.lailaoptic@gmail.comعيادة بضية

viken.demirjian@hotmail.comعيادة بضية

ganefarah@hotmail.comعيادة بضية

MILADKAOO3@GMAIL.COMعيادة بضية

farida-daher@hotmail.comعيادة بضية

aitaco@net.syعيادة بضية

obidoptic@hotmail.comعيادة بضية

optic.o.k@gmail.comعيادة بضية

rajaeeoptic@hotmail.comعيادة بضية

عيادة بضية

tonymesmar@hotmail.comعيادة بضية

georgeoptics@gmail.comعيادة بضية

hagopkhajarian@gmail.comعيادة بضية

basharsy@hotmail.comعيادة بضية

ammar_yaghi@hotmail.comعيادة بضية

hayshant@yahoo.comعيادة بضية

Amer-s323@hotmail.comعيادة بضية

عيادة بضية

Ahmadsuliman@gmail.comعيادة بضية

INFO@MESMAR.COMعيادة بضية

عيادة بضية

sniper.yabroud@gmail.comعيادة بضية

sako.optic@hotmail.comعيادة بضية

mahdi.ch@hotmail.comعيادة بضية

N_SARSAR@YAHOO.COMعيادة بضية

bachar@mesmar.comعيادة بضية

saramh582@gmail.comعيادة بضية

mahersadek@ymail.comعيادة بضية

salman.82@hotmail.comعيادة بضية

maleklahdo@hotmail.comعيادة بضية

m.jd1212@hotmail.comعيادة بضية

kais.youssef@gmail.comعيادة بضية

عيادة بضية

ahed.z.toptic@gmail.comعيادة بضية

EMAILPROVIDER-TYPE

ata-lab@hotmail.com مختي

d-amed78@hotmail.com مختي

eliasloulou72@hotmail.com مختي

dr.amanueil@hotmail.com مختي

KORKIS9@hotmail.comمركز أشعة

abdulkader-alabdo@hotmail.com مختي

soulaiman77@hotmail.comمركز أشعة



noemail@hotmail.comمركز أشعة

NOEMAIL@HOTMAIL.COM مختي

miranmiro@gmail.com مختي

frelab@hotmail.com مختي

AKOUB7@HOTMAIL.COM مختي

mhmd-shekh@hotmail.com مختي

Nabilkojhassarly@yahoo.com مختي

dr-basm@hotmial.com مختي

adnan.elias@yahoo.comمركز أشعة

مختي 

tarek-us2006@hotmail.com مختي

KOUKI_67@HOTMAIL.COMمركز أشعة

SAFA.ALOSH@HOTMAIL.COM مختي

dr.kamil.ola@gmail.com مختي

shaokih55@hotmail.com مختي

safaraf304@gmail.com مختي

Malekalfakih@gmail.com مختي

bouni2006@hotmail.com مختي

HOUSSAMABOUHALA@hotmail.comمركز أشعة

ajfn1965@hotmail.com مختي

abolfadellab@yahoo.com مختي

WWW.anwarfrhat@yahoo.com مختي

wesamsloum@hotmail.com مختي

hajji.trad@gmail.com مختي

nawar_lab04@yahoo.com مختي

noama11@hotmail.com مختي

dr.kousay.alkhayer@gmail.comمركز أشعة

d.maha-omraan@yahoo.com مختي

mazaro1956@gmail.com مختي

jimmy_abdallah@hotmail.com مختي

dr_zelhag@hotmail.com مختي

alzera3a.laboratory@gmail.com مختي

norsos13@yahoo.com مختي

salman_lab@yahoo.com مختي

issamtayeh@yahoo.com مختي

labharon@gmail.com مختي

mmmmans1974@gmail.com مختي

YASEEN_YASEEN413@YAHOO.COMمركز أشعة

hani_zn2000@yahoo.com مختي

fedaa-ganem@outlook.sa مختي

Dr.kdarwich@tarassul.sy مختي

Lab-ahli@scs-net.org مختي

mah3670@yahoo.com مختي

ahmadfawzy20121@hotmail.com مختي

kinda3569@hotmail.com مختي

bassadalin@gmail.com مختي

riad.layka@gmil.comمركز أشعة

starman-2012@hotmail.com مختي

Jabbour.ibrahim@yahoo.com مختي

مركز أشعة



nadaslan12@gmail.comمركز أشعة

dr.Debh69@gmail.com مختي

khaldoun.massoud@gmail.com مختي

drabeerghanem@HOTMAIL.COM مختي

Younes_lab@yahoo.comyounes_lab مختي

osman68a@yahoo.comمركز أشعة

huseenesber@yahoo.com مختي

louai17968@hotmail.comمركز أشعة

khuloudesmander@outlook.com مختي

Kh-s-1958@hotmail.com مختي

aladnanable@gmail.comمركز أشعة

d.rajaasaker@hotmail.com مختي

Zouheir.awad@hotmail.com مختي

Nasser.f@net.syمركز أشعة

yus72@hotmail.com مختي

abdullahchabbar@gmail.comمركز أشعة

dr-habib1@hotmail.com مختي

dr.nadaalbasha@yahoo.com مختي

mahmoud.bader.lab@scs-net.org مختي

baddourf@gmail.comمركز أشعة

ndchahin@yahoo.comمركز أشعة

mohwaj@scs.net-oeg مختي

bachourh@scs-net.org مختي

Dr.mesaa.sh@mail.sy مختي

rami.moussa@yahoo.comمركز أشعة

abeerhn@yahoo.com مختي

Dalatitareklab@yahoo.com مختي

Ammarh2o@yahoo.com مختي

drsamrmkhlof@hotmail.com مختي

emad-kh@mail.sy مختي

Madeleinebach@yahoo.com مختي

dr.tihamakhayer@hotmail.com مختي

ebtesamabdeen@yahoo.com مختي

malkayerm@gmail.com مختي

myownlab@yahoo.com مختي

randas96@gmail.com مختي

souadrajab555@gmail.com مختي

مركز أشعة

nazee.sakkalaek@facebook.com مختي

nasimi-m@hotmail.com مختي

rola3likaj@hotmail.comمركز أشعة

ammar5@scs-net.orgمركز أشعة

ahchikho@hotmail.com مختي

Amar-s@scs-net.org مختي

alnilelaboratory@gmail.com مختي

husamov20@yahoo.comمركز أشعة

belalkorj@yahoo.com مختي

tarakjilab@hotmail.com مختي

Azlab71@yahoo.com مختي

مختي 



Nasserslab@yahoo.com مختي

osalloum2006@yahoo.com مختي

Imadbrimo@hotmail.com مختي

rafa@scs-net.com مختي

alrazi@hotmail.com مختي

Ahmadzherati@hotmail.com مختي

Hakim_lab@hotmail.com مختي

raniafaour@hotmail.com مختي

dr.raniahammash@hotmail.comمركز أشعة

Ibrahim.kebbewar@gmail.com مختي

yacoubaji@gmail.comمركز أشعة

d_alfarra@yahoo.comمركز أشعة

ibrahimkakaji@hotmail.comمركز أشعة

birje007@yahoo.comمركز أشعة

d.osman5@hotmail.com مختي

Aladdin-labo@hotmail.com مختي

saif-aldawla1@hotmail.comمركز أشعة

hosamhenno@yahoo.comمركز أشعة

mostafa.979@hotmail.com مختي

N-sayejh@scs-net.org مختي

ebnalhaysam@gmail.com مختي

Mones1@naseej.com مختي

Malekmansour@hotmail.com مختي

Hafanari@hotmail.com مختي

alfurkan.labs@gmail.com مختي

w.nashed@hotmail.com مختي

reda-lab@live.com مختي

Rihawimed.lab11@yahoo.com مختي

ebnsiena@hotmail.com مختي

hudalabo@gmail.com مختي

kebbewar-lab@hotmail.com مختي

majid.1.nashed@gmail.com مختي

samhaf79@gmail.comمركز أشعة

ADEEBALNASAB@HOTMAIL.COMمركز أشعة

SAMER.KHDER65@GMAIL.COM مختي

raf3atshahin@hotmail.comمركز أشعة

nassar_nizar@hotmail.comمركز أشعة

Jaafermhamad@hotmail.com مختي

hithamtakem@hotmail.comمركز أشعة

eng_saeed73@hotmail.com مختي

shaker-lab@hotmail.com مختي

shahdalaboratory@yahoo.com مختي

dr.mhussam@yahoo.com مختي

fawzi.r.s@hotmail.com مختي

SAMER.ALOSH1@HOTMAIL.COMمركز أشعة

radclinlab@hotmail.com مختي

dr.m.alhafez@gmail.com مختي

abood671@hotmail.com مختي

asseel_zz@hotmaill.com مختي

sh.hafez3@hotmail.com مختي



dr.adnan.xray@hotmail.comمركز أشعة

dr.rafif.t@hotmail.comمركز أشعة

drmar@scs-net.orgمركز أشعة

ahd.233@hotmail.com مختي

maysaa.oraby@hotmail.com مختي

noor-1212121@hotmail.com مختي

dr.hazem-y@hotmail.com مختي

amjadrf@scs-net.org مختي

mehdibakkour@gmail.comمركز أشعة

alobeisy-lab@hotmail.com مختي

m.mobark@hotmail.comمركز أشعة

LAMK@tarassul.sy مختي

wiaam.hasan85@gmail.com مختي

drbashar.x-r@hotnail.comمركز أشعة

SCL4437@HOTMAIL.COM مختي

dr.hazem-y@hotmail.com مختي

alraze1987@gmail.com مختي

maisaalderzy@yahoo.com مختي

shafkmuna@hotmail.com مختي

ssh8825444@gmal.comمركز أشعة

lina.mer@hotmail.com مختي

shamoutfadi@yahoo.com مختي

diana.salloom@yahoo.com مختي

yousefasbah872@yahoo.com مختي

dr.youssfshikhalshabab@yahoo.com مختي

di.Habib@freemail.huمركز أشعة

mcformc@gmail.comمركز أشعة

D.hilalwassouf@hotmail.com مختي

ahmadalsaleh322@hotmail.com مختي

dr.ahmad.derzi@gmail.com مختي

avesina.lab@gmail.com مختي

karim.ka76@hotmail.com مختي

abdrm2000@gmail.comمركز أشعة

razanradio@hotmail.comمركز أشعة

moaiadasad1@hotmail.com مختي

asmahan110@hotmail.com مختي

fihaghzi@hotmail.com مختي

masenk62@live.com مختي

issam.brejawi@hotmail.comمركز أشعة

dr.skaf1971@gmail.com مختي

hoda.safi72@outlook.sa مختي

hazar_mk@hotmail.com مختي

iemanabdoush@yahoo.com مختي

b-h-lab@hotmail.com مختي

casidy.luka@gmail.com مختي

suhilhhasan@gmail.com مختي

wafa.alabeer@gmail.com مختي

fatendawood@hotmail.com مختي

mh.1993321@gamail.com مختي

Nabihabrakat@hotmail.com مختي



saleh.shendieh@gmail.com مختي

e.saiid@yahoo.com مختي

lamammhmoud@gmail.com مختي

ossama-huss@hotmail.com مختي

mukh-t@hotmail.com مختي

hananlaboratory@gmail.com مختي

maan964@yahoo.com مختي

halasa33@hotmail.com مختي

Nidal.m@tarassul.sy مختي

ALZAEEMHOSPITAL@GMAIL.COMمركز أشعة

iyad-sheldi@hotmail.com مختي

ramiz.rr2016@gmail.comمركز أشعة

hael.a@hotmail.com مختي

mounzerawil@yahoo.com مختي

Reem_alasaad70@yahoo.com مختي

three369nine@yahoo.com مختي

shadirabahieh@hotmail.com مختي

randlab75@yahoo.com مختي

neronaboud@yahoo.com مختي

auasfoura2005@hotmail.com مختي

d-mkh@scs.net.org مختي

akramalab@gmail.com مختي

GADA-ZAINI@HOTMAIL.COM مختي

mni2071964@gmail.com مختي

memolittep@hotmail.com مختي

a.n.t.s@tararassul.sy مختي

syrian206@hotmail.com مختي

mrc.syr@gmail.comمركز أشعة

raniamowies@yahoo.com مختي

raedpharm@hotmail.com مختي

aektimal@yahoo.com مختي

ra2ed192@gmail.com مختي

kokofazaa@gmail.comمركز أشعة

lab.dr.lina6967@outlook.com مختي

ayhamzrekat@hotmail.com مختي

drfareed7@gmail.comمركز أشعة

glazinghariri@gmail.com مختي

aaag-777@hotmail.com مختي

kcl@katrangilab.org مختي

kalhomsi@bics.bwh.harvard.edu مختي

ghassanksayer@hotmail.comمركز أشعة

ad.sassa@hotmail.comمركز أشعة

Z.GHAZAL@SCS-NET.ORGمركز أشعة

akjabasini@Gmail.com مختي

gym.laboratory@Gmail.com مختي

rabiocenter@hotmail.com مختي

SIGMAFORMRI@HOTMAIL.COMمركز أشعة

mt-ismail@aiu.edu.sy مختي

Ohabash@hotmail.com مختي

مختي 



louletta9@hotmail.com مختي

fahimeh@hotmail.com مختي

alsarraja@googlemail.com مختي

abdallahatahet@gmail.comمركز أشعة

mfaljabassini@gmail.com مختي

ranadulli@hotmail.co.ukمركز أشعة

impath@scs-net.org مختي

Albabalab@gamil.com مختي

Abdulsalam.daas@hotmail.com مختي

samermahmoud@gmail.com مختي

kelani_hamed@hotmail.com مختي

gosn515@gmail.com مختي

rameeabdalhameed@yahoo.com مختي

mohanadkhalil@hotmail.com مختي

dr.luaiasd@hotmail.com مختي

Sarizah2002@yahoo.frمركز أشعة

drkanakri@hotmail.com مختي

najme.centre@gmail.comnetمركز أشعة

kaddahlab@Gmail.com مختي

malnasmeh@gmail.com مختي

al.haytham.lab@gmail.com مختي

riyad1948@gmail.com مختي

Garoudis@hotmail.com مختي

Rana.joubran@gmail.com مختي

naimatrespetit@Gmail.com مختي

M.m.haider@windowslive.com مختي

Kh.bdewe@gmail.com مختي

adelkamhia@gmail.comمركز أشعة

sawsan.menem@gmail.com مختي

www.eliasdagher79@gmail.com مختي

Najatnemy@yahoo.com مختي

hassan.65@hotmail.com مختي

alrhazeslab@gmail.com مختي

talal_yousfi@yahoo.com مختي

مختي 

khaldoun_ls@hotmail.com مختي

ghassanshannan@gmail.com مختي

basharnajami@gmail.comمركز أشعة

sabahlab@gmail.com مختي

saba-lab@csc-net.org مختي

mazw@scs-net.org مختي

cloud.farah11@hotmail.com مختي

shahobed@scs-net.org مختي

skhawajkieh@yahoo.com مختي

mounakh@scs-net.org مختي

Yobetoo-85@hotmail.com مختي

Maamoun.da@hotmail.comمركز أشعة

ali.kaadan@gmail.com مختي

GHABASHLAB@YAHOO.COM مختي

sazar556300@gmail.com مختي



HAFEZOMAR70@HOTMAIL.COMمركز أشعة

dr.ISSASAHYOUNI.center@hotmail.comمركز أشعة

Yd50@scs-net.org مختي

dr.ferass69@yahoo.comمركز أشعة

rr-lab@scs-net.org مختي

aktham.iskandar@gmail.com مختي

malekhor30@gmail.com مختي

a.khatiblab@yahoo.com مختي

olbizlab@gmail.com مختي

Shahrour.h@gmail.com مختي

kanawat121@gmail.com مختي

halabi-xray@hotmail.comمركز أشعة

مختي 

youssef.g.abdo@gmail.com مختي

tinawi.lab@gmail.com مختي

habashlab@hotmail.com مختي

dr.bahawattar@gmail.com مختي

absirania@gmail.com مختي

d.riadchalhoub@hotmail.com مختي

khouryshebl@gmail.com مختي

nassif-clinicallab2011@hotmail.com مختي

r.chaghouri@mail.sy مختي

dr-malaslab@hotmail.com مختي

syriascan08@gmail.comمركز أشعة

najibhm@yahoo.com مختي

mattithanadi@yahoo.com مختي

rmcsyria@gmail.comمركز أشعة

SHAHBANDARLAB@HOTMAIL.COM مختي

hudjamal@hotmail.com مختي

ADIBAYHAM@GMAIL.COMمركز أشعة

Hussam-abd@hotmail.com مختي

مركز أشعة

RODYNAJUBILI@HOTMAIL.COM مختي

futurelab.s@hotmail.com مختي

nadimtarraf@gmail.com مختي

مختي 

m.nabil100.r@hotmail.com مختي

ahmadaadi61@Gmail.com مختي

wafiqa.zarzour@gimail.com مختي

dr.metwali@hotmail.com مختي

Dr.Salmaalshayah@hotmail.com مختي

Rima-Bendoc@hotmail.com مختي

dr.jehadsukkar@gmail.com مختي

dalleh-lab@com.sy مختي

husami1958@gmail.com مختي

Dia2_salem@hotmail.com مختي

therese.farah@yahoo.fr مختي

dr.fatenlahham@gmail.com مختي

fline@scs-net.org مختي

dr.hebaothman2014@outlook.com مختي



noorhadi47@yahoo.com مختي

imakdissi@yahoo.comمركز أشعة

taysirh66@yahoo.comمركز أشعة

ghanemkamal1960@yahoo.com مختي

mrc0962@yahoo.comمركز أشعة

philipnseir@yahoo.com مختي

ghalylab@yahoo.com مختي

dr.alia.alassad@hotmail.com مختي

zaki80@gmail.com مختي

damasjaramana@yahoo.com مختي

yyazajy@hotmail.com مختي

samir_hamati@hotmail.com مختي

naielneamah@yahoo.com مختي

dlubkateb@hotmail.com مختي

Tamemfofo@yaho.com مختي

almetraka99999@hotmail.com مختي

dr_sargi@yahoo.com مختي

za_baraah2015@hotmail.com مختي

ALWAED6722885@gmail.com مختي

Motawaj@gmail.com مختي

sanaazinaldeen@gmail.com مختي

alnour.center10@hotmail.comمركز أشعة

b-khirbek@hotmail.com مختي

ghiath.rhea@outlook.com مختي

ali.wade8755@yahoo.com مختي

zakarya72@gmail.com مختي

rafatesber@gmail.com مختي

George.shahin103@hotmail.com مختي

gazwanalbkri2016@gmai.com مختي

dr.ayman227@gmail.com مختي

rosa-hb72@hotmail.com مختي

r_a_1971@outlook.com مختي

Nabeela-fare@hotmail.com مختي

w.ali98996@gmail.com مختي

r_a_1971@outlook.com مختي

najwa.khy@hotmail.com مختي

dr.hi.1964@gmail.com مختي

ealdrobi@gmail.comمركز أشعة

hendalhaek@gmail.com مختي

Drmdyasin@hotmail.com مختي

bassamhamzeh423@yahoo.com مختي

ebrahim.merhej@yahoo.comمركز أشعة

dr.aliali290@gmail.com مختي

hala9z@hotmail.com مختي

ALNOORLAB@HOTMAIL.COM مختي

adiomran@yahoo.com مختي

manhal11111@hotmail.com مختي

samerbredy1984@gmail.com مختي

alwazzanj@hotmail.com مختي

basemjinbaz@yahoo.com مختي



sr_mhd14@yahoo.com مختي

RamiDalla.66@gmail.comمركز أشعة

مختي 

yy21787@gmail.com مختي

dr.osamadomet@hotmail.com مختي

mahersyr4@gmail.com مختي

WAADAHT@YAHOO.COM مختي

RANIA.MANSOUR70@Gmail.com مختي

Nahid-b@scs-net.org مختي

Pr_heba_mohammad@yahoo.com مختي

nana79ha@gmail.com مختي

ali-assfoura@hotmail.com مختي

mouhamad.hamdan@gmail.com مختي

Tartous-xray@hotmail.comمركز أشعة

nicola_kneizeh@hotmail.com مختي

DIMAYASSIN@GMAIL.COM مختي

rima-hussein2011@hotmail.com مختي

Hassanrustomlab@hotmail.com مختي

wafa_slman@yahoo.com مختي

dr.mariam2007@yahoo.com مختي

samarali@windowslive.com مختي

dr.m.alafandi@gmail.com مختي

anas2wannous@yahoo.com مختي

taan.raad@hotmail.comمركز أشعة

sa.ahmad-987@hotmail.co.uk مختي

Sanalaila5@yahoo.com مختي

مختي 

dromayma62@gmail.com مختي

asmasalehabdalah@yahoo.com مختي

firasa72@gmail.comمركز أشعة

shafikkhalil@gmail.com مختي

Tmrc@scs-net.orgمركز أشعة

WWW.MazharShaheen29@yahoo.com مختي

mahmoud.mannoun1985@gmail.com مختي

HANNASAFAA78@YAHOO.COM مختي

srourhassan@hotmail.com مختي

hassanmoalla74@yahoo.com مختي

Suhamohsen@yahoo.com مختي

smyhoub6@gmail.com مختي

mohamad.ali20200@gmail.com مختي

dr.aliosman1967@hotmail.com مختي

lameeshawla@gmail.com مختي

hilana77@outlook.sa مختي

khuzama.aljamal@yahoo.com مختي

drg-elias@hotmail.com مختي

Nazeh-69@scs-net.org مختي

ginada@scs-net.orgمركز أشعة

alyaa.music@hotmail.comمركز أشعة

a.h.soleman@gmail.comمركز أشعة

mokadem-65@hotmail.com مختي



samir-m1971@hotmail.com مختي

drimadarnouklab@hotmail.com مختي

info@ctllaboratory.com مختي

magic-smile951@hotmail.com مختي

wasemshaban@hotmail.comمركز أشعة

dr.eliassalloum@yahoo.com مختي

ghadayrahal@gmail.com مختي

EMAILPROVIDER-TYPESPECIALTY

DR-RAHIEM@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

D.MESHEL@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

HOSSEN.888K@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

DRASOS2000@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

maram-6-2000@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

DMSAU@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

SAFWAT-ZAIDO@gmail.COMطب عامطبيب

d.weam@hotmail.comطب عامطبيب

abdulilah_ismail@yahoo.comجراحة عامةطبيب

DR.HASSANNADDF@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

MONA.JAFAL@GMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

mohamadjomaa@hotmail.comهضميةطبيب

habibaishouh1967@hotmail.comقلبيةطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

DR-OSKAN@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

houseinalnaser@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

Yaser-oss@hotmail.comعصبيةطبيب

DR.RASHED-4@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

josphkrio@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

HANIF-HH@SCS-NET.ORGأطفالطبيب

RA.RA@GAMAIL.COMجراحة عصبيةطبيب

naser156@windowslive.comداخليةطبيب

shiaroarina@gmail.comعصبيةطبيب

noemail@hotmail.comعصبيةطبيب

Marwanilia@yahoo.comقلبيةطبيب

ahmad.mushawah@yahoo.comقلبيةطبيب

noahdreibi@yahoo.comهضميةطبيب

noemail@hotmail.comجراحة عامةطبيب

SAIEDKOU@MAKTOOB.COMأذن أنف حنجرةطبيب

ZOHER.GEORGE@DOCTOR.SYجراحة عامةطبيب

عظميةطبيب

طب عامطبيب

gourea70@hotmail.comيطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

YASIN-119@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

noemail@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

هضميةطبيب

DR-HAMEENA@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

عصبيةطبيب

drtalhat@hotmail.comطب عامطبيب

dr.rony@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

داخليةطبيب

عينيةطبيب



asdeem82@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

ISSAKHMD@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

Abdoal_Rahman@hotmail.comقلبيةطبيب

KAMILK58@HOTMAIL.COMصدريةطبيب

ahmadcardio69@gmail.comقلبيةطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

جراحة صدريةطبيب

majedalnazzal@hotmail.comجراحة عامةطبيب

wissam82@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

marwanalhamoud@gmail.comجراحة عامةطبيب

JACKGAWRIEH@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

جراحة عامةطبيب

Said-4555@hotmail.comداخليةطبيب

mahaadamou@hotmail.comطب عامطبيب

hamrin1985@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

siban-85@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

salar83@hotmail.comهضميةطبيب

نسائية و توليدطبيب

RANDAALFARES@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

Fouad23231@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

IMLBLFILO@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

karam.m71@hotmail.comجراحة عصبيةطبيب

am-bchar@scs-net.orgجراحة بولية و تناسليةطبيب

nakd-m@hotmail.comداخليةطبيب

نسائية و توليدطبيب

نسائية و توليدطبيب

hossainshikhmous@hotmail.comداخليةطبيب

alaa.kk1981@gmail.comنسائية و توليدطبيب

نسائية و توليدطبيب

noemail@hotmail.comداخليةطبيب

MOURI65@HOTMAIL.COMصدريةطبيب

khalaf_mohammad@hotmail.comعينيةطبيب

dr.kasemalali@gmail.comقلبيةطبيب

ranamohamadali@hotmail.comأطفالطبيب

MONADELBAKRO@GMAIL.COMطب عامطبيب

جراحة عامةطبيب

dr.Rustom@hotmail.comقلبيةطبيب

DR_HAMAD1957@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

fewazchikhi@gmail.comقلبيةطبيب

BAVEAWAZ2005@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

Sadeka1981@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

Esraa400@hotmail.comصدريةطبيب

FADI-L@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

FURAT335@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

DRFARMAZ@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

shemsawie@yahoo.comعظميةطبيب

dr.malke@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

noemail@hotmail.comداخليةطبيب



AHMADALALI70@GMAIL.COMداخليةطبيب

DRRADWANO2000@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

noemail@hotmail.comداخليةطبيب

ibrahimoibr@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

GIVARA-FARHA@HOTMAIL.COMجراحة عصبيةطبيب

JILAN1971@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

قلبيةطبيب

KISRA61@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

safar1@scs-net.orgعينيةطبيب

Elee4god@yahoo.comعينيةطبيب

ghazal.sh81@gmail.comنسائية و توليدطبيب

داخليةطبيب

SHIMMO111@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

wassim.osman@hotmailعصبيةطبيب

MH.MD76@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

NAJIB58@SCS-NET.ORGجراحة بولية و تناسليةطبيب

DR.NAHAB@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

جراحة عامةطبيب

جراحة عامةطبيب

EMILABDO@SCS-NET.ORGصدريةطبيب

DIA_ALDEEN75@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

أطفالطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

NOEMAIL@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

noemail@hotmail.comجلديةطبيب

جلديةطبيب

TANNOURGY2001@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

قلبيةطبيب

ZORABOHAN@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

Yacoub_yousef1962@hotmail.comداخليةطبيب

AHMAD.JWID@YAHOO.COMغدد صم وسكريطبيب

هضميةطبيب

نسائية و توليدطبيب

noemail@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

جراحة عامةطبيب

dr.george64@hotmail.comأطفالطبيب

JOHNNCER@HOTMAIL.COMصدريةطبيب

عصبيةطبيب

DR.GEORGE64@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

DR_AMIN1@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

Shacoosh@gmail.comجراحة عامةطبيب

D.SAHAR-M@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

DRSAMIH2010@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

جلديةطبيب

نسائية و توليدطبيب

noemail@hotmail.comداخليةطبيب

LILIUS@YAHOO.COMعينيةطبيب

جراحة عامةطبيب

جراحة عامةطبيب



ramadan.magid@yahoo.comداخليةطبيب

Malkia.hosp@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

ajojo-72@hotmail.comداخليةطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

DRASHOR@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

hawler_-7@hotmail.comطب عامطبيب

طب عامطبيب

داخليةطبيب

razan.ghanem@hotmail.comجلديةطبيب

khaldoon-ghh@hotmail.comجراحة عامةطبيب

hisham6701@gmail.comعينيةطبيب

Abohasansamer@Yahoo.comعظميةطبيب

ayman.amr@gmail.comقلبيةطبيب

adel.das1948@yahoo.comقلبيةطبيب

tawfikfarhat@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

SAMERSHARANI@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

JEDAANCHARANI@YAHOO.COMداخليةطبيب

nawafhamza1@hotmail.comجلديةطبيب

Hamzah-ballan@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

saesal@outlook.comهضميةطبيب

drmhb@hotmail.comعينيةطبيب

Drsaleem.s@hotmail.comهضميةطبيب

hamsaamer@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

nizar.ma66@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

a-memsany@hot.mail.comجراحة عامةطبيب

DR.SAMER.N@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

D.MHANNA.SURGEON@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

abumansourmounes@yahoo.comأمراض الدم و معالجة األورامطبيب

MAZENALSHATER@YMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

sameehfalhoot@gmail.comعظميةطبيب

dr.salahmu@gmail.comغدد صم وسكريطبيب

sana.akle@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

AYMAN.KHIREDDINE@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

DRJAMALFARHAT@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

TAREQ.ALJAMMAL@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

GH-AM-HOS@YAHOO.COMأطفالطبيب

mansour_abouassaf@yahoo.comغدد صم وسكريطبيب

dr.osmet@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

omayajannoud@gmail.comعينيةطبيب

rwmonef@yahoo.comجراحة عامةطبيب

ATMAT.71@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

osamaashty@yahoo.comجراحة عامةطبيب

ANGELAABOUFAYAD@HOTMAIL.COMغدد صم وسكريطبيب

hishamabofakher@ymail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

DALEDASALEHA@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

DRHAMZA@MAIL2WORLD.COMعظميةطبيب

maha.kotrop@gmail.comيطبيب
ي    ح مرصى تشر

DRBASEMHATEM@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

khbh1965@gmail.comعصبيةطبيب

gasfad2004@hotmail.comطب عامطبيب



ASEM_ABOUSAD@YAHOO.COMقلبيةطبيب

DR-JAMIL@LIVE .COMنسائية و توليدطبيب

whba5@hotmail.comيطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

yumen.alhamad@gmail.comجلديةطبيب

fateh_murshed@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

yasserabouomr@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

DR.ATEFMALAK@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

dr.sanad@gmail.comعظميةطبيب

aiman.nasser63@outlook.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

jullanarmymy@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

D.MAISAAZD@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

johad_henawi@yahoo.comجراحة عامةطبيب

hananbdraldeen@gmail.comنسائية و توليدطبيب

drnasat69@gmail.comقلبيةطبيب

bahera@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

louaysalha@yahoo.comمطبيب ى داخلية ورماتي 

emanja5@Hotmail.comطب وجراحة عيونطبيب

eskander_ghanem@yahoo.comأطفالطبيب

ahmad.k49@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

heshamhussoun@yahoo.comقلبيةطبيب

hailee62@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.j.massoud@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

d.emilehnede@gmail.comجلديةطبيب

hashem.1@hotmail.comهضميةطبيب

adhamzarifa@yahoo.comعظميةطبيب

www.saadalsafady@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr_a_roslan@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

ayman_adwan@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

A-LAMIS@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

karamraghad@yahoo.comأطفالطبيب

MARWAN960@HOTMAIL.COMيطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

Dr_khaliduro@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

abdallahmidan@yahoo.comقلبيةطبيب

Dr-reemabofaker@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

AKRAM.EMAD@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

drziadgh1976@gmail.comداخليةطبيب

yamin.ktesh@hotmail.comطب عامطبيب

nasser_janood@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

NAZEH.SHALGEEN@GMAIL.COMطب عامطبيب

nazeh.salha@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

d_r_ramzi@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

SAFWANY2009@YAHOO.COMعينيةطبيب

dr.rabe1976@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

RAMZY.1962@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

shadiibraheem@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

salman-hassoun@hotmail.comداخليةطبيب

basharhalawi42@gmail.comجراحة عامةطبيب

DR.ALWADY@GMAIL.COMقلبيةطبيب

nourdar14@gmail.comداخليةطبيب

husseinsh61@gmail.comنسائية و توليدطبيب



basma969@gmail.comطب األرسةطبيب

sadekbaerak@barid.comطب صناعيطبيب

alssawiryadh@gmai.comجراحة عامةطبيب

WAJDE81ABDEE@LIVE.COMنسائية و توليدطبيب

saryea81@yahoo.comجراحة عامةطبيب

ruba-salman@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

hoda.m.1964@gmail.com557633557633نسائية و توليدطبيب

mohammad@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

d.alibalidi@gmail.comداخليةطبيب

drbashar1969@hotmail.comداخليةطبيب

d.arajoub@yahoo.comداخليةطبيب

hala369@hotmail.comطب عامطبيب

dr.kenan22@gmail.comعظميةطبيب

watheksaleh80@outlook.comعينيةطبيب

adamhabeb@mailtoworld.comنسائية و توليدطبيب

osamasab10@yahoo.comطب عامطبيب

monzerkhalil2015@gmail.comنسائية و توليدطبيب

wafahsalman@gmail.comنسائية و توليدطبيب

Ammar_esmnader@hotmail.comطب طوارئطبيب

youmaiy@yahoo.frعظميةطبيب

bassemmarouf@hotmail.comقلبيةطبيب

Mada_mohanna@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

kaoutharagamyah@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

yasser968@yahoo.comعظميةطبيب

ragdammm@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

araogh@gmail.comجراحة عامةطبيب

ghyath.maarof@yahoo.frأذن أنف حنجرةطبيب

dr.nohaj@yahoo.comجلديةطبيب

WAYAMMIM@SCS-NET.ORGعينيةطبيب

dr.ibrahim_sn@yahoo.comيطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

dramersl7@gmail.comجلديةطبيب

ammar_25s@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

safwanrawan@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

basselobeid85@hotmail.comداخليةطبيب

JRAD2005@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

Dr.hassan_Rai@hotmail.comهضميةطبيب

ABOZIDS@SCS-NET.ORGنسائية و توليدطبيب

Hadibestassistance@gmail.comيطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

drnachwan@gmail.comنسائية و توليدطبيب

ENT-MAYSSA-70@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

moufidmahfoud@gmail.comجراحة عصبيةطبيب

HASANFADI76@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

mohammadib1960@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

HOUDA.56D@HOTMAIL.COMصدريةطبيب

dr.hasan.jbara@hotmail.comعظميةطبيب

ahmed.oculist@seznam.czعينيةطبيب

D.MIRNA1@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

D.NAHILTREFEE@YAHOO.COMداخليةطبيب

DR.KAMALALHAYEK@GMAIL.COMمطبيب ى داخلية ورماتي 

TAMMAMDIBEH@YAHOO.FRجلديةطبيب



ADIBKHALIL@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

d_abdullatif@hotmail.comجراحة عامةطبيب

Ramzahalloum@hotmail.comصدريةطبيب

dradel1905@hotmail.comهضميةطبيب

D.nahiltrefee@yahoo.comطب عامطبيب

ahmad.mueen.mubarak@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

ZARBA-DR@SCS-NET.ORGأطفالطبيب

ESAMDOC@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

dr.malekhejazie@hotmail.comصدريةطبيب

DR.JAMIL.JOUD@GMIAL.COMعظميةطبيب

DR.SAMER.DA@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

DR_GA@DR_LAT.COMعينيةطبيب

LOKAIYGALEELOW@HOTMAIL.COMقلبيةطبيب

samiataherbaag@gmail.comنسائية و توليدطبيب

golden-rose.sy@hotmail.comهضميةطبيب

dr.m.jrad@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

drsaadahmad@gmail.comجراحة عامةطبيب

Dr.khaled.j.k@gmail.comطب عامطبيب

NIDALYOUSSEF7073@YAHOO.FRعظميةطبيب

ali.h63@hotmail.comعظميةطبيب

abdelrahmanroa@gmail.comعينيةطبيب

DRJAMAL70@YAHOO.FRجراحة عامةطبيب

GHANEM54@HOTMAIL.COMمطبيب ى داخلية ورماتي 

dr.samirjouni@yahoo.comجراحة عامةطبيب

DRPHILIPLA@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

imad1@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

adnan1906@hotmail.comأطفالطبيب

dr.nizarmasoud@hotmail.comجراحة عامةطبيب

WAYAMMIN@SCS-NET.ORGجلديةطبيب

ghada.md@live.comجلديةطبيب

hamdanader13@gmail.comعظميةطبيب

dr.somar@gmail.comعينيةطبيب

ahmadghlawinji73@gmail.comقلبيةطبيب

D.hasansaleh210@Gmail.comنسائية و توليدطبيب

jehanfakhuri@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

ghanem.amira@yahoo.comأمراض دمطبيب

D.FADI1618@GMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.aktham@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

mortadaaiman@yahoo.comجراحة عامةطبيب

zoghaibyr63@gmail.comنسائية و توليدطبيب

نسائية و توليدطبيب

ghanem.amira@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

zeenoo@scs-net.syنسائية و توليدطبيب

BSDAHER@SCS-NET.ORGهضميةطبيب

anan.1969@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

faroha98@gmail.comنسائية و توليدطبيب

jomanatb@maill2@world.comداخليةطبيب

A.AALOUSH@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

hassanhayssam@yahoo.frنسائية و توليدطبيب

nour.Dagher127@hotmail.comجلديةطبيب



D-KASSER@HOTMAIL.UK.COMمطبيب ى داخلية ورماتي 

usernamemaher69@yahoo.comداخليةطبيب

alaa.alaneed@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

drkamil_2004@hotmail.comجراحة عامةطبيب

ammar_4444444444@hotmail.comعصبيةطبيب

hassan.altaza@facebook.comنسائية و توليدطبيب

jamalkhadam1@gmail.comجلديةطبيب

DR.BSEITOUN@YAHOO.COMعينيةطبيب

عينيةطبيب

RABABSALLOUM@YAHOO.FRيطبيب
ي    ح مرصى تشر

emayoub@gmail.comجراحة عامةطبيب

naderyouness@yahoo.comعينيةطبيب

dr.h.nemer@hotmail.comقلبيةطبيب

RAMI.MOUSSA@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

SALEHMOUNZER@HOTMAIL.COMيطبيب
ي    ح مرصى تشر

rafahmerjaneh@outlook.comجلديةطبيب

baselmer@hotmail.comعظميةطبيب

mz_laila@yahoo.frغدد صم وسكريطبيب

D.mounaelkhlil@GMAIL.COMهضميةطبيب

dr.aymanghosnh@hotmai.comجراحة عامةطبيب

dr.yahia.shalah@outlook.comداخليةطبيب

monemismail@gmail.comداخليةطبيب

dr.amgad19662009@yahoo.comداخليةطبيب

isamsakr@gmail.comطب األرسةطبيب

rehabstar123@gmail.comداخليةطبيب

raniamazen.rs@gmail.comنسائية و توليدطبيب

rouida.halloum1418@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

amaryousef30@gmail.comنسائية و توليدطبيب

JAMILTATAA@YAHOO.COMعظميةطبيب

drammar2014@hotmail.comجراحة عامةطبيب

monzeraldarf@gmail.comجراحة عامةطبيب

BASIL-QH@MAIL.NET.SYأطفالطبيب

timo-69@hotmail.comداخليةطبيب

n-raheb@hotmail.comطب عامطبيب

said_nassour@yahoo.comطب عامطبيب

drsenasham@yahoo.comطب طوارئطبيب

moneer.khadra@gmil.corطب عامطبيب

adnan_hammoud@yahoo.comطب عامطبيب

fadi19051990@live.comطب عامطبيب

soniaghanam.8480@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

labibhassan@yahoo.comداخليةطبيب

d.ahmadhawijah@gmail.comصحة عامةطبيب

gheassmt@hotmail.comطب عامطبيب

dr.rana.m12@gmail.comجلديةطبيب

fzhaidar@scs-net.orgصحة عامةطبيب

ali967abdullah@yahoo.comطب عامطبيب

jaidaaebraheem@gmail.comنسائية و توليدطبيب

yahiaalhayek56@gmail.comداخليةطبيب

hs-k66@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

A_dayoub@hotmail.comقلبيةطبيب



Yaseenabeer59@gmail.comنسائية و توليدطبيب

hamza.mayassa@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

alisulaiman67@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

bahgatshabo@Gmail.comطب عامطبيب

WKBO74@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

bassgha50@gmail.comقلبيةطبيب

loumahmoud@yahoo.comعصبيةطبيب

DRAKRAMALY@YAHOO.COMهضميةطبيب

Hasaram11@hotmail.comجراحة عامةطبيب

dr.bakri_m@yahoo.comعظميةطبيب

basslkaa@gmail.comعظميةطبيب

Dr.fatenattaf@gmail.comمطبيب ى داخلية ورماتي 

dr.najat.abd@hotmail.comطب عامطبيب

KAMALZALAF@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

jaberalwaraa@yahoo.comعظميةطبيب

issadonna@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

jihadrahmoon@gmail.comعظميةطبيب

mobano34@yahoo.comغدد صم وسكريطبيب

yaser-mhna7@gmail.comطب عامطبيب

afifahajihosin7777@gmail.comطب عامطبيب

dr-fawaz@er-lat.comنسائية و توليدطبيب

aktham_khadour@yahoo.comعظميةطبيب

SYRIA014@GMAIL.COMصدريةطبيب

dr.alaahasan646@gmail.comداخليةطبيب

MUNZER@MAIL.SYأذن أنف حنجرةطبيب

s.rabib@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

samerissa1970@yahoo.comأطفالطبيب

HITHAMASSAAD@YAHOO.COMأطفالطبيب

dr.khaldooninur@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

kusaimahfoud1978@gmail.comجراحة عامةطبيب

kareemissa@windowslive.comجراحة عامةطبيب

DR.A.JUBRAN@LIVE.COMصدريةطبيب

dr.nabeehissa@gmail.comطب عامطبيب

عصبيةطبيب

alraheb.lamia7@gmail.comعينيةطبيب

NASSEMC2@HOTMAIL.COMقلبيةطبيب

dr.sameer1@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.dida81@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.aymal@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

talalmhanna@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

HANANSULTAN1@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

adnan29256@gmail.comهضميةطبيب

drkhaled-matouk@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

MUNZER@MAIL.SYنسائية و توليدطبيب

SANAA_1972@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

MABOD2@EMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

osman68a@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

scoda103@hotmail.comطب عامطبيب

dr.safira@hotmail.comعصبيةطبيب

dr.ammar6640@yahoo.comطب عامطبيب



dmmo2200@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

eva.ahmad@outlook.saنسائية و توليدطبيب

ali-masoud@mail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

bashard1966@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

kais.assad@yahoo.comطب عامطبيب

ismailfatimah7@gmail.comنسائية و توليدطبيب

sohail.noufal@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

mediahosam@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

reem2012@mail.comنسائية و توليدطبيب

hamdanmaysa@gmail.comنسائية و توليدطبيب

assefahmad@yahoo.comعظميةطبيب

saliwloo@hotmail.frجراحة عامةطبيب

baseldeba2000@outlook.comطب عامطبيب

ALIIBRAHIM11@YAHOO.FRنسائية و توليدطبيب

DR.MAANHAIO@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

ooskar222@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

OLD-MADEBAD@YAHOO.COMهضميةطبيب

sanamansoura@yahoo.comطب عامطبيب

DRKUSAI67@YAHOO.COMداخليةطبيب

MOUNER75ALJOURDI@GMAIL.COMطب عامطبيب

alounifaiz@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr.makhlouf@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

al_sarem1@yahoo.comطب عامطبيب

bashar.mohamad1978@gmail.comعظميةطبيب

DR.NEDAL.AESSA@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

JAFAR.YARA@GMAIL.COMصدريةطبيب

ooskar222@yahoo.comعينيةطبيب

R.RABIB@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

dr.hasan66ibrahim@gmail.comطب عامطبيب

doctortaher59@gmail.comغدد صم وسكريطبيب

drakramaly@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

ABDULMOEEN@LIVE.COMعينيةطبيب

isamismail1970@hotmail.comعظميةطبيب

a7mad.3ali.66@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.ali.saleh77@Gmail.comطب عامطبيب

M.shawish@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

MINENDO@SCS-NET.ORGهضميةطبيب

batooljaberr@gmail.comطب عامطبيب

raghebib1@hotmail.comداخليةطبيب

dr-eead@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.f.hassan@hotmail.comجلديةطبيب

sumaia-dounia@hotmail.comجراحة عامةطبيب

nadeemkheirbek@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

d.osamakhadour@gmail.comجلديةطبيب

Reem.Alhoushi@gmail.comجلديةطبيب

D.mounajameh@GMAIL.COMصدريةطبيب

waelmohrez@gmail.comطب األرسةطبيب

DR.AYMANCHEIKH@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

aminkahelle@yahoo.comجراحة عصبيةطبيب

badreah.a.mohrez@gmail.comأطفالطبيب



mohamad.al.nadim@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

HALAYANNI@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

SAMERDAOOD@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

SEBAHAROON@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

daghmand@gmail.comهضميةطبيب

i.mohanna@tishreen.edu.syجراحة بولية و تناسليةطبيب

WISAMALHAG@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

dr.nehad2010@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

gheath_halloum@yahoo.comعظميةطبيب

anwaralbaha@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

salahfares68@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

lama7360@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

DH-YA@SCS-NET.ORGأذن أنف حنجرةطبيب

issamdr123@hotmail.comأطفالطبيب

ramezdalilah@gmail.comعينيةطبيب

Rachid.masara@yahoo.comجراحة عصبيةطبيب

D.NAZIM.K@GMAIL.COMغدد صم وسكريطبيب

alissramadan@gmail.comقلبيةطبيب

Kotiba.Alshekh@hotmail.comهضميةطبيب

nadimashouman@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

zohairfidda@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

jihadkho4@gmail.comأطفالطبيب

fadi_seif@yahoo.comيطبيب
ي    ح مرصى تشر

alsarem19@yahoo.comداخليةطبيب

ALEKMAIL@YAHOO.COMعينيةطبيب

HELEN_DAOUD@HOTMIL.COMداخليةطبيب

D.SAWSAN@HOTMAIL.COMمطبيب ى داخلية ورماتي 

saharsaad812@yahoo.comيطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

bader.issa@hotmail.comداخليةطبيب

Mantonios52@hotmail.comهضميةطبيب

ram9982@gmail.comأطفالطبيب

DREIAD@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

suleiman-a@dr-lat.comجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

DR.EJABBOUR@HOTMAIL.COMهضميةطبيب

DR.ABDELKARIM@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

TAYM@SCS-NET.ORGعينيةطبيب

ziaddhhan@hotmail.omنسائية و توليدطبيب

dermatologistvenerologist@gmail.comجلديةطبيب

rashamedl@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

wleedagha@gmail.comداخليةطبيب

Yasersharmak@hotmail.comعظميةطبيب

zaher.ibrahim@hotmail.comداخليةطبيب

d.halayounes@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

dr-dali65@hotmail.comجراحة عامةطبيب

oussama.haroun@gmail.comأطفالطبيب

nazek-abb@hotmail.comأطفالطبيب

khassad967@gmail.comنسائية و توليدطبيب

nihad8kh56@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

hassanead61@gmail.comعينيةطبيب

m.abdelrahaman@yahoo.frأذن أنف حنجرةطبيب



samir.w.mansour@gmail.comجلديةطبيب

MHAKIM205@YAHOO.COMأطفالطبيب

munif.meri@gmail.comغدد صم وسكريطبيب

fsl.yns@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

NADAMOULLA@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

hakemnun@yahoo.comغدد صم وسكريطبيب

D_HARFOCH@YAHOO.COMغدد صم وسكريطبيب

ROOBASALEH@YAHOO.COMهضميةطبيب

ahmadabboud77@yahoo.comيطبيب
ي    ح مرصى تشر

samer-ah@hotmail.comعظميةطبيب

saleemtu@gmail.comجراحة عامةطبيب

drjamal70@yahoo.frجراحة عامةطبيب

drmhayfa@gmail.comمطبيب ى داخلية ورماتي 

dr.soufi@gmail.comأطفالطبيب

MZTATARI4@YAHOO.COMصدريةطبيب

Mkarimeh@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

nad66@yahoo.comغدد صم وسكريطبيب

dr-m-khalil@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

reemehssan@gmail.comعينيةطبيب

gh4913278@gmail.comأطفالطبيب

dr.jamal.lattakia1953@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr.saleh1976@hotmail.comجراحة عامةطبيب

coper_n1968@hotmail.comعصبيةطبيب

yehyahassoun@yahoo.comهضميةطبيب

WALID.AKRAMA@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

suzanmariam@gmail.comطب طوارئطبيب

DR_JATAL_MAMOUN@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

majedkherbek@gmail.comأطفالطبيب

marouf.y.soubh@hotmail.comعظميةطبيب

meka-49@hotmail.comقلبيةطبيب

BASSAM.70.14@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

hballeh@gmail.comقلبيةطبيب

future-proche@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

yaarob@seznam.czنسائية و توليدطبيب

moussa.moussa1966@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

Ali_10151@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

mjwisam@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

yarahassan237@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

drmahaboubou@hotmail.comأمراض دمطبيب

d.mazen_dayoub@yahoo.comداخليةطبيب

dradeebhalloum@yahoo.comداخليةطبيب

Saidnasouer@hotmail.comداخليةطبيب

SAMEERES-65@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

drjamalmansour@gmil.comمطبيب ى داخلية ورماتي 

rubaezmerod@gmail.comطب األرسةطبيب

HAZARYOUNES@GMAIL.COMعينيةطبيب

amjadli3@hotmail.comعينيةطبيب

sebakherbek@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

hasanesam40@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

DR.ALI.HAIDAR@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب



fatdr@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

SHAHINFAWAZ@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

MMDHRAJAB@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

HUDA1MH@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

reemhatem1@yahoo.comجلديةطبيب

drwaieltajjour@yahoo.comعصبيةطبيب

drmaishasan@gmail.comنسائية و توليدطبيب

mohamad.abdo.1950@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.k.halloum@gmail.comمطبيب ى داخلية ورماتي 

dr.abeer69@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

rabab91@gmail.comنسائية و توليدطبيب

mbasel973@yahoo.frنسائية و توليدطبيب

TALALABOUD@DR-LAT.COMنسائية و توليدطبيب

FARAZDAK@GMX.NETنسائية و توليدطبيب

INTISAR965@YMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

emanyousof@gmail.comجلديةطبيب

drinaam.b@hotmail.comجلديةطبيب

d-alisaleh@yahoo.comداخليةطبيب

hanasy09@yahoo.comداخليةطبيب

manalee_ab@yahoo.comطب عامطبيب

Haidarmtawej@hotmail.comعظميةطبيب

drnasernahla@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

FAISALREDWAN@DR-LAT.COMنسائية و توليدطبيب

hassa.1964@outlook.comهضميةطبيب

adnanhrmz@gmail.comهضميةطبيب

D.RIDALAL@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

dr.adelsaheoni@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

OfN2@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

DR.ALI@WINDOWSLIVE.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

D.Mohamd041@jmail.comجراحة عامةطبيب

basharzyz@gmail.comجراحة عامةطبيب

drmaizriki@gmail.comجلديةطبيب

sanaasaker@yahoo.comجلديةطبيب

h.daghman@gmail.comداخليةطبيب

D.RIDALAL@HOTMAIL.COMصدريةطبيب

zahrajaber77@yahoo.comصدريةطبيب

g0nassif77@hotmail.comعظميةطبيب

OSAMASKY11@YAHOO.COMعينيةطبيب

FATIMASLN2006@YAHOO.COMغدد صم وسكريطبيب

arigeboubou@yahoo.frغدد صم وسكريطبيب

ola999_5@hotmail.comقلبيةطبيب

ahmad.yousef77@yahoo.frنسائية و توليدطبيب

LUBNA_SH@YMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

maha224@gmail.comنسائية و توليدطبيب

Ahmad.ali343@ymail.comنسائية و توليدطبيب

zoher.2013mh@gmail.comنسائية و توليدطبيب

alaazzz493@gmail.comداخليةطبيب

d.amalsalha@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

ayob.salhab@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr.ali.m12@gmail.comداخليةطبيب



d.h.najar@hotmail.comطب عامطبيب

أطفالطبيب

dr.ballar@gmail.comجراحة عامةطبيب

ayhamimpa@gmail.comعينيةطبيب

ESKEF62@SCS-NET.ORGجراحة عامةطبيب

samer970@gmail.comداخليةطبيب

mafia1960@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

Muaa@scs-net.orgيطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

F.ASFOURA@ALEPMA.COMأذن أنف حنجرةطبيب

Mahmoud-Nahhas@hotmail.comعظميةطبيب

jamiltarakji@gmail.comداخليةطبيب

MAENDABA@GMAIL.COMجراحة اطفالطبيب

ranood.2000@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

SAKLABO@SCS-NET.ORGيطبيب
ي    ح مرصى تشر

IVFDABBIT@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

salim_aleppo@yahoo.comداخليةطبيب

جلديةطبيب

drdabbas@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

di.frialalbakor@gmail.comداخليةطبيب

MOMEYEINTER@GMAIL.COMعينيةطبيب

hicham-s1904@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

sam.1952@hotmail.comجراحة عامةطبيب

dr.ghazi.niazi@hotmail.comداخليةطبيب

DR.BASIL@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

أطفالطبيب

DRSKAYYALI@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

AKRAMKHOJA2@YAHOO.COMعينيةطبيب

azizror@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

yaser.n.kharma@gmail.comعظميةطبيب

AHsaffo@hotmail.comطب عامطبيب

mjbalid@gmail.comداخليةطبيب

alia.dabbgh@gmail.cimنسائية و توليدطبيب

JOLM-KILO1991K@HOTMAIL.COMهضميةطبيب

SALTOFEARTH@WINDOWSLIVE.COMداخليةطبيب

antsay777@gmail.comداخليةطبيب

manhalbarakat@yahoo.comعظميةطبيب

hashem197@yahoo.comغدد صم وسكريطبيب

dr.mohsenmuzeik@yahoo.comداخليةطبيب

df-ab.monla@gmail.comداخليةطبيب

mido@scs-net.orgمطبيب ى داخلية ورماتي 

dr.ahmad63@gmail.comعينيةطبيب

walid-kabawe@hotmail.comعظميةطبيب

Dr.samarshanan@hotmail.comداخليةطبيب

fanaowera93@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

aymanzalan11@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

jasser566@gmail.comجراحة صدريةطبيب

TALEBHAMIDEH@YAHOO.COMعظميةطبيب

kamiclinic@hotmail.comداخليةطبيب

dr.aisha.hasna.saddik@gmail.comداخليةطبيب

drmtabbal@hotmail.comعظميةطبيب



dr.sawsanoph@yahoo.comعينيةطبيب

dr.alaa-alahmad@gmail.comطب عامطبيب

ourden.khatib@yahoo.comعينيةطبيب

khaledalwan77@gmail.comعظميةطبيب

obadawm@hotmail.comداخليةطبيب

KALED-95@SCS-NET.ORGجراحة عامةطبيب

hosamhenno@yahoo.comعظميةطبيب

reamas-1974@hotmail.comطب األرسةطبيب

JAMALCHAMMAA1@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

samiyandem@hotmail.comجراحة عامةطبيب

Shaaya77@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

vivianfaks@hotmail.comأطفالطبيب

abdallam@scs-net.orgأطفالطبيب

dr.randaa@hotmail.comأطفالطبيب

GEORGE12@SCS-NET.ORGجراحة عامةطبيب

dra-hana@hotmail.comجلديةطبيب

anastas@scs-net.orgداخليةطبيب

antoine2ma@yahoo.frعظميةطبيب

DEBES.A@SCS-NET.ORGعظميةطبيب

drhana@scs-net.orgنسائية و توليدطبيب

haithamalwisy@gmail.comجراحة عامةطبيب

sadikah8020@gmail.comعينيةطبيب

dr.ajabbour@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

aknogha@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

nashaatkhouri@hotmail.comجلديةطبيب

ilhamis@scs-net.orgداخليةطبيب

m.hafar@scs-net.orgصدريةطبيب

tefankaji93@yahoo.comعينيةطبيب

dr.manuelVarjabedian@scs-net.comغدد صم وسكريطبيب

mhdarab2@hotmail.comقلبيةطبيب

carlamakso@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

Gasia@scs-net.orgنسائية و توليدطبيب

dr.abedin@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

rood79@hotmail.comداخليةطبيب

meelaaad@hotmail.comقلبيةطبيب

Info@al-arian.orgنسائية و توليدطبيب

dr-bayan-s@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

JAWADA@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

j-sakal@hotmail.comعظميةطبيب

dr.nail@gmail.comجراحة عامةطبيب

d.mmakhras@yahoo.comداخليةطبيب

hajqasem70@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

mohammed.badleh@hotmail.comعظميةطبيب

DRAHMADNASSAJ@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

saenkashour@hotmail.comجلديةطبيب

قلبيةطبيب

shanan_anas@yahoo.comداخليةطبيب

draaahy@gmail.comجراحة عامةطبيب

d.henawi@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

azlge@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب



FIRAS5@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

birje007@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

M-SHAYEB@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

DOCTOR.KLAHO@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

جراحة عصبيةطبيب

moubayed_f@yahoo.comعظميةطبيب

BAKRI_DABALOUNI@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

sabermyxa@yahoo.comداخليةطبيب

AHMADELROZZOK@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

DR.A.BAGHDADI@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

sadikh8020@gmail.comطب وجراحة عيونطبيب

sadikah8020@gmail.comطب وجراحة عيونطبيب

selim.nassanagha@gmail.comنسائية و توليدطبيب

inajim@hotmail.comعظميةطبيب

EMAD-ZARIF2001@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

h-kataye@live.comجلديةطبيب

dr.ahmad.alati@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

Pirate.111@hotmail.comداخليةطبيب

suad.ha2@hotmail.comداخليةطبيب

AMMARKAYYALI@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

mazen.rahmoun@gmail.comداخليةطبيب

e.hajjar69@mail.syجلديةطبيب

dr.ahmadbay@hotmail.comداخليةطبيب

dr.hassan.bahna@gmail.comنسائية و توليدطبيب

sadikah8020@gmail.comعينيةطبيب

dr-kussai@hotmail.comعصبيةطبيب

dr.kifah.1@gmail.comطب عامطبيب

kawashaz@hotmail.comجراحة عامةطبيب

Mohamad-tawooz@hotmail.comجراحة عامةطبيب

Hind.ahamid@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

nael2001@hotmail.comداخليةطبيب

rimkharmouche@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

ABED192000@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

dr.mostafasarmini@gmail.comداخليةطبيب

AMMAR1TOPJI@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

akurdi2010@gmail.comعظميةطبيب

sadikah8020@gmail.comعينيةطبيب

RESTMO_EL@SCS-NET.ORGداخليةطبيب

mostafa.ch123@hotmail.comطب عامطبيب

omaralomar10@yahoo.comجراحة عصبيةطبيب

dr-nawwar.ab@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

Drssafi@yahoo.comعظميةطبيب

hamadeh_mohd@hotmail.comجراحة عامةطبيب

darksky988@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

dr-nawwar.ab@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

MONZERICA1@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

dr.riad-adam@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

ziadsayeed@hotmail.comعصبيةطبيب

DR-HAIFA@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

SADEQSHAMI@GMAIL.COMعينيةطبيب



alikousa@hotmail.comطب وجراحة عيونطبيب

RAGHEB-TOFFAHA.SYR@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

mteskiah@gmail.comعينيةطبيب

aliaalayuobi57@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dralissa.76@hotmail.comداخليةطبيب

drkaband79@gmail.comنسائية و توليدطبيب

kamar_hajjar@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr.thanaa-assi@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

ASHRAFBF@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

saliemjabban@hotmail.comطب عامطبيب

majida.derri@gmail.comنسائية و توليدطبيب

MIKHAILYORCHI@LIVE.COMعينيةطبيب

mikhail-yorghi@live.comعظميةطبيب

dr.m.khfaji@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

W.ABOURDAN@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

yasermehjoob@gmail.comعينيةطبيب

KENNOUH@YAHOO.DEعظميةطبيب

sawassyr@yahoo.comقلبيةطبيب

feras.sultan@hotmail.comعصبيةطبيب

a.merjaneh@hotmail.comهضميةطبيب

JAMALHASSANI@LIVE.COMجراحة عامةطبيب

DR.SAKR@GMAIL.COMعينيةطبيب

De.saied.hamzeh@hotmail.comعظميةطبيب

shmo2010@hotmail.comطب عامطبيب

rajeh1@tarassul.syطب األرسةطبيب

zaheramiry@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

ADHAMHASAN79@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

أطفالطبيب

أطفالطبيب

oswaldkh@gmail.comقلبيةطبيب

hikdashwaly@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

sadikah8020@gmail.comطب وجراحة عيونطبيب

dr.kabani@gmail.comهضميةطبيب

dr.abdalkarim@gmai.comداخليةطبيب

reemkrraf@hotmail.comجلديةطبيب

ahmad.dawle@hotmail.comطب عامطبيب

alaadeepd@gmail.comداخليةطبيب

DR.haedar@gmail.comنسائية و توليدطبيب

hanandaher12@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

tomish55@hotmail.comجراحة عامةطبيب

mohamdalderyousi@hotmail.comعظميةطبيب

LILIDR61@GMAIL.COMعينيةطبيب

TALAATCATRIN@GMAIL.COMقلبيةطبيب

dr.joreg@hotmail.comداخليةطبيب

matildasankari@gmail.comنسائية و توليدطبيب

botruskatreen@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

drsamar.nasab@gmail.comجلديةطبيب

BASSEMKRMOSH@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

daaddurra@gmail.comنسائية و توليدطبيب

ayedalnassar@gmail.comداخليةطبيب



dr-murhej@hotmail.comطب عامطبيب

khaldoun_doc@hotmail.comطب عامطبيب

D.MUNIF.A.HAMEDA@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

msad.1971@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

none@none.comطب عامطبيب

rafeeq.daabool@tarassul.syعينيةطبيب

anwarnader@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

sameerissadahir@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

mas_ssy@hotmail.comعظميةطبيب

d.majddora@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

ramitrkeh@gmail.comعظميةطبيب

muhannadm1983@hotmail.comمطبيب ى داخلية ورماتي 

edywardeh@hotmail.comطب عامطبيب

anwarali11189@yahoo.comطب عامطبيب

d.aba@hotmail.comطب طوارئطبيب

D.SYY77@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

bassem910@hotmail.comجراحة عصبيةطبيب

eliashannino@gmail.comطب عامطبيب

fawazjo1357@hotmail.comعصبيةطبيب

d.alnader@hotmail.comعظميةطبيب

HAZEMHOS1@GMIL.COMداخليةطبيب

YOUSOF11@HOTMAIL.COMقلبيةطبيب

hhaeil@yahoo.comداخليةطبيب

GHAB1977@YAHOO.COMقلبيةطبيب

جراحة عامةطبيب

Fahdzater@hotmail.comطب عامطبيب

MIKAILBOLOS@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

hassan.mansor858@hotmail.comطب عامطبيب

dr-haled@hotmail.comداخليةطبيب

hs.alsayadi@gmail.comعينيةطبيب

zyna-yz-zy@hotmail.comطب طوارئطبيب

AKRAMALMOSA@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

نسائية و توليدطبيب

thedream1995@hotmail.comطب طوارئطبيب

DR.RANA.2010@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

ammr_labbad@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

DR.R.ALHASAN1969@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

Dr.mulham1984@hotmail.comهضميةطبيب

AMBAKKUR@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

ahmadn-khk88@hotmail.comطب األرسةطبيب

ABDEL.HEM@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

SAFWANHHUS@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

mahanna1111@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

AS-FRAN@MAIL.SYأذن أنف حنجرةطبيب

dr.mohsen@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

MOTAZ972@YAHOO.COMعينيةطبيب

zuheardaghoum@hotmail.comعظميةطبيب

hudaorfaly@gmail.comداخليةطبيب

ghanam.z@scs-net.orgقلبيةطبيب

MAISOONALMADLOOSH@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب



Hassan-b@scs-net.orgداخليةطبيب

hosam_dameer@hotmail.comعظميةطبيب

DR-AMINADI@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

M.MOPARK@HOTMAIL.COMعصبيةطبيب

rawaas_2005@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

neirabia@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

BASHAR567@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

md197511@hotmail.comجلديةطبيب

dr.dobees@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

amiddeyab@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

faiselmj@hotmail.comجراحة عامةطبيب

d.marwanalrahal@gmail.comجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

dermatol2003@yahoo.comجلديةطبيب

ayman.m.65@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

AYMAN_KASSOUM@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

dr.samer-fakhory@hotmail.comعظميةطبيب

drrhaiem@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

dr.mahmood2013@hotmail.comقلبيةطبيب

pikatsho@outlook.comنسائية و توليدطبيب

malaki.6@hotmail.comجراحة عامةطبيب

emadyosfan@gmail.comجلديةطبيب

dr.ayman-halabi@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr-oukba@windowslive.comعظميةطبيب

AL1AA@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

DR.OLA.FHB@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

mjehadadi@yahoo.comجراحة عامةطبيب

drabualaa@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

dranaser@hotmail.comعظميةطبيب

jehadoukba@gmx.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

ebrahim-413@hotmail.comهضميةطبيب

dr-ent@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr_ltayar@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

HALABIANAS20012004@YAHOO.COMعظميةطبيب

ma0yad1000@hotmail.comعينيةطبيب

FERASWS@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

ayman-66@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

haytham.ashkar@yahoo.comعظميةطبيب

drhishamkayal964@htmail.comطب عامطبيب

DRKALIL@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

rawa20092010@hotmail.comطب عامطبيب

DR.FARAHMARAKA@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

MALKALEEL@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

MALKALEEL@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

ahmad.sh.d@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

ANAAROSE69@YAHOO.COMداخليةطبيب

somebodyo_o@hotmail.comطب عامطبيب

reeadtawashy@hotmail.comجراحة عامةطبيب

drmajdsalit@hotmail.comعظميةطبيب

drrhaiem@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

IHABKHATIB@YAHOO.COMعينيةطبيب



ahmad-alnabhan@hotmail.comعينيةطبيب

dr.adel-mohsen@hotmail.comجراحة عامةطبيب

drmajd.ophtha@hotmail.comعينيةطبيب

m_kantakji@hotmail.comعينيةطبيب

drshaira@gmail.comنسائية و توليدطبيب

drmtaky@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

f.henno@hotmail.comجراحة عصبيةطبيب

dr.sarab.74@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

esmaeelkashab@hotmail.comجلديةطبيب

abazkh@gmail.comقلبيةطبيب

najeep.basheer73@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

ayamanady@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr.rojina-shahda@hotmail.comجلديةطبيب

dr.omarghandour@hotmail.comقلبيةطبيب

dafwa63@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.aw@outlook.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr-asfar2@hotmail.comعينيةطبيب

dr-majed-halabi@live.comأطفالطبيب

d.nidalawad1970@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr-riyadh@live.comنسائية و توليدطبيب

amro20031@hotmail.comأطفالطبيب

Dr.haean.tboly@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

DR.MOUHAMMADSH@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

drasaadjin@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

SAEEDFARRAN@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

a_reffae@hotmail.comطب عامطبيب

raidjawash@gmail.comداخليةطبيب

mostafa.ahdab@hotmail.comطب عامطبيب

dr.ayman.haydar@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

Maroni70@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

HISHAMKAZKAZ@GMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

HOSAMMANSOR1977@GMAIL.COMجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

AHMAD.KH@HOTMAIL.CO.UKداخليةطبيب

neirabia@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.r.alhabbal@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

d.zahlouk@hotmail.comأمراض الدم و معالجة األورامطبيب

nazirrabie@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

al_fedol@yahoo.frجراحة عامةطبيب

dr-m-droesh@hotmail.comجراحة عامةطبيب

SLEEEMO707@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

alaa84ashi@gmail.comجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

alaaalmasry71@gmail.comجلديةطبيب

barazi80@hotmail.comجلديةطبيب

al1aa@hotmail.comجلديةطبيب

halasadir@gmail.comمطبيب ى داخلية ورماتي 

neu.kamal@hotmail.comعصبيةطبيب

h-hakam@hotmail.comعينيةطبيب

sawsan-j@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

anaszakia28@yahoo.comهضميةطبيب

sameralibrahem@gmail.comجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب



ghada-doc@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.maher.y@hotmail.comأطفالطبيب

abdkilaniz@gmail.comقلبيةطبيب

safa.sarmini@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

anwar-1965@hotmail.comجراحة عامةطبيب

iyad.sakkour@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr.tammam61@hotmail.comصدريةطبيب

drazzamshishakli@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

SKAF2@ALOOLA.SYعظميةطبيب

IBNALASI@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

tareef-doc@hotmail.comداخليةطبيب

dr.fadrelsalloum@gmail.comغدد صم وسكريطبيب

AKSAM.ABDOLLA@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

fandy.mohamad@rocketmail.comجراحة عامةطبيب

MOSAAB.JNAID@TRASSUL.SYنسائية و توليدطبيب

ieadzaini@outlook.comطب عامطبيب

hasn7557390@gmaiL.comطب عامطبيب

N3200@LIVE.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

moonwhisper-224@hotmail.comهضميةطبيب

d.isamhawsha@gmail.comنسائية و توليدطبيب

blackman54997@hotmail.comداخليةطبيب

dra.saleem@yahoo.comقلبيةطبيب

dr_akhamoud@hotmail.comطب عامطبيب

dr.mohammaddaher@jmail.comداخليةطبيب

jalhamwi@gmail.comقلبيةطبيب

ahmadamin80@gmail.comجراحة عامةطبيب

mahad68@gmail.comجلديةطبيب

Mustafa.Aldebiyat@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

dayoub_samer@yahoo.comأطفالطبيب

amjadshartouh@hotmail.comطب عامطبيب

JABERKANAAN@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

HIKMAT-UROSUGEON@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

MOH_NAZHAT@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

haboush1600@gmail.comطب عامطبيب

fadelobs@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

alhawat7@yahoo.comجراحة عامةطبيب

mahdi.alhaj@hotmail.comطب األرسةطبيب

ghibour@hotmail.comجراحة عامةطبيب

d.kh-1985@hotmail.comأطفالطبيب

SAMAHSHARANI@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

جراحة عامةطبيب

drshureh@gmail.comجراحة عامةطبيب

ammarwardeh@hotmail.comعينيةطبيب

NASSERMDM@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

aljoundishadi@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

drmahr111@outlook.comأذن أنف حنجرةطبيب

أطفالطبيب

saharalkaseer3@gmail.comأطفالطبيب

mohammad19544@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

khalaf-karim@hotmail.comجراحة عامةطبيب



WALEEDDAYOUB@YAHOO.COMجراحة قلبطبيب

randyousef@hotmail.comجلديةطبيب

tarekadra78@yahoo.comداخليةطبيب

داخليةطبيب

fadydbiat@barid.comطب طوارئطبيب

dr-qutaiba@hotmail.comعصبيةطبيب

hasanf1981@gmail.comعينيةطبيب

drmahsj@hotmail.comقلبيةطبيب

osamamelhem128@gmail.comنسائية و توليدطبيب

lekaamahfoud@gmail.comنسائية و توليدطبيب

kham1964kh@gmail.comيطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

first229944mooon@gmail.comنسائية و توليدطبيب

ammar1974.zedane@gmail.comطب طوارئطبيب

anasesber75@gmail.comنسائية و توليدطبيب

faridsaifo59@hotmail.comطب عامطبيب

dr.gmalhaj@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

hajajsheldi@hotmail.comعظميةطبيب

RAYANH62@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

kenano.saleemo@hotmail.comجراحة عامةطبيب

kareemkatrib@yahoo.comجلديةطبيب

ali.sadek778@yahoo.comداخليةطبيب

taema87d@gmail.comطب وجراحة عيونطبيب

raeed73@hotmail.comقلبيةطبيب

jury.84_syr@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

nour.shotian@gmail.comيطبيب
ي    ح مرصى تشر

alali123@hotmaig.comقلبيةطبيب

SSh8825444@gmail.comجراحة عامةطبيب

dr.akram.k@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

waseem_dayoub@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

Nasseh61@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

waiileaboud@gmail.comنسائية و توليدطبيب

first294moon@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

nahlafattom@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.rehabalshaar@yahoo.comطب األرسةطبيب

dr.sh.mahfuod@hotmail.comأطفالطبيب

hamwimosaab@gmail.comأطفالطبيب

hakim_ort@hotmail.comعظميةطبيب

dr_hannag@mail.ruعينيةطبيب

oama.a2020@hotmil.comنسائية و توليدطبيب

DR.A.EL@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

dr.abdul-rahman@umail.comجراحة عامةطبيب

DR.MAH.AB@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

HSYR001@YAHOO.COMعظميةطبيب

mak_mk@hotmail.comعينيةطبيب

wakidetr@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

drahmad90@hotmail.comقلبيةطبيب

naremanmansour1976@hotmail.comعينيةطبيب

marjerjos@hotmail.co.ukقلبيةطبيب

eliasbshesh@hotmail.comداخليةطبيب

saad.abdala@yahoo.comداخليةطبيب



mokhles.elias68@outlook.comنسائية و توليدطبيب

almakdesi@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

benyamin.esber@yahoo.comعظميةطبيب

dr.salwa-s@hotmail.comعينيةطبيب

r.makdisi@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr.rafed@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

Suhil1@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

mari.loush@yahoo.comأطفالطبيب

DRNAIM1@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

drflaha@gmail.comجراحة عامةطبيب

aimandayyob@yahoo.comجراحة عامةطبيب

azizazoz@yahoo.comطب عامطبيب

HmaieshHana@yahoo.comطب عامطبيب

emadkatia@yahoo.comطب عامطبيب

okanrami@gmail.comعينيةطبيب

yousefsaloom@hotmail.comقلبيةطبيب

DRNAIM1@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

DR.AMINKAMOUSH@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

SALEMRHAL@YAHOO.COMعظميةطبيب

elias.zathluok@gmail.comطب عامطبيب

eliasnaser@hotmail.com.ukغدد صم وسكريطبيب

ibrahim-salloum@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

drbasildaher@yahoo.comصدريةطبيب

ramishammout@gmail.comعظميةطبيب

ba.sawad@hotmail.comجراحة عامةطبيب

FADIREMA@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

rone.najjar@yahoo.comجراحة عصبيةطبيب

BASSAMASHMEH@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

ehasoud@yahoo.comعصبيةطبيب

dr.ramihasoud@yahoo.comداخليةطبيب

dr.simon78@yahoo.comيطبيب
ي    ح مرصى تشر

miladsammouh@yahoo.comعينيةطبيب

DR-SIMON@WINDOWSLIVE.COMداخليةطبيب

Miladfarasha@yahoo.comداخليةطبيب

makdesi1964@hotmail.comعصبيةطبيب

youssefjarad1984@gmail.comهضميةطبيب

fares.shammout@yahoo.comطب عامطبيب

dr-mmto@hotmail.comطب طوارئطبيب

dr.abdosalloum@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

RIMA_KABAK@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

IBRAHIMY1977@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

drmiladsawaf@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

hananashma@gmail.comنسائية و توليدطبيب

mtalal955@hotmail.comجلديةطبيب

OSPERSALLOOM@YAHOO.COMطب عامطبيب

eliasjoma@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

galeel-asaad@hotmail.comصدريةطبيب

drnilly@gmail.comطب األرسةطبيب

jameelefransees@gmail.comداخليةطبيب

najeebchakaki@hotmail.comطب عامطبيب



rami2bitar@yahoo.comجراحة عامةطبيب

snaaalmassal@gmail.comنسائية و توليدطبيب

hazemjbtr@hotmail.comعينيةطبيب

DRMAZENJAR@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

نسائية و توليدطبيب

dr.fadrelsalloum@gmail.comغدد صم وسكريطبيب

DRSASAMER@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

moaiadasad@gmail.comجراحة عصبيةطبيب

DR1Khadija1alhamdan@gmail.comداخليةطبيب

hiam.nasra@gmail.comعصبيةطبيب

alzanaty1960@gmail.comعينيةطبيب

stev_kep@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

ghasan-alsalmone1970@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

bassammohamad70@hotmail.comقلبيةطبيب

abdalkareemali@hotmail.comطب طوارئطبيب

d.faiz@gmail.comطب عامطبيب

hazem-haider78@hotmail.comجراحة عصبيةطبيب

sefhasan65@gmail.comنسائية و توليدطبيب

Dr.adnaobid.sy@gmail.comطب عامطبيب

Dnizarmel@hotmai.comأذن أنف حنجرةطبيب

عينيةطبيب

firasmatar@hotmail.comأطفالطبيب

mansour.khatib@yahoo.comداخليةطبيب

dr.husain.ibrahim@gmail.comعظميةطبيب

eaweaw111@yahoo.comعينيةطبيب

جلديةطبيب

AHMADMLHEM4@GMAIL.COMجراحة عصبيةطبيب

WAEL.B@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

SS.ZS@LIVE.COMنسائية و توليدطبيب

kenana979@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

rafikrassouk@yahoo.comجراحة عامةطبيب

HASSANKAFROUNY@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

nabilali1972.net@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

sefhasan65@gmail.comداخليةطبيب

roula_A_H@hotmail.comصدريةطبيب

ghanoum1964@gmail.comطب عامطبيب

ISSA60@YAHOO.COMقلبيةطبيب

dr.makhlof@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

samaali737@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

kh_munif@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

alialhailony@gmahl.comعصبيةطبيب

A0944712157@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

D.MUH-I@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

drnabeelb@gmail.comأطفالطبيب

D.MUH-I@HOTMAI.COMجلديةطبيب

SS.ZS@LIVE.COMهضميةطبيب

d.taheralali@gmail.comداخليةطبيب

MMIBRAHEM0@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

FEASALHEADAR@YAHOO.COMداخليةطبيب



ALALITALEB@YAHOO.COMداخليةطبيب

nab65@yahoo.comداخليةطبيب

a7madkahwajy@hotmail.comجراحة عامةطبيب

dr-ibrahim-alahmad@hotmail.comداخليةطبيب

drthaer@yahoo.comغدد صم وسكريطبيب

d0ameera@gmail.comنسائية و توليدطبيب

waalkamalsar@yahoo.comطب األرسةطبيب

hassan-kh2010@hotmail.comداخليةطبيب

AMMAHFOURI@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

ahzeid42@gmail.comعظميةطبيب

samir.ismaeel@yahoo.comجراحة عامةطبيب

dr.azzam7@hotmail.comصدريةطبيب

darinow_83@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

RAMI-HANNOUSH@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

rabie4care@gmail.comداخليةطبيب

basemjurdi@gmail.comطب عامطبيب

mahmoud.ali74@hotmail.comطب عامطبيب

saiedbarakat@hotmail.coطب وجراحة عيونطبيب

DR.MANIA_11@LIVE.COMجلديةطبيب

DRNABIHALAKHRAS@GMAIL.COMقلبيةطبيب

MAHABA@SCS-NET.ORGقلبيةطبيب

DR.ISSA22@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

d.aliassa@hotmail.comطب األرسةطبيب

souad-44@outlook.saطب طوارئطبيب

aziz.sa1961@gmail.comداخليةطبيب

ellythaljah@hotmail.comجراحة عامةطبيب

dr.kamel61@hotmail.comداخليةطبيب

NIROZALI75@GMAIL.COMعينيةطبيب

BURHANKNOUZY@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

dalal.ham-dh@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

MILAD-FARAH@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

black-eagle92@live.comصدريةطبيب

DR963@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

JIOKABED@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

drabdoothman@hotmail.comيطبيب
ي    ح مرصى تشر

linasahen@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.gh_makhzoom@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

aya_agha_100@outlook.comطب عامطبيب

هضميةطبيب

dr.adnanalnasser@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

NADIA-TAYYARA@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

AZZAM.NAJJAR@YAHOO.COMطب عامطبيب

DR.TALAL-H@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

dr.nahedkashak@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

SA-SHARBEK@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

ahmadabdow@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

HASSANHO77@YAHOO.COM.FRأذن أنف حنجرةطبيب

JIHADSHABOH@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

fadimaalouf2013@gmail.comنسائية و توليدطبيب

DBASSAM2010@HOTMAIL.COMداخليةطبيب



dr.monamat@yahoo.comقلبيةطبيب

DR.RWIDA@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

dr.alaasoleman@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

raedb@windowslive.comهضميةطبيب

FADIAALAHMAR@YAHOO.COMجلديةطبيب

msalloum1958@hotmail.comجراحة عامةطبيب

dr.s.ahmad@aya.syقلبيةطبيب

نسائية و توليدطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

ozayood@yahoo.comداخليةطبيب

munakarim72@gmail.comصدريةطبيب

FAYEZAMAL72@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

DR-REEMAWASSOUF@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

عظميةطبيب

DALAL.HAM-DH@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

DMO-NH@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

MAYSA1213@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

SKHDER@YAHOO.COMهضميةطبيب

m.alrustom@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

imadaldin-3@hotmail.comأطفال و قلبية عند األطفالطبيب

DR.NASEER.G.S@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

dr.adnan.y@gmail.comطب عامطبيب

ASSAR-1968@HOTMAIL.COMعصبيةطبيب

dralijjj1968@yahoo.comعظميةطبيب

JAMIL.MILAD@HOTMAIL.COMهضميةطبيب

dr.m.aji@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

DR.A.ALKHUDER@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

jihadmd70@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

Dr-fairouz@hotmail.comأمراض الدم و معالجة األورامطبيب

dr-wajiha@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

saleh.kasem@hotmail.comجراحة عامةطبيب

adnan10khadour@gmail.comداخليةطبيب

dralialhasan83@gmail.comجراحة عامةطبيب

SHADIDALLAH@GMAIL.COMيطبيب
ي    ح مرصى تشر

D.B.YASEEN@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

dr.azdachirali@hotmail.comهضميةطبيب

MALALKEDER@YAHOO.COMعظميةطبيب

d.aymandeeb@gmail.comعظميةطبيب

josephalsokt@hotmail.comعينيةطبيب

يطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

d.reemkousa@gmail.comنسائية و توليدطبيب

Drsaid.eisa@gmail.comنسائية و توليدطبيب

DRJH1967@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

DR-KAZEM@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

ARFAN.B@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

DR-ARNOS@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

drsharbek_homs@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

صدريةطبيب

GAZAL.ZAKARIA@JMAIL.COMغدد صم وسكريطبيب



d.manal-kh@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

hazem.tul@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

طب طوارئطبيب

bassam.bshara.1@gmail.comداخليةطبيب

BRAYEZ65@GMAIL.COMطب عامطبيب

KASSOUHAMTANUS@YAHOO.COMعظميةطبيب

radwansaliba@hotmail.comطب عامطبيب

 esmat.kasouha1959@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

SAHBAN.JUNDI@HOTMAIL.COMصدريةطبيب

subhi64@hotmail.comطب طوارئطبيب

Drs-ts@scs-net.orgقلبيةطبيب

USERNAME@MAIL.SYنسائية و توليدطبيب

dr.baselfanda@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

alaadeepd@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

HADI200913@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

قلبيةطبيب

ahmadz76@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr.gh-salloum@hotmail.comقلبيةطبيب

zakhour@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

zena.angel@hotmail.comجراحة عامةطبيب

mouhanadalali@ymail.comداخليةطبيب

Maansour.h63@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

BETRO68@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

taher@hotmail.comعظميةطبيب

lliinnaattoommeehh@hotmail.comعينيةطبيب

nabihmakhlouf@hotmail.comعظميةطبيب

AIRJL@GMAIL.COMداخليةطبيب

طب عامطبيب

DRJERJES@YAHOO.COMقلبيةطبيب

dr.ramaalkhador@hotmail.comأطفالطبيب

ALIALKAHIL@YAHOO.COMعظميةطبيب

USEFALHAMMADI@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

drsaleh.alhasan2@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.m.s.alali@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

H_KHODR@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

adnanmakhool61@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

H_KHODR@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

massouhs@yahoo.frجراحة عامةطبيب

halatouma1964@gmail.comجلديةطبيب

Drnms1965@gmail.comأطفالطبيب

عينيةطبيب

SOLEMANALKHALIL@YAHOO.COMطب عامطبيب

DR.AHLAMSALLOUM64@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

michel.abdalla@hotmail.comعظميةطبيب

Dr.Hassan1968@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

نسائية و توليدطبيب

misaa_naser@yahoo.comطب األرسةطبيب

drhaitham966@gmail.comطب طوارئطبيب

muhad_zrika@yahoo.comعظميةطبيب



HAITHAMMHASSAN73@YAHOO.COMقلبيةطبيب

GHANIAGDID@YAHOO.FRصدريةطبيب

FERAS.ZOREKA@YAHOO.COMقلبيةطبيب

h_khodar@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

DR.AMMARALIBRAHIM@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

نسائية و توليدطبيب

DORGHAM.HADDAD@YAHOO.COMيطبيب
ي    ح مرصى تشر

نسائية و توليدطبيب

dr.daher@gmail.comنسائية و توليدطبيب

marwanhorani@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

sairissmail@yahoo.frأذن أنف حنجرةطبيب

abbasahmad87@yahoo.comأطفالطبيب

dr.eliasjabour@gmail.comهضميةطبيب

DR.SUHIRISSA@GMAIL.COMداخليةطبيب

Jawdat.tohme67@hotmail.comطب طوارئطبيب

pmjf70@hotmail.comأطفالطبيب

GOLDA.1994@YAHOO.COMأطفالطبيب

rtrtyrtyr@yuy.comجراحة عامةطبيب

Dr.rami.domt@hotmail.comطب طوارئطبيب

Dr.Hassan1968@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

SABEHMAHER@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

CHOUEIBREDWAN@GMAIL.COMطب عامطبيب

طب عامطبيب

AMALKHAD@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

D.SAMERGOHA@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

d-tarafkian@hotmail.comجراحة عامةطبيب

UDAIKASSEM@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

D.DOUMMER@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

moussabarakat@yahoo.comطب عامطبيب

hljhasan47@gmail.comداخليةطبيب

emadhamoi@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.fisal.qassem@hotmail.coطب عامطبيب

saadbadour@yahoo.comعظميةطبيب

kinan2012@gmail.comنسائية و توليدطبيب

FARESALLAYOUS@HOTMAIL.COMطب طوارئطبيب

DRSLIM@YAHOO.COMداخليةطبيب

داخليةطبيب

georgesibrahim@hotmai.comقلبيةطبيب

DRHASANDEEB@YAHOO.COMداخليةطبيب

جراحة عامةطبيب

dr.elieazar@hotmail.comجراحة عامةطبيب

shalankzeni@gmail.comداخليةطبيب

diaaghattas@yahoo.comقلبيةطبيب

TONYLATI@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

georgeganem71@hotmail.comطب عامطبيب

nazeeh-deeb@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

WIAMWHW@HOTMAIL.COMصدريةطبيب

ali-sayes1963@gmail.comطب عامطبيب

ANWARNADER@YAHOO.COMطب عامطبيب

dkz1972@dr.comطب عامطبيب



أذن أنف حنجرةطبيب

m.d.y.saker@gmail.comداخليةطبيب

D.WADEE@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

DR-ALI-K@ALOOLA.NETأذن أنف حنجرةطبيب

AYMAN-HASAN@MAIL.SYطب عامطبيب

داخليةطبيب

ali@alhasan.comعظميةطبيب

Dr.mohmmad.obs.gyn@gmail.comنسائية و توليدطبيب

ibramssmik@yahoo.comجراحة عامةطبيب

0000adnan@gmail.comجراحة عامةطبيب

amgelenadream@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

0000mousa@gmail.comطب طوارئطبيب

mayyada76@hotmail.comطب وجراحة عيونطبيب

MHMYASINIBRH@YAHOO.COMطب عامطبيب

a.roxA@Gimil.comطب طوارئطبيب

hosenmoussa120@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

داخليةطبيب

Basheer.Danhash@hotmail.comطب عامطبيب

drnedalhanoun@yahoo.comجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

samiral7@yahoo.comصدريةطبيب

mahmoudshaheen@gmail.comطب عامطبيب

d25101967@gmail.comداخليةطبيب

نسائية و توليدطبيب

hanii1984.hi@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.mykhatib@gmail.comطب عامطبيب

alihlawa@gmail.comجراحة عصبيةطبيب

نسائية و توليدطبيب

WANNOUS18@YAHOO.COMعصبيةطبيب

mnsobn@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

haidarmhmood@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

ALESSA-NAZEEH@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

d.r.mahmod@hotmail.comجراحة عامةطبيب

ISMAILDOCTOR35@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

جراحة عامةطبيب

DR.TARRAF12@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

sameerhussen@gmail.comجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

jaoaa2005@hotmail.comداخليةطبيب

عصبيةطبيب

ADNANMAHMOUD1@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

S.CHENOW@SCS-NET.ORGعظميةطبيب

safwan19@scs-net.orgعينيةطبيب

mazenendo@hotmail.co.ukغدد صم وسكريطبيب

samaroud@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

D.FIHAA-66@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

dr-khalileid61@hotmail.comهضميةطبيب

هضميةطبيب

هضميةطبيب

جلديةطبيب

D.MOFEDA@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

AHMAD-Y.DR@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب



نسائية و توليدطبيب

kin3mar@yahoo.comعظميةطبيب

DR.SAMIR60@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

NASSEREDREES@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

D-HABIB-N@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

dibfiras@gmail.comعينيةطبيب

akareem1922@hotmail.comطب األرسةطبيب

dr.ayhamalnukary@yahoo.comجلديةطبيب

georgesalloum1965@gmail.comجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

dr.osama.as@gmail.comعظميةطبيب

DANDOSHI_89@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

nasser-20092009@hotmail.comداخليةطبيب

osamakaz@gmail.comطب األرسةطبيب

drwehby@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

ameenms@tarassul.syداخليةطبيب

adel.m@hotmail.comجراحة عامةطبيب

dr.nabelwehbi@hotmail.comداخليةطبيب

نسائية و توليدطبيب

DEIFALLAHTARCHA@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

عظميةطبيب

stalinshil@gamail.comعظميةطبيب

ZOHER.MATHLA@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

هضميةطبيب

omaralaaeddin@gmail.comعظميةطبيب

MOHAMEDJOMAH@GMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

DR.BACHAR1965@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

mohamadyousef0987@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

MOHAMADNI@MAIL.SYهضميةطبيب

dr.saleh.alhasan.5@gmail.comنسائية و توليدطبيب

saadd76@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

yaserabbas75@yahoo.frغدد صم وسكريطبيب

dr.akramtannous@hotmail.comعينيةطبيب

DRS.SEIF@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

thaminsh1967@gmail.comهضميةطبيب

nabil.helwani@outlook.comداخليةطبيب

WWW.dr.nasser67@yahoo.comجراحة عامةطبيب

DR-M-SLMAN@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

eliasazouz.eng@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dr-mwhbi@scs-net.orgعظميةطبيب

giathalwanoos@outlook.comعصبيةطبيب

dr.mohamed-22@hotmail.comجلديةطبيب

drtarchee@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

DR-MWHBI@SCS-NET.ORGنسائية و توليدطبيب

DR.ALIALAHMAD@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

atouhmaz@hotmail.comأطفالطبيب

HASANSL@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.salamah47@yahoo.comطب عامطبيب

نسائية و توليدطبيب

mrgs1051@hotmail.comجراحة عامةطبيب

dr.shaza.saad@gmail.comجلديةطبيب



yaljorde@gmail.comطب عامطبيب

جراحة عامةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

قلبيةطبيب

nour01n@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

asefraslan@gmail.comجراحة عامةطبيب

SLAIMANMOHAMED@YAHOO.COMداخليةطبيب

nzar_alrostom@yahoo.comجراحة عامةطبيب

drsamimahmoud@hotmail.comعينيةطبيب

anoosd96@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

نسائية و توليدطبيب

dr.amoneam@yahoo.comجراحة عامةطبيب

YAKOUP5@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

abdelmouin64@hotmail.comمطبيب ى داخلية ورماتي 

نسائية و توليدطبيب

adeeb.hrery1959@gmail.comنسائية و توليدطبيب

yalnusair@yahoo.comصحة عامةطبيب

deaa.nahar.love@hotmail.comهضميةطبيب

dr.sharifa@live.com.auأذن أنف حنجرةطبيب

deaa.nahar-1988@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.adham72@gmail.comعظميةطبيب

fakher.atma@hotmail.comجلديةطبيب

dr.adnans@hotmail.comداخليةطبيب

dramerjo@outlook.comأذن أنف حنجرةطبيب

r.rabaa@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

drbk76@gmail.comنسائية و توليدطبيب

داخليةطبيب

طب عامطبيب

salemshahadah@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

alghazali.mohammad@gmail.comجلديةطبيب

drbahaadweik@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dr_salamah74@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

ab_arij@hotmail.comطب عامطبيب

moufidfimo@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

عظميةطبيب

islam.leen@yahoo.comهضميةطبيب

dr.hassan.m52@gmail.comجراحة عامةطبيب

omarkhatib66@hotmail.comجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

Amarassad@hotmail.comجلديةطبيب

jamms1212@gmail.comعظميةطبيب

thannaa99@gmail.comنسائية و توليدطبيب

NAYEL.ALZOUBI12@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

d.janadi@hotmail.comجلديةطبيب

DRMHAZZAA@GMAIL.COMطب عامطبيب

fabazid@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

nour.es.hr@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

عظميةطبيب

abedalhomsi@yahoo.comعينيةطبيب

ashrafbaarmo@gamil.comطب طوارئطبيب

HUSSAMSHAHEEN123@HOTMAIL.COMطب عامطبيب



ABDALGALEL@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

OSAMAALMAHAMEED37@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

d.bassam@scs-net.orgداخليةطبيب

dr.musaasaad@gmail.comجلديةطبيب

EMAD_TABALA@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

MUKDADE2002@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

داخليةطبيب

Dr.jamalrifai@hotmail.comطب عامطبيب

hudaasalum62@gmail.comنسائية و توليدطبيب

D-MOH-74@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

d.mansour.abazied@gmail.comصحة عامةطبيب

beena.2011@hotmail.comجراحة عامةطبيب

ab_arij@hotmail.comعينيةطبيب

ziadabuzarad@gmail.comطب عامطبيب

rimkhatib1970@yahoo.comداخليةطبيب

داخليةطبيب

FAWZYHAMID@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

SYRIAN.OSHA@GMAIL.COMداخليةطبيب

N.YOUSEF@MAIL.SYعينيةطبيب

نسائية و توليدطبيب

amdaboul@gmail.comجلديةطبيب

ziadbagh@net.syعينيةطبيب

MUGHRABI.AYMAN@GMAIL.COMطب وجراحة عيونطبيب

ruchdi03@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

ibrahim_alltif@yahoo.ukعصبيةطبيب

DRMAR60@YAHOO.COMداخليةطبيب

DR.GHAIDAA.YSF@OUTLOOK.COMنسائية و توليدطبيب

AHMADNED@MAIL.SYأذن أنف حنجرةطبيب

dr.aymanajlouni@gmail.comأطفالطبيب

zafer.salami@yahoo.comأطفالطبيب

أورامطبيب

braighle@hotmail.comجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

جلديةطبيب

koussay.bou@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

جراحة عامةطبيب

josephfares@gmail.comجراحة عامةطبيب

Dr.N.Daker@gmil.comجلديةطبيب

WAFAABSALEH@YAHOO.COMصدريةطبيب

khaledmd20@hotmail.comعينيةطبيب

dr.f.imam@gmail.comقلبيةطبيب

l_deeb@yahoo.c0mيطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

ranoush.ranoush@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

reemmonajed@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

bassel malek16784@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

عينيةطبيب

darinemalek1979@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

ZAHERAFAHED@MAIL2WORLD.COMأمراض الدم و معالجة األورامطبيب

charifsalem@hotmail.comيطبيب
ي    ح مرصى تشر

sabagh5560@gmail.comجراحة عامةطبيب

dr_zkalam@gmail.comصدريةطبيب



calhouri@hotmail.comعينيةطبيب

MBSAMMAN@SCS-NET.ORGأذن أنف حنجرةطبيب

KAMAR-ABDALHAG@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

mamtoulinas@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

drsamerayoubi@hotmail.comجراحة عصبيةطبيب

ADIBMALEK@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

anas-his@ hotmail.comعينيةطبيب

sherenoph@gmail.comعينيةطبيب

DR.FAKHER-ALHAMID@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

MOATAZ.FARRA@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

MARTAM_MLKHEAL@HOTMAIL.COMمطبيب ى داخلية ورماتي 

Dr.toufik_mahjaa@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

DRKAHTAN00@GMAIL.COMأطفالطبيب

mhamad.horan@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.omar-mj@hotmail.comجراحة عصبيةطبيب

MARIAM-HEN@FORISLAMIC.COMجلديةطبيب

randa-1@hotmail.comداخليةطبيب

dr.bassam.sh@hotmail.comصدريةطبيب

نسائية و توليدطبيب

alzir59@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

Maen_karkout@yahoo.comداخليةطبيب

salamzj@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

L.KHAWAM@GMAIL.COMأطفالطبيب

عظميةطبيب

ahmadalwannous@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

talal_52@hotmiail.comجراحة عامةطبيب

alaa_ba1987@hotmail.comقلبيةطبيب

نسائية و توليدطبيب

DR.MAJIDSHARIF@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

HADIAKKAD@YAHOO.COMصدريةطبيب

rm_audi@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

DR.FIDAAKURDI@GMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

laikagaith@yahoo.frأذن أنف حنجرةطبيب

DR.ENT@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

alkawadri@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

mwdeghli@hotmail.comأطفالطبيب

GROOB67@YAHOO.COMأطفالطبيب

FHAMADEH2010@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

SAKERASSEF@YAHOO.FRعصبية- أطفال طبيب

AHLAM-ZAMZAM@HOTMAIL.COMأورامطبيب

AHMAD-DARWISH@MAKTOOB.COMيطبيب
ي    ح مرصى تشر

DRASSEMNASSER@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

MAZEN67@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

abdtaba@gmail.comجراحة عامةطبيب

DR.TAREKKH@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

MANSOURAHMAD@HOTMAIL.FRجراحة عامةطبيب

LEENYOUNESSE@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

agkiwan@yahoo.comجراحة عصبيةطبيب

hanan_muhrez@yahoo.comجلديةطبيب

RMOMRAN@GMAIL.COMجلديةطبيب



nabelalarab1967@hotmail.comجلديةطبيب

MAY23164@YAHOO.COMجلديةطبيب

daphne.cosmoderm@gmail.comجلديةطبيب

MASRYA66@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

maherkanaan2@gmail.comداخليةطبيب

wanni_neuroclinic@hotmail.comعصبيةطبيب

hesham123saeed@hotmail.comعصبيةطبيب

DARWEESH4@YAHOO.FRعظميةطبيب

TALEBALI221@YAHOO.COMعظميةطبيب

عينيةطبيب

mwdeghli@hotmail.comعينيةطبيب

naelallan@yahoo.comعينيةطبيب

ranomran@gmail.comعينيةطبيب

fline@scs-net.orgغدد صم وسكريطبيب

TAGHRIDL@YAHOO.FRغدد صم وسكريطبيب

غدد صم وسكريطبيب

قلبيةطبيب

mayssa22soon@gmail.comقلبيةطبيب

badrduha@hotmail.comقلبيةطبيب

EMTISALMOHAMMD@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

T-AHMAD34@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

GHESHMAH74@YAHOO.FRنسائية و توليدطبيب

dr.hudadarweesh@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.iman.a.a@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

DR.TAMADER.SH@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

jamallco@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

DR.GHADA-MSTO@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

D.wafik.Dayoub@hotmail.comهضميةطبيب

drlouei@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

f.deirawan@gmail.comأمراض الدم و معالجة األورامطبيب

DAHESTIN@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

FIRASSALMAN121@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

fuad@hotmail.comطب األرسةطبيب

lamya-alali@hotmail.comطب األرسةطبيب

RIMO600@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

MOHAMMADKASSIM2014@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

dr.mohammad_mohammad@hotmail.comأطفالطبيب

baselhasan1985@gmail.comجراحة عامةطبيب

WANNOST@YAHOO.COMداخليةطبيب

ALIHAMYDOUISH@YAHOO.COMداخليةطبيب

dr-lunan@hotmail.comعينيةطبيب

DR.LAYAL.EDRIS@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

SUHA-AHMED84@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

SKAHTAN@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

DR.HAMODWALED@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

ranim.asaad@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

dr.asmaaagha@gmail.comنسائية و توليدطبيب

alma.fiv@gmail.comنسائية و توليدطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

d.m.sh@hotmail.comداخليةطبيب



a-barbar@windowslive.comطب عامطبيب

dr-toofikjammal@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

ghdamalouf2@hotmail.comعظميةطبيب

DR.ALJANAL@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

SOUADSG@Gmail.COMنسائية و توليدطبيب

D-WAELIB@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

DR.ESKANDERSAEED@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

nedal.rahme.2013@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

aesa.wm3@gmail.comعظميةطبيب

MOHAMMAD84FUL@GMAIL.COMعظميةطبيب

ma.abbas@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

جراحة عامةطبيب

DRHASAN60@YAHOO.COMقلبيةطبيب

DRJHUSEIN@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

ALI.TAHA1965@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

ziedhajzied@gmail.comجراحة عامةطبيب

DR.FADI.ENT@Gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

MOUHAMMADE@GMAIL.COMأطفالطبيب

may_khaddam@yahoo.comعصبيةطبيب

mhd.yzn80@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

IMAHMOUD2006@YAHOO.COMجراحة عصبيةطبيب

TABET@SCS-NET.ORGجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.ma.budairy@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

DR.ANTOUN.J@GMAIL.COMجراحة عصبيةطبيب

aitatarif@gmail.comجراحة عامةطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

abdalgani1979@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

NAJIAMINI66@YAHOO.COMصدريةطبيب

IBRAHIM@SCS-NET.ORGغدد صم وسكريطبيب

هضميةطبيب

fadighz@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

alayoubibassam@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

nahlasyria@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

Mohammedalnashi62@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

hadeel_78@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

Aliasaadmd66@yahoo.comصحة عامةطبيب

JARGAM7@GMAIL.COMعظميةطبيب

drstalink@yahoo.comعظميةطبيب

bassam.elias@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

sobhioyoun@gmail.comهضميةطبيب

SUFIANJAR@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

MNZRYSSF@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

DRHHENT@GMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

Jad.3@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

REDWAN-63@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

MAHMOUDMELLI@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

cr-1993@live.comأطفالطبيب

tshussein@gmail.comيطبيب
ي    ح مرصى تشر

shadiibraheem@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب



snassif@live.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

DR.ALIZARIFEH@GMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

hatemdayoub@hotmail.frجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

TRAZOUK@HOTMAIL.COMجراحة عصبيةطبيب

ahmadh1957@gmail.comجلديةطبيب

ALEXANDR70@GMAIL.COMجلديةطبيب

DR.SMAHFOUD@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

drrubakidney@gmail.comداخليةطبيب

dr-abaas@hotmail.comصدريةطبيب

AHMADMUSTAPHA74@YAHOO.FRعظميةطبيب

REEMMSTF@GMAIL.COMعينيةطبيب

malla.soso84@hotmail.comعينيةطبيب

Rajaa-hamoud@outlook.comغدد صم وسكريطبيب

DR.ALIF-KASSAB@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

DR-SOWSAN@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

mi_nasif@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

h.hammami@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

souheiltager@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dr-fareed@outlook.comجلديةطبيب

RIMENABIL@MAKTOOB.COMجراحة عامةطبيب

DR.GH.KHOURI@GMAIL.COMقلبيةطبيب

mayghousen@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

firas-1967@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

NASSER.MASHLAH@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

dr.dalal.issa@gmail.comنسائية و توليدطبيب

RIMAKHR87@GMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

KHALLOU73@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

medhat_tello@yahoo.comجراحة عامةطبيب

dr-mohamadtouma@outlook.saداخليةطبيب

DOCTOR-ABDALKARIMZAAL@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

BAHAARAHBAN@GMAIL.COMأطفالطبيب

kamalajaw@gmail.comنسائية و توليدطبيب

abo.mahmoud77.ar@gmail.comعظميةطبيب

داخليةطبيب

imadalmasri8@gmail.comيطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

جراحة عامةطبيب

ANOS75@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

Taref.h@scs-net.orgنسائية و توليدطبيب

D.MOHA.1970@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

dr.a.yones@gmail.comعظميةطبيب

alimohsen977@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

saad_fallouh@yahoo.comهضميةطبيب

samoaboud993@gmail.comداخليةطبيب

NAZIHAWA@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

SOHEL.NADROUS@YAHOO.COMهضميةطبيب

أطفالطبيب

D.SHADIGYN@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

Blaflouf@aloola.syنسائية و توليدطبيب

muneermaha@hotmail.comعينيةطبيب

RIAD.ALZOUKAIMI@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب



dr.s.sobh@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

samer-ishak@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

OMARALKHATIB11@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

SOULTAN@SCS-NET.ORGأطفالطبيب

JEAN-YAZ@SCS-NET.ORGنسائية و توليدطبيب

نسائية و توليدطبيب

نسائية و توليدطبيب

mamon-hiza@hotmail.comعظميةطبيب

SUZANCHAMMAS@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

DR_EKEH@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

KASSISF2@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

drhussm2011@gmail.comداخليةطبيب

DR.GEORGGEASSAF@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

jamalfouazh1964@gmail.comصحة عامةطبيب

نسائية و توليدطبيب

DMARWANKHALIL@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

DR.AMIRATANNOUS@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

DR.A.ASSAF@GMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

nizar.hujair@gmail.comقلبيةطبيب

drghassan10y@yahoo.comقلبيةطبيب

BASSEL-MARRASH@HOTMAIL.COMقلبيةطبيب

Haddadmaher123@gmail.comهضميةطبيب

SAMER123JABER@HOTMAIL.COMصدريةطبيب

DRMAMDOUH53@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

D.HUSSAIN.KAJMI@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

نسائية و توليدطبيب

scorpia2010@live.comأطفالطبيب

أطفالطبيب

dr.jehadmsallam@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

S.ALJDER@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

aslam.73@hotmail.comجراحة عصبيةطبيب

dr-saharaljoughami@outlook.comنسائية و توليدطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

DR.RADIAMILLY@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

fatenothman@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

randasamman@gmail.comأطفالطبيب

Dr.Hasan@scs-net.orgأذن أنف حنجرةطبيب

mazenbunni@yahoo.comجلديةطبيب

tarekkhani@gmail.comعينيةطبيب

firasalkhani@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

MUHAMADAEADKOUKEH@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

barkat.shahin@gmail.comقلبيةطبيب

drmarwahalmahdi@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

DR.ANASMUSHAWEH@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

hayyanshabana@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.almobayid@hotmail.comهضميةطبيب

joumaa4@hotmail.comعظميةطبيب

bkotrash@gmail.comجراحة عامةطبيب

reed.kaddoura.rk@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.amal-samer@hotmail.comنسائية و توليدطبيب



bdaboul@gmail.comهضميةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

kanaannassif@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

عينيةطبيب

KHATBA.EMAD@GMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

HAMDANEMAD@YMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

DR.WAELYASIN@HOTMAil.COMأذن أنف حنجرةطبيب

NABEEL.M.S1959@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

bassamabal@gmail.comصحة عامةطبيب

souliman.alomar@gmail.comطب عامطبيب

dr.hshannan@yahoo.comطب عامطبيب

dr.hh83@hotmail.comقلبيةطبيب

mkalil999@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

WAAD_M100@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

ahmad-sahhar@hotmail.comأطفالطبيب

ABSEHAHMAD@YAHOO.COMصدريةطبيب

قلبيةطبيب

عينيةطبيب

ALIAN@HOTMAIL.COMهضميةطبيب

HALLAKANTONE@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

drlamahadid@gmail.comغدد صم وسكريطبيب

Dryasserbader@gmail.comعصبيةطبيب

dr.bsarhan@yahoo.comعصبيةطبيب

عظميةطبيب

GABRIEL-GABBOERMD@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

DRBASSAMALOBAID@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

George.sahaoum@gamail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

drhajjarent@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr.talal84@hotmail.comجراحة عامةطبيب

SALEH.KAWADRI@GMAIL.COMجلديةطبيب

ALI@KHIYAMI.ORGعظميةطبيب

gold-sad@hotmail.comعينيةطبيب

Z.ABBOUD@SCS-NET.ORGهضميةطبيب

b-badour@scs-net.orgعصبيةطبيب

Y.REZK@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

rabeadaaboul@hotmail.comعظميةطبيب

majdawad77@hotmail.comعينيةطبيب

numair@mail2world.comهضميةطبيب

MOCHMOCH@SCS-NET.ORGجراحة عامةطبيب

hiyamsalman63@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

HASAN.ALJ@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

ABT2002@TALK21.COMقلبيةطبيب

نسائية و توليدطبيب

alhalabimohamad8@gmail.comطب صناعيطبيب

DR.ABUDAIL@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

drkamrim.mk@gmail.comصحة عامةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

ghjawad-md@hotmail.comداخليةطبيب



farhoudsy@hotmail.comهضميةطبيب

wafaams1@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

Hysam.in@scs-net.org.cimصدريةطبيب

Hanadu.2013@hotmail.comعينيةطبيب

KASSAR.A@gmail.comأطفالطبيب

ammar.nassani@yahoo.comعينيةطبيب

maha-s@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

shajjar2011@hotmail.comجراحة عامةطبيب

jihadfutured@yahoo.comجراحة عصبيةطبيب

DR.FARIDDIB@GMAIL.COMعينيةطبيب

Mmazen.hayder@mail.syجراحة بولية و تناسليةطبيب

KHALiDalhanash@gmail.comعظميةطبيب

khaled.alkhayat@yahoo.comداخليةطبيب

hala3.73@gmail.comأطفالطبيب

ossamaabonassr@gmail.comنسائية و توليدطبيب

MMHADDAD@SCS-NET.PRGهضميةطبيب

KH-MONEER@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

dr.samarissa@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

isam.anjak@yahoo.comأطفالطبيب

AZHAR_ANNAYEF@YAHOO.COMعينيةطبيب

yooyoocaty@outlook.comصدريةطبيب

mkhabous@yahoo.comهضميةطبيب

MANOLIS@SCS-NET.ORGأذن أنف حنجرةطبيب

dr.afgh@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

KAMALNETH@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

dryasserhallak@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

tahanisawan62@gmail.comنسائية و توليدطبيب

NABILALHAKIM@YAHOO.COMصدريةطبيب

جراحة عصبيةطبيب

AMMOHUSS@GMAIL.COMطب وجراحة عيونطبيب

M.CATALAN3@GMAIL.COMيطبيب
طب وقان 

DRGHOSONKANAYA@GMAIL.COMغدد صم وسكريطبيب

JWY@SCS-NET.ORGهضميةطبيب

d.rn-hajal@hotmail.comجراحة عصبيةطبيب

نسائية و توليدطبيب

HOSSAMISMAIL972@YAHOO.FRجراحة عصبيةطبيب

dr.roseyoussef@gmail.comعينيةطبيب

DDR.MOUNA@YAHOO.COMغدد صم وسكريطبيب

مطبيب ى داخلية ورماتي 

krikornal@yahoo.comجلديةطبيب

hitafalozon@gmail.comطب األرسةطبيب

chamsowdr@gmail.comقلبيةطبيب

bjinawi@gmail.comنسائية و توليدطبيب

OBER@SCS-NET.ORGعينيةطبيب

ro7e.1984@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

SAMI.SARA@HOTMAIL.CO.UKجراحة بولية و تناسليةطبيب

n-elias2011@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

جراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

جراحة عصبيةطبيب



dr.almakky@gmail.comجلديةطبيب

salambachour@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

DR.FATIMASKAF@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

angel_word37@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

dr.alakkad@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.basharsh@hotmail.comأطفالطبيب

CAPTINAS@GMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

جراحة عامةطبيب

RESLAN21@YAHOO.COMعينيةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

ahmedyamama@hotmail.comطب عامطبيب

IMAD_ZREK@GOOGLE.COMأذن أنف حنجرةطبيب

طب عامطبيب

عظميةطبيب

عينيةطبيب

sayedabedo@gmail.comعظميةطبيب

RAFAH_W@SCS-NET.ORGجراحة عامةطبيب

ALIKASSAR5@GMAIL.COMصحة عامةطبيب

essamdaba@hotmail.comطب عامطبيب

عظميةطبيب

dr.mazen-aldayeh@hotmail.comطب عامطبيب

SAMMAN.AIB@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

mounashabou@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

أطفالطبيب

endovasculare@hotmail.comجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

DR.AABDIN@GMAIL.COMعينيةطبيب

louayi2003@yahoo.frنسائية و توليدطبيب

نسائية و توليدطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

KHALILWY@SCS-NET.ORGأذن أنف حنجرةطبيب

HUDA.BARA@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

zydina@gmail.comجراحة عامةطبيب

osamarrussia111m@gmail.comعظميةطبيب

doctor.lir@gmail.comداخليةطبيب

kayalsaad@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

nobough@scs-net.orgأذن أنف حنجرةطبيب

k-chahine@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

khouri.talal@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

DR-SHAYEB@YAHOO.COMهضميةطبيب

hamrida@hotmail.comجراحة عامةطبيب

ACHEIKH@SCS-NET.ORGداخليةطبيب

ACHEIKH@SCS-NET.ORGصدريةطبيب

dr.m.z@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

DR.A-JAMMAL@YAHOO.COMجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

waelb79@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

DRAYMANFAWAZ@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

SIMONEBRIMO@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

turfall@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

barakat73@hotmail.comنسائية و توليدطبيب



YZAGHBOUR@HOTMAIL.COMهضميةطبيب

جلديةطبيب

sawsanfallouh@yahoo.comصدريةطبيب

DR.HAFEZMATAR@HOTMAIL.COMعصبيةطبيب

W-SAADK@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

ANDY@SCS-NET.ORGقلبيةطبيب

DR.jihad.Raad@hotmail.comداخليةطبيب

drnayefshahin@yahoo.comصدريةطبيب

MAYALAKAH@SCS-NET.ORGجلديةطبيب

hanoun53@gmail.comيطبيب
ي    ح مرصى تشر

HADOUSAHAHOUD@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

DRIADAJOUZ@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

HINDKAED@YAHOO.COMأطفالطبيب

dr-issa69@hotmail.comجراحة عامةطبيب

ryad_botros@yahoo.comعينيةطبيب

DR.GEORGESROUJI@GMAIL.COMأطفالطبيب

samir.marraoui@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

marwane.diab@gmail.comقلبيةطبيب

PRINCESS@SCS-NET.ORGنسائية و توليدطبيب

MBAYED.M@SCS-NET.ORGعينيةطبيب

m.deghlawi@hotmail.comعينيةطبيب

mahad@scs-net.orgأطفالطبيب

dr.mahamanachi@gmai.comأمراض الدم و معالجة األورامطبيب

nourkhayata@gmail.comأطفالطبيب

جلديةطبيب

ramiakabbabeh@hotmail.comجلديةطبيب

عظميةطبيب

eliaskhawam@yahoo.comداخليةطبيب

N-MAARI@SCS-NET.ORGأذن أنف حنجرةطبيب

daioubn@yahoo.comأطفالطبيب

dr-ay@scs-net.orgداخليةطبيب

drwesam38@hotmail.comداخليةطبيب

Dralhoche@gmail.comجلديةطبيب

d.mikaelhanna@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

bassemalkhalil@yahoo.comداخليةطبيب

ELIAS.CHAMMAS@YAHOO.COMجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

nskh@hotmail.frقلبيةطبيب

WAEL38@LIVE.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.suheljazzara.md@hotmail.comأطفالطبيب

dr.m.basse@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

gilbertbsereni@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

michelkhoury51@yahoo.comداخليةطبيب

DR.ABOU-ZAKHEM@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

benardkhazem@gmail.comأطفالطبيب

dr.habib.bachour@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

mouhannad.dahbar@gmail.comعينيةطبيب

fayezsandoukfrcp2@gmail.comهضميةطبيب

moudarshakkour@gmail.comجراحة عصبيةطبيب

ksidaoui@scs-net.orgهضميةطبيب

AYMANISSA63@GMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب



TAKRITIHAMAD@GMAIL.COMجراحة قلبطبيب

GHYATH2000@HOTMAIL.COMقلبيةطبيب

AMER.OPS@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

داخليةطبيب

أطفالطبيب

عينيةطبيب

DREYIAD@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

lion-1979@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

atefs2008@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

FADI.RUISHEH@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

DR.BSSAM11@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

D.MOHARAM@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

ISSAM147@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

MAZENYOUSSEF@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

HANAN.SHOSHARA@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

linahaffar1@gmail.comيطبيب
ي    ح مرصى تشر

d.mwh5@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

جراحة عامةطبيب

ISMAILSALAH22@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

d.bashir@hotmail.comجلديةطبيب

m3n_j3mour@hotmail.comداخليةطبيب

sancho-pankriti@yahoo.comداخليةطبيب

ZUHAISARAKBI@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

MAZENALABSEH@YAHOO.COMداخليةطبيب

Awisksabati@yahoo.comطب األرسةطبيب

anasgawhar@hotmail.comعصبيةطبيب

drmohamad958@gmail.comعظميةطبيب

DR.DMI@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

issam147@hotmail.comعظميةطبيب

MHMDALAKTA@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

ASADHAMI@HOTMAIL.COMقلبيةطبيب

BASHARHAJALI@YAHOO.COMأطفالطبيب

wejdanhomsi@gmail.comنسائية و توليدطبيب

hamoudnasr1@hotmail.comجراحة عامةطبيب

DR-HASSNAALMONAJED@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

alimohsen977@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

يطبيب
ي    ح مرصى تشر

AMINE67@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

romiza20@hotmail.comأطفالطبيب

drloayalia@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

marwanaljabban@yahoo.comجراحة عامةطبيب

عظميةطبيب

DRGKAADAN@GMAIL.COMعظميةطبيب

ammarawa@gmail.comعظميةطبيب

isalhi50@yahoo.comعينيةطبيب

bkizbarr@hotmail.comعينيةطبيب

hussamabd@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

nasri.m@scs-net.orgقلبيةطبيب

KOKOFAZAA@GMAIL.COMقلبيةطبيب

ahmad_nabulsi@hotmail.comقلبيةطبيب



نسائية و توليدطبيب

dr.sehamaldeiry@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

MOHAMAD-AOUAD@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

DANIABASHERALJAREH@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

KAWRHAR90@LIVE.COMنسائية و توليدطبيب

Hanir77@gamil.comجراحة عصبيةطبيب

أطفالطبيب

amanabath@gmail.comيطبيب
ي    ح مرصى تشر

TAHAALHAJ@WINDOWSLIVE.COMصدريةطبيب

asem.refai@yahoo.comهضميةطبيب

drhousni@yahoo.comجراحة عامةطبيب

nada_omar22@htmail.comأطفالطبيب

N-ASSAD@SCS-NET.ORGنسائية و توليدطبيب

qubytari.abed@gmail.comأطفالطبيب

ghazzwe30@gmail.comجراحة عامةطبيب

ihsan.mo@gmail.comعينيةطبيب

alaa9ali@hotmail.comأطفالطبيب

dr3123325@gmail.comعظميةطبيب

feraszedan@hotmail.comقلبيةطبيب

ghkh1958@gmail.comداخليةطبيب

M.H.NADAR@GMAIL.COMعظميةطبيب

dr.ziadoyoun@hotmail.comعينيةطبيب

عينيةطبيب

wassimkanjow@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

srshadood@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

somarjdid80@yahoo.comداخليةطبيب

dmsbarakat@hotmail.comصحة عامةطبيب

olahaddad186@yahoo.comطب األرسةطبيب

zahiabdo@hotmail.comطب األرسةطبيب

ISSAAHMADRAMI@YAHOOCOMطب عامطبيب

lahnalhayat@gmail.comعصبيةطبيب

dr.rajabm@yahoo.comغدد صم وسكريطبيب

Yusraosman@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.abeero@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

GHANASAREM@ALOOLA.COMنسائية و توليدطبيب

Samsar2904@gmail.comنسائية و توليدطبيب

أطفالطبيب

kockeee@hotmail.comعظميةطبيب

n.alkhayir@gmail.comنسائية و توليدطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

WASIM84@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

dr.wafa111@hotmail.comأطفالطبيب

jvelo68@gmail.comأطفالطبيب

wabdia56@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

DR.SAMERMOUSA@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

dr-razan@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

ADNANHASSOUN@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

naumanzaidan@yahoo.comهضميةطبيب

ahaj62@gmail.comجراحة عامةطبيب

dr.shamaa@hotmail.comجلديةطبيب



ALAAODI@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

AISHA1967@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

LUTFIA.MALASS@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

قلبيةطبيب

m.alhomsi6778@hotmail.comطب عامطبيب

ajuhmani73@gmail.comطب األرسةطبيب

جراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

طب عامطبيب

ismmorad0@gmail.comجراحة عامةطبيب

dr.maher_alholibi@yahoo.comداخليةطبيب

drraof63@hotmail.comجلديةطبيب

KHALIDTOMA2010@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

hala-dr2014@outlook.saنسائية و توليدطبيب

ameen.issa@gmail.comطب األرسةطبيب

BASHAR8833@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

HAEFAAG@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

dmohamadkh8@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

أطفالطبيب

korae62@hotmail.comجراحة عامةطبيب

dr-nhd@hotmail.comطب عامطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

dr.saleh.62@gmail.comطب عامطبيب

badrghniem@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

drkh50@hotmail.comجراحة عامةطبيب

MAISA..80@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

M.DAWLEH@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

montoia123456789@Gmail.comهضميةطبيب

D.ZAHER@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

جراحة عامةطبيب

D.HOURI@MAIL.SYجراحة بولية و تناسليةطبيب

Dr.M.Meska@gmail.comهضميةطبيب

dr.nakad@gmail.comعينيةطبيب

DR.BASSAMK@YAHOO.COMداخليةطبيب

drhassanro@yahoo.comداخليةطبيب

Waeelhana@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

clamox312@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

3ashiq.syria@gmail.comداخليةطبيب

m.shbat@gmail.comطب طوارئطبيب

BLAKT1960@YAHOO.COMأطفالطبيب

نسائية و توليدطبيب

نسائية و توليدطبيب

dremkaabb@gmail.comيطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

jaklenbarakat@hotmail.comطب عامطبيب

fay-opht@scs-net.orgعينيةطبيب

khothman@mail.syداخليةطبيب

YAZANB9@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

EIDRAMI@SCS-NET.ORGعظميةطبيب

IASAADA_68@YAHOO.COMقلبيةطبيب

جراحة عامةطبيب

m.aljut@yahoo.comنسائية و توليدطبيب



هضميةطبيب

ammarthabetom@hotmail.comجراحة اطفالطبيب

Mariamassaf971@hotmail.comعصبيةطبيب

t.s.saloum@gmail.comعينيةطبيب

abdalkhalek@ymail.comعظميةطبيب

أطفالطبيب

DANIFENIANOS@GMAIL.COMعظميةطبيب

tarik.fallouh@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

DR.THAERDIBAH@YAHOO.COMجراحة أورامطبيب

dr.christinehallak@gmail.comنسائية و توليدطبيب

RIADKANAFANI@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

NIDAL.MASSAOD@GMAIL.COMجراحة عصبيةطبيب

MTANTUSFREIGE@GMAIL.COMعينيةطبيب

Reada.aboufakher.9@facebook.comنسائية و توليدطبيب

dinaalfakih@gimal.comنسائية و توليدطبيب

NNAKALA@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

Thaierfadoul@hotmail.comأطفالطبيب

ranaestfan@yahoo.comغدد صم وسكريطبيب

dr.ezzat.h@gmail.comعينيةطبيب

Mahdi.chg@gmail.comعينيةطبيب

ESAMARFEE@GMAIL.COMجلديةطبيب

أمراض دمطبيب

mnfdr@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.mjeedshams@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

drmonkez@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

haitham.naddour@yahoo.comأمراض دمطبيب

alradi-hospital@hotmail.comجراحة عامةطبيب

davidbishara212@gmail.comداخليةطبيب

tharaamur@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

WESSAM-74@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

Dr-t-harith@hotmail.comجراحة عامةطبيب

fadihareth@msn.comجراحة عصبيةطبيب

milad.jbara@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

rami.safadi@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

drahmad-j@hotmail.comداخليةطبيب

JAMEELZAIDAN@MAIL.SYأذن أنف حنجرةطبيب

NABIL-KASSAB@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

AHMADABID66@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

نسائية و توليدطبيب

deb_tomas@hotmail.comجراحة عامةطبيب

HOUDA.GAZZI@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

DIALAKSAIRY@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

drbassem_fallouh@yahoo.comطب طوارئطبيب

drwisam79@hotmail.comيطبيب
ي    ح مرصى تشر

nawrasfallouh@hotmail.comداخليةطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.houda79@yahoo.comجلديةطبيب

n.1957@hotmail.comطب عامطبيب

M.TEHOME@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

fateenataleb@gmail.comنسائية و توليدطبيب



TAJ-HANAN@HOTMAIL.COMهضميةطبيب

samerakl@yahoo.comقلبيةطبيب

TYSEER4724208@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

IMADABULFADEL@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

drrany6@outlook.comصدريةطبيب

ritaasaad@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

raedalkhoury@gmail.comعظميةطبيب

ruba-zaila@hotmail.comجلديةطبيب

am2329nab@gmail.comصدريةطبيب

TALEB.MOHAMMAD@YAMIL.COMطب عامطبيب

نسائية و توليدطبيب

darnah1967@gmail.comطب عامطبيب

NARAHMAN@SCS-NET.ORGقلبيةطبيب

داخليةطبيب

moustafa.kharma.live@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

ALLOSHM96@GMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

realnano20@yahoo.comطب األرسةطبيب

M.I.ALI.DR@GMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

ahmedyamama@hotmail.comطب عامطبيب

ahmedyamama@hotmail.comطب عامطبيب

Dr-m-mourd@hotmail.comطب طوارئطبيب

داخليةطبيب

O.GHASSAN@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

htmosh7@hotmail.comعينيةطبيب

RSAAD579@HOTMAIL.COMغدد صم وسكريطبيب

KHZIAD2010@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

d.ali_thaer@yahoo.comغدد صم وسكريطبيب

aterhassan@gmail.comداخليةطبيب

akramsaloum@hotmai.comطب عامطبيب

dr.salwa.sh77@gmail.comنسائية و توليدطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

جراحة عامةطبيب

taisirkazahli@gmail.comصحة عامةطبيب

IBRAHIMCHAMMA0@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

ryad.alnasser@gmail.comصحة عامةطبيب

osamaalalaf@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

نسائية و توليدطبيب

elias.abutabikh@gmail.comجلديةطبيب

drnawalchoman2010@hotmail.comعينيةطبيب

نسائية و توليدطبيب

alali.khaoula@yahoo.com.deداخليةطبيب

shackourmarwan@gmail.comهضميةطبيب

dr.fadialtally@yahoo.comقلبيةطبيب

dr.fadialtally@yahoo.comقلبيةطبيب

abdalla.saadeh65@mail.ruعينيةطبيب

alilila2010@hotmail.comداخليةطبيب

hassankh1957@hotmail.comجراحة عامةطبيب

ASMAATHELASS@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

dr.salehsadka@gmail.comأطفالطبيب



baceemalahmad@hotmail.comهضميةطبيب

D.AHMEDGHAIBOUR@YAHOO.COMقلبيةطبيب

ALIESSO974@GMAIL.COMداخليةطبيب

rana@yahoo.comطب األرسةطبيب

غدد صم وسكريطبيب

bassam-barakat1956@outlook.comطب عامطبيب

dr.enamped@gmail.comأطفالطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

FATEMA.FN@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

b-khirbek@hotmail.comقلبيةطبيب

dr.arssan@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

FEREALYASEN@hotmail.COMعينيةطبيب

rose.meriana@yahoo.comصدريةطبيب

lamiabazna@yahoo.comأطفالطبيب

طب عامطبيب

sasorm1@gmail.comنسائية و توليدطبيب

HIHOMSI@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

zoherfarekh@gmail.comجلديةطبيب

drmyh65@yahoo.comأطفالطبيب

طب عامطبيب

Modardar671@yahoo.comطب عامطبيب

DR_KHAMDOU@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

HAMAHFOUZ@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

maziad_ahmad@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

SANERALHAJALI@YAHOO.COMعينيةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

sandeed6@hotmail.comجراحة عامةطبيب

nehadmustafa5@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

sirinsibai@hotmail.comعينيةطبيب

doc.ahmad.shawki@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

s.alazba@hotmail.comأطفالطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

WASGY74@GMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

dr.saeead@gmail.comصحة عامةطبيب

dr.hiamrankousy@gmail.comهضميةطبيب

E.MISHLEEN@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

SHAHIN.NR@GMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

ELIAAZAR48@GMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

داخليةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

king.1.m@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

FARES.M.FM@LIVE.COMطب عامطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.eye.rami@hotmail.comعينيةطبيب

aligibran68@gamail.comجلديةطبيب

ratebshahin1@icloud.comداخليةطبيب

dr.abdalhameed62@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

نسائية و توليدطبيب

جراحة عامةطبيب

نسائية و توليدطبيب



ISKASHAM61@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

hani@yahoo.comداخليةطبيب

dr.waseemhaddad@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

DRDIALAD@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

Dr.Natheer@hotmail.comداخليةطبيب

MICHELGHH@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

DRADNANENT@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

DRADNAN@SCS-NET.ORGأذن أنف حنجرةطبيب

Anatajabaly@gmail.comداخليةطبيب

DOCTORELIASFRANCIS@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

أطفالطبيب

d.abed@live.comأذن أنف حنجرةطبيب

alihun1984@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.hafez1@hotmail.comطب عامطبيب

msriges@scs-net.orgجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr_loret@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

doctorferas71@outlook.comطب طوارئطبيب

muhamedsuliman@1960hotmil.comداخليةطبيب

MMHH2004@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

dr.hassan-h2001@hotmail.comأطفالطبيب

SOMAR-H@SCS-NET.ORGداخليةطبيب

d.shaeb@live.comطب عامطبيب

dr.lamis@yahoo.comعينيةطبيب

SEREEN.FAREED@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

www.hassanreem1975@gmail.comداخليةطبيب

munefkrnfle@gmail.comطب طوارئطبيب

نسائية و توليدطبيب

dromaimawassouf998@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

d.rami1970@hotmail.comعينيةطبيب

M-B-HASSAN@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

D.WAJEEH.SH@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

suhad-2077@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

drtarekammar968@gmail.comعظميةطبيب

dr-dooha@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

DRMAZEN72@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

DR.A.NAJWA@GMEIL.COMنسائية و توليدطبيب

azzamhemmen@hotmail.comطب عامطبيب

youseftalleh@gmail.comعصبيةطبيب

OSAH79@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

KAMAL-RAHMOUN@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

BELALFATEN@YAHOO.COMجلديةطبيب

جلديةطبيب

Mhanayos66@gmal.comداخليةطبيب

MOUEEN71@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

AABDOABDO69@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

ghadajamal14@gmail.comنسائية و توليدطبيب

BASSAMNOMAN@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

d.w.ghann@gmail.comنسائية و توليدطبيب

swidan1954@gmail.comداخليةطبيب

mhammad.dawa@hotmail.comصدريةطبيب



hlahasan89@gmail.comجراحة عامةطبيب

dr.mayada1968@gmail.comداخليةطبيب

ziadnezha84@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

نسائية و توليدطبيب

drsabah@gmail.comطب عامطبيب

yazed1982@windowslive.comأذن أنف حنجرةطبيب

قلبيةطبيب

edwardmowad@gmail.comطب األرسةطبيب

DR.S.O@WINDOWSLIVE.COMداخليةطبيب

yaserakoush@yahooجلديةطبيب

jaber_salman@gmail.comداخليةطبيب

kaiswassouf@yahoo.comعظميةطبيب

ranas77@live.comأذن أنف حنجرةطبيب

AEMADNASRE@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

1969ESKADAR@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

mamdouhswidan1993@gmail.comجراحة عامةطبيب

dr-n.dayoub@hotmail.comجراحة عامةطبيب

drramikh@hotmail.comجراحة عامةطبيب

dryasser70@hotmail.comجراحة عامةطبيب

dr_ahlam67@yahoo.comعصبيةطبيب

dr.hafezhabib@gmail.comعينيةطبيب

dromran@mail2world.comغدد صم وسكريطبيب

REEMATKEE.1970@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

dr.a.ammar@outlook.comداخليةطبيب

نسائية و توليدطبيب

dr_samis@scs-net.orgعظميةطبيب

rashaebrahim81@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

NOR-NYOF@SCS-NET.ORGأطفالطبيب

GHALEBALI26@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.bassam.salom@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

Dr.tammameid@gemal.comجراحة عامةطبيب

drmwannous@yahoo.comطب طوارئطبيب

aazz1969@maktoob.comطب عامطبيب

ahmad_jenoud@hotmail.comعينيةطبيب

ALIimohamad@hotmail.comقلبيةطبيب

d_fadi812@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

ME_MAANKHALIL@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

داخليةطبيب

HASAN ALHAMED@hotmail.COMخدج-  أطفال طبيب

DR.MONZER@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

MAYHOUBHASSAN@YAHOO.COMطب عامطبيب

ADELYOUNES11@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

malakmyhob@yahoo.comصدريةطبيب

muheaaldeen@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

mansourh660@gmail.comصدريةطبيب

drshadionline@gmail.comجراحة عامةطبيب

drmabboud@hotmail.comعينيةطبيب

bassamhdr@hotmail.comهضميةطبيب

adeebtayara@yahoo.comجلديةطبيب

جراحة عامةطبيب



DREYADALALI@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

DR.FADIKHADOUR@YAHOO.COMداخليةطبيب

D.ABEERBRAHEEM@YAHOO.COMأطفالطبيب

dr.akrah@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

adnan.blal@hotmail.comعصبيةطبيب

alipharma1978@yahoo.comطب طوارئطبيب

aimanramadan1@yahoo.comداخليةطبيب

SULAIMAN276@YAHOO.COMعظميةطبيب

nahla2012@yahoo.comطب عامطبيب

sallahomran@outlook.comقلبيةطبيب

D.YOUNESS@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

D.SAMEEREBRAHIM@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

drdahi@yahoo.comعظميةطبيب

azam_algern@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.mohamad67@hotmail.comجراحة عامةطبيب

TAWFIC.T@SCS-NET.ORGجلديةطبيب

shadia.hossamo@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

SUHAYL-63!@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

D.MOUNAGHANEM@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

HASSAN.SHALHOUB@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

Joujou.princess@outlook.saأذن أنف حنجرةطبيب

L.EMANMOHAMAD@YAHOO.COMطب عامطبيب

Fawazz1967@yahoo.comطب عامطبيب

none@none.comداخليةطبيب

wael@yahoo.comطب طوارئطبيب

salamiabbas@hotmail.comعصبيةطبيب

DR.SHAMOUS@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

ayman.beshlawi@hotmail.comهضميةطبيب

alimouhmad174@gmil.comطب عامطبيب

awatefibrahim@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

mouneer14@mail.comعينيةطبيب

RAM.DEEB@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

adnan1962@hotmail.comهضميةطبيب

MICHELSAMAAN@GMAIL.COMعظميةطبيب

MOHSENAHMAD21@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

pe407@hotmail.c0mجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.aliahmad1982@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

MOHMADSLMAN@YAHOO.COMطب عامطبيب

soua-jerjos@hotmail.comطب عامطبيب

azeez@yahoo.comعظميةطبيب

TON_SAM3AN@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

DRADNAN61@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

nader.habeb@hotmail.comطب عامطبيب

ahmadkamelahmad289@gmail.comهضميةطبيب

HANAN_ALKHATIB@WINDOWS LIVE.COMنسائية و توليدطبيب

wedadsaker17@hotmail.comطب عامطبيب

bassam123@hotmail.comقلبيةطبيب

DR.LINANADDOOR@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

DR.TONYELKHOURY@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

DR-M.S@SCS-NET.ORGنسائية و توليدطبيب



Hasanmansuer@hotmail.comداخليةطبيب

داخليةطبيب

bassel.khdam@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

rrokmanyyase@hotmail.comطب طوارئطبيب

d.fouadbarakat@gmail.comعينيةطبيب

mansournoor@yahoo.caنسائية و توليدطبيب

drmaher99@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

wahib46@scs-net.orgعصبيةطبيب

ghassanabudeeb1@live.co.ukأطفالطبيب

drsuhail@yahoo.comجراحة عامةطبيب

AYHAM_OBIED@HOTMAIL.COMجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

majedhaider@gmail.comطب عامطبيب

drmohmad@mail.comداخليةطبيب

hsackour@hotmail.comجراحة عامةطبيب

hsackour@hotmail.comعينيةطبيب

dr.gaithjamal@yahoo.comهضميةطبيب

shaza.1@tarassul.syداخليةطبيب

AKRAM-JABBOUR@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

HUSSEIN1966112@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

drmahmoud06@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

drmonzersaker@gmail.comطب عامطبيب

ASHRAFLEEN@YAHOO.COMداخليةطبيب

داخليةطبيب

mahersyr4@gmail.comنسائية و توليدطبيب

داخليةطبيب

DR.ALI59M@YAHOO.COMأطفالطبيب

جلديةطبيب

ebaaissa524@gmail.comطب طوارئطبيب

BASEL.ESK@HOTMAIL.FRعينيةطبيب

dr.ibtesam@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

DR.MSULAIMAN@YAHOO.COMداخليةطبيب

aliyosef976@gmail.comجراحة عامةطبيب

داخليةطبيب

d.ghassan@Outlook.comطب عامطبيب

D.FADESHADOUD@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

Manalfrara@hotmail.comطب األرسةطبيب

ghadeersy@outlook.comطب عامطبيب

طب عامطبيب

laurea75@yahoo.frأطفالطبيب

hasanbarakat971@hotmail.comطب عامطبيب

ritta_k_1980@hotmail.comطب عامطبيب

d.hussin@hotmail.comطب طوارئطبيب

firaskh@live.comطب عامطبيب

ehsan.daoud@gmail.comطب األرسةطبيب

dr.hazemhasan@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

polakh2015@hotmail.comأطفالطبيب

georgesnader2010@hotmail.com@hotmail.comعظميةطبيب

داخليةطبيب

DR-61@SCS-NET.ORGجلديةطبيب

YASSERbarreih@gmail.comطب طوارئطبيب



D.MOALA13@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

ABDUL-SOUBH@MAIL.SYهضميةطبيب

NABIL686@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

MAHERASID@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

ALI.MM@WINDOWSLIVE.COMجراحة عامةطبيب

DRHALADANIEL.DAWAOUDنسائية و توليدطبيب

M.AKHALIL@HOTMAIL.COMداخليةطبيب

drbishaani@hotmail.comعينيةطبيب

ASEFAHMED@SHUF.COMقلبيةطبيب

DRALIESSA@TRASSUL.SYنسائية و توليدطبيب

RASHANABHAN@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

MAZ68@WINDOWSLIVE.COMعظميةطبيب

azizwassouf@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

hiyad09@scs-net.orgأطفالطبيب

BASAMALI@SCS-NET.ORGجلديةطبيب

saleh.ali10@yahoo.comعظميةطبيب

JAMALABBAS53@YAHOO.COMعينيةطبيب

shareefahmad29@yahoo.comقلبيةطبيب

JJENANAHMED@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

issamouwa@gmail.comعصبيةطبيب

DIAAALBOUDI@HOTMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

drbabbud@scs-net.orgأذن أنف حنجرةطبيب

نسائية و توليدطبيب

drissamsalman@yahoo.caجراحة عصبيةطبيب

d.yasar-m@mail.syداخليةطبيب

DR.GEORGEDOUNA@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

SHADS.AA10@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

FAWAZ-MHD@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

MAHMOUDDALLOUL2000@YAHOO.COMجلديةطبيب

DRWAFI@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

HRGHANEM@ALOOLO.SYيطبيب
ي    ح مرصى تشر

Kefa7_aldea3@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

Salahjbrhasan@gmail.comعظميةطبيب

d.m.janoud@gmail.comعظميةطبيب

YASSINSULAIEMAN@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

ALIBLAL74@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

ABEERRAKMANI@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

DRTAUFIC@SCS-NET.ORGداخليةطبيب

mansournoor@yahoo.caعصبيةطبيب

dr.mahmoudsalameh@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

DR.HUSEENALI@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

hussam.atieh@hotmail.comجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب

sameer-salloum@hotmail.comداخليةطبيب

saadallaibrahim@gmail.comعصبيةطبيب

readsleman@hotmail.comقلبيةطبيب

drf@mail.syنسائية و توليدطبيب

carmentayra@gmail.comجلديةطبيب

Ahmad89@hotmail.comصحة عامةطبيب

khalilanes70@gmail.comطب طوارئطبيب

YASSER.JOURIEH@HOTMAIL.COMأطفالطبيب



dr.mohammadali7@gmail.comجراحة عصبيةطبيب

Kinazlattouf@yahoo.comجلديةطبيب

shaabanrafea@yahoo.frعينيةطبيب

DR.YOUNES.HASAN.ALI@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

hosamahmad.1979@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

DR.LAILA64@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

aeham85@yahoo.comطب طوارئطبيب

DR.LILAAHMAD@GMAIL.COMعصبيةطبيب

DR.JAMALIA.WAKKAF@GMAIL.COMأطفالطبيب

asaad_marouf@msn.comجراحة عامةطبيب

D.SAHAR@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

ramisafita@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

dr_alikhadour@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

mayadaalali@hotmail.comصدريةطبيب

ahaitham@yahoo.comقلبيةطبيب

drmdmm@yahoo.comطب طوارئطبيب

annojom@hotmail.comطب األرسةطبيب

rammmary09@yahoo.comصحة عامةطبيب

قلبيةطبيب

Dr.rana71@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

RSABAMD@GAMIL.COMنسائية و توليدطبيب

D.REEM.ALI@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

DR.ZAKARYAHASAN@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

RIM20031@HOTMAIL.COMأطفالطبيب

DFAHEM25@YAHOO.COMطب عامطبيب

dr-rad@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

dradam73@hotmail.comداخليةطبيب

akramht65@gmail.comداخليةطبيب

kamalkamal0075@gmail.comعظميةطبيب

Magdwanous@yahoo.comعظميةطبيب

Hafiza@outlook.comنسائية و توليدطبيب

ezzat_ahmad94@yahoo.comطب طوارئطبيب

KASEMYOUSEF@YAHOO.COMعظميةطبيب

odaihamdan17@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

yasserkaber@hotmail.comطب طوارئطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

tareqkheder1@gmail.comأطفالطبيب

ekbalshaban@gmail.comجلديةطبيب

Dr.rababellan@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

dr.gadeer.ed@hotmail.comجراحة عامةطبيب

faizmosa295@gmail.comعظميةطبيب

D.AMIRASOUSEH@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

deeb156@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

DR.AHMADJADED@TRASSUL.SYجراحة عامةطبيب

drsamer82@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

AYMAN76@LIVE.COMجراحة عامةطبيب

aliyosefsaleh@yahoo.comصدريةطبيب

anwarkhoder@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

rafatfaskha@shuf.comداخليةطبيب

etedalbll@gmail.comصدريةطبيب



DR.LOAY68@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

DOCTORADIBA@GMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

hryya@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

dr.h.a.ismail@gmail.comجراحة عامةطبيب

Dr.alibofroud@gamil.comجراحة عامةطبيب

iman.ali1973@gmail.comجراحة عصبيةطبيب

vivianjabour@yahoo.comطب وجراحة عيونطبيب

a-abas62@aloola.syعينيةطبيب

abbassfar@hotmail.comعينيةطبيب

qusay-g@scs-net.orgقلبيةطبيب

issamoussa@hotmail.comقلبيةطبيب

mahmod-222@hotmail.comيطبيب
يانى كلية وارتفاع الضغط الشر

JAMALIH79@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

majd30181@gmail.comنسائية و توليدطبيب

DR.SHEREAN@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

suha323@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

moutaz.ghannom@hotm,ail.comداخليةطبيب

khslimam@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

H.ZEDAN90@YAHOO.COMجلديةطبيب

نسائية و توليدطبيب

rouidaBasheer73@outlook.comطب عامطبيب

DR.KOSAI.OSSMAN@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

DR.JOMANA.ALI@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

DRWASIM2002@HOTMAIL.COMعظميةطبيب

meddarwish@yahoo.comعصبيةطبيب

mansournoor@yahoo.caجراحة عصبيةطبيب

WAEL-TOFF@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

ghiath1971@gmail.comصحة عامةطبيب

badryauss62@hotmail.comغدد صم وسكريطبيب

SHAHADEHSALAME@YAHOO.COMقلبيةطبيب

DR.VAHE@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

dr.wedadzalaf@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dralaashakouf@gmail.comجراحة عصبيةطبيب

YAMEN.WANNOUS@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

MAZEN_MAZENAK@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

AHMAD.WANNOUS@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

AMINMAHMAD@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

YASEENYOUNES@YMAIL.COMأطفالطبيب

roseshamoon@netcourrier.comأطفالطبيب

NABILSOURITY@YAHOO.FRجراحة بولية و تناسليةطبيب

MSALEHALI50@YAHOO.COMأطفالطبيب

hosam967@aloola.syيطبيب
ي    ح مرصى تشر

salsalwakkaf1@yahoo.comعينيةطبيب

aksam.ahmad@yahoo.comعينيةطبيب

KHOLAX1@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

basemyousef891@yahoo.comعظميةطبيب

H.MOALLA@YAHOO.CMداخليةطبيب

DRMDAOUD@SCS-NET.ORGأذن أنف حنجرةطبيب

DRADEL.BARHUOM@GMAIL.COMجراحة عامةطبيب

abdullah.munzer@yahoo.comجراحة عامة وجراحة أوعيةطبيب



FATMABLAL@GMAIL.COMصدريةطبيب

DR.DAYOUB@TARASSUL.SYنسائية و توليدطبيب

nwal.nwal79@gmail.comنسائية و توليدطبيب

sam613749@yahoo.comأطفالطبيب

ALIHAMEDX1@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

داخليةطبيب

DR-N-HAD@SCS-NET.ORGعظميةطبيب

MZYAHIA@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

wthmwsh@gmail.comجراحة عامةطبيب

LAMIS_EBRAHIM@hotmail.comنسائية و توليدطبيب

alicemahfod@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

WDOCSALMAN@YAHOO.COMعظميةطبيب

thaaer-5@hotmail.comداخليةطبيب

AMJADMM55@YAHOO.COداخليةطبيب

MHMOUD.AHMAD76@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

M-SAL-92@ALOOLA.SYداخليةطبيب

nehadsoliman71@gmail.comطب طوارئطبيب

غدد صم وسكريطبيب

dr.mturkmani@gmail.comهضميةطبيب

NADER-1020@HOTMAIL.COMطب طوارئطبيب

block-block@windwoslive.comنسائية و توليدطبيب

BASEL.NADDA70@YAHOO.COMنسائية و توليدطبيب

rababomran200@gmail.comهضميةطبيب

wal.zah.hib@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

HADIRORO@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

d.abdalhamidhasan12345@gmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

nazih1963@gmaii.comداخليةطبيب

drabdullahhammoud@yahoo.comطب األرسةطبيب

imad.w@scs-net.orgجلديةطبيب

FIDAGHAJJAR@YAHOO.COMيطبيب
ي    ح مرصى تشر

dr.jamal.y@hotmail.comداخليةطبيب

أذن أنف حنجرةطبيب

mansournoor@yahoo.caأذن أنف حنجرةطبيب

dr.makhoul@yahoo.comأطفالطبيب

nezor57@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

MOUHSENALKHAMER@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

جراحة بولية و تناسليةطبيب

www.mohsenyousef74@yahoo.comجراحة عامةطبيب

shaabanrafea@yahoo.frجلديةطبيب

YOUSEF_MUSTAFA@MAIL.SYعظميةطبيب

maysam.habib1@gmail.comعظميةطبيب

Ayman.Abedalla@yahoo.comعظميةطبيب

loleta@hotmal.comنسائية و توليدطبيب

medianmhamad@yahoo.frهضميةطبيب

DR.AHED.QASSEM@GMAIL.COMهضميةطبيب

MOUNZER@LINE.FRجراحة عامةطبيب

tamimkanaan@hotmail.comقلبيةطبيب

rashideskander@yahoo.comجراحة عامةطبيب

DR.M.S.Y@HOTMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

DRRIHAB@YAHHO.COMنسائية و توليدطبيب



DRHAYDR88@GMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

d.linamukhiber@yahoo.comجلديةطبيب

DRAKSSAMHAFAF@YAHOO.COMجراحة عامةطبيب

DR.BASEM73@GMAIL.COMأطفالطبيب

nazem_ali2002@yahoo.frعظميةطبيب

sundus.dr@gmail.comعينيةطبيب

draimank@yahoo.comعينيةطبيب

dr.joseph1981@yahoo.comأطفالطبيب

dradnan757@hotmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

Hussainsalman57@yahoo.comصدريةطبيب

INTISARDARWISH@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

MOHD1017@YAHOO.COMعظميةطبيب

H.KHADOUR@GMAIL.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

DR_AHMAD.H@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

bassel974@hotmail.comعظميةطبيب

DR.M.SALAMAH@YAHOO.COMعظميةطبيب

schaukimahmoud@yahoo.comجراحة عامةطبيب

NAD.ORL61@MAIL.SYأذن أنف حنجرةطبيب

dr.ruba.ismail@gmail.comعينيةطبيب

dr.mmoualla@outlook.comعينيةطبيب

Dr.eman67.EM@gmal.comطب عامطبيب

DR.FADWA7198@YAHOO.COMجلديةطبيب

hakemndayoub986@gmail.comنسائية و توليدطبيب

dr.housam967@yahoo.comجراحة عامةطبيب

NIZAM_NIZAM_1971@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

basemyousef891@yahoo.comأذن أنف حنجرةطبيب

arnoukhais@hotmail.comصدريةطبيب

gebraiel.sabbah@hotmail.comداخليةطبيب

ALIMM81977@YAHOO.COMقلبيةطبيب

kosay_alkhateeb_65@hotmail.comطب عامطبيب

mohamedzhea@hotmail.comطب األرسةطبيب

majd.yaziji@gmail.comأطفالطبيب

KHALILSAHLIEH@YAHOO.COMأذن أنف حنجرةطبيب

غدد صم وسكريطبيب

nmohse@yahoo.comقلبيةطبيب

jofnahra@yahoo.comداخليةطبيب

mkhalifa@aloola.syهضميةطبيب

d.ranydroby@gmail.comهضميةطبيب

ACHJIJALAL@YAHOO.COMعظميةطبيب

أطفالطبيب

msinanmm@gmail.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

meddarwish@yahoo.comطب األرسةطبيب

GHANEMHASSAN232@GMAIL.COMداخليةطبيب

SHIHAB-M@HOTMAIL.COMعينيةطبيب

MAHFOUDARB2@HOTMAIL.COMجراحة عصبيةطبيب

nizarat-23@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

MOHDRUSTUM1976@YAHOO.COMغدد صم وسكريطبيب

DR.RAFEEK.M@GMAIL.COMداخليةطبيب

senan.1989@hotmail.comطب عامطبيب

myhoub.dr@gmail.comطب طوارئطبيب



قلبيةطبيب

AMAR-ALI@ALOOLA.SYجلديةطبيب

wodocsalman@yahoo.comجلديةطبيب

wafiqrstom@gmail.comجراحة عامةطبيب

esammyhoub@gmail.comداخليةطبيب

SALIMALSHAIKH@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

DE.YASSERALALI@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

mohamadheisamyousef@madrid53.comعظميةطبيب

dr.3li3issa@hotmail.comداخليةطبيب

alsheshk67@gmail.comجراحة عامةطبيب

HAZARSABA@GMAIL.COMأطفالطبيب

d.muhammad19@yahoo.comجراحة بولية و تناسليةطبيب

HIETHAM@SCS-NET.ORGجراحة بولية و تناسليةطبيب

ISSADAOUD64@YAHOO.COMداخليةطبيب

Samisami7777@hotmail.comأذن أنف حنجرةطبيب

AYHMHASAN@YAHOO.COMجراحة بولية و تناسليةطبيب

FEBITAR@YAHOO.COMجلديةطبيب

Issam.salman13@gmail.comداخليةطبيب

ZOZOMAYA@SCS-NET.ORGجلديةطبيب

A-abas62@scs-net.orgجراحة بولية و تناسليةطبيب

ali.hammoud66@yahoo.comجلديةطبيب

DRYASSEN2010@HOTMAIL.COMجلديةطبيب

ramyel.sayegh@hotmail.comجراحة عصبيةطبيب

DRHIAMKH5@GMAIL.COMنسائية و توليدطبيب

طب عامطبيب

dr.olahasan@gmil.comداخليةطبيب

RAMEZABOUD@HOTMAIL.COMهضميةطبيب

dr.wael2@hotmail.comأطفالطبيب

HAITHAMHAIDAR@HOTMAIL.COMجراحة عامةطبيب

DRMOHSEN2010@HOTMAIL.COMأذن أنف حنجرةطبيب

NAJIBAISSA64@MAIL.SYنسائية و توليدطبيب

dahiahd@yahoo.comنسائية و توليدطبيب

ALIYUSUF63@HOTMAIL.COMطب عامطبيب

nghanoum@scs-net.orgجراحة عامةطبيب

EMAILPROVIDER-TYPE

عيادات االسنان

nawrasaltokan@hotmail.comعيادات االسنان

عيادات االسنان

jamal.belal@hotmail.comعيادات االسنان

arassoul50@gmail.comعيادات االسنان

dr.rahhal72@gmail.comعيادات االسنان

dr.Kizzy@yahoo.comعيادات االسنان

frs975@hotmail.comعيادات االسنان

maanthabet@hotmail.comعيادات االسنان

hossamm69@hotmail.comعيادات االسنان

dr.ahssanalatrash@gmail.comعيادات االسنان

dr.nidalmassri@yahoo.comعيادات االسنان

harizatem1989@yahoo.comعيادات االسنان

n.mhethawi@hotmail.comعيادات االسنان

RAIA@SCS-NET.ORGعيادات االسنان



fadish-76@hotmail.comعيادات االسنان

wisam.sobeh1976@gmail.comعيادات االسنان

dr.muhammad@windowslive.comعيادات االسنان

d-samar2011@hotmail.comعيادات االسنان

drInaam-hasan@hotmail.comعيادات االسنان

yamanagha@yahoo.comعيادات االسنان

عيادات االسنان

DR.GABY.SHALFEH@GMAIL.COMعيادات االسنان

dr.akram_sadek@hotmail.comعيادات االسنان

JOHNNYAZAR@WINDOWSLIVE.COMعيادات االسنان

s.sarko@scs-net.orgعيادات االسنان

ali-67-00@hotmai.comعيادات االسنان

dr.kamalasaad11@gmail.comعيادات االسنان

dr.kasso@gmail.comعيادات االسنان

dr-_-barhoum@hotmail.comعيادات االسنان

ayhammansour77@gmail.comعيادات االسنان

cold_sea_man@hotmail.comعيادات االسنان

Adlaabboad@gmail.comعيادات االسنان

dr-kalil2014@hotmail.comعيادات االسنان

maznzwan@gmail.comعيادات االسنان

hanna-barbahan@hotmail.comعيادات االسنان

tamimaz@yahoo.comعيادات االسنان

muradsalloum1@gmail.comعيادات االسنان

RAHAF-80@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

D.B.KURDI@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

DMOTASEM@YAHOO.COMعيادات االسنان

havadk@hotmail.comعيادات االسنان

ANAS-DAMLAKHI@LIVE.COMعيادات االسنان

dr.jamal@gmail.comعيادات االسنان

dasultan1@hotmail.comعيادات االسنان

dr.mohammadbakri@gmail.comعيادات االسنان

dr.zakaria@gmail.comعيادات االسنان

pierre.shbabi@hotmail.comعيادات االسنان

pieere.shababi@hotmail.comعيادات االسنان

agsbat@gmail.comعيادات االسنان

dr.naser61@gmail.comعيادات االسنان

dr.tamerhaffar@hotmail.comعيادات االسنان

rjalou2006@hotmail.comعيادات االسنان

dr.samer.malah@gmail.comعيادات االسنان

dr.anwar.hijazi@gmail.comعيادات االسنان

SZERBEI@GMAIL.COMعيادات االسنان

dmjalab@hotmail.comعيادات االسنان

aymanabdulhameed23@gmail.comعيادات االسنان

عيادات االسنان

johnny.minas13@gmail.comعيادات االسنان

fathish78@googlemail.comعيادات االسنان

عيادات االسنان

ghiathdaher@gmail.comعيادات االسنان

عيادات االسنان

meshil.daher1999@gmail.comعيادات االسنان



عيادات االسنان

d-peter65@hotmail.comعيادات االسنان

عيادات االسنان

sameerw1961@gmail.comعيادات االسنان

عيادات االسنان

عيادات االسنان

عيادات االسنان

عيادات االسنان

dr.taloub.alaa@gmail.comعيادات االسنان

i-hallak@hotmail.comعيادات االسنان

dr.fjaber@gmail.comعيادات االسنان

DRMMNASSER@YAHOO.COMعيادات االسنان

dr.mohammadabdulla2016@gmail.comعيادات االسنان

feras-jammal@hotmail.comعيادات االسنان

dr.saja@windowslive.comعيادات االسنان

sham20068@yahoo.comعيادات االسنان

dr.a.amasri@hotmail.comعيادات االسنان

عيادات االسنان

tawfeek111@yandex.ruعيادات االسنان

DAYYUBADNAN@GMAIL.COMعيادات االسنان

dr.hasan19@gmail.comعيادات االسنان

alh.hend76@gmail.comعيادات االسنان

alhakim.1977@hotmail.comعيادات االسنان

dr.marsheah@yahoo.comعيادات االسنان

KOKOFAZAA@GMAIL.COMعيادات االسنان

awada9771@gmail.comعيادات االسنان

dr.gofran.m@gmail.comعيادات االسنان

tammam.zeid.1991@hotmail.comعيادات االسنان

KARIMSHARANI@GMAIL.COMعيادات االسنان

AJAMIEH74@GMAIL.COMعيادات االسنان

JOULYA.HAIDAR@GMAIL.COMعيادات االسنان

drkhador50@gmail.comعيادات االسنان

ibrahimsalloum691144@gmail.comعيادات االسنان

drsalwas23@gmail.comعيادات االسنان

d.fadi.akad@hotmail.comعيادات االسنان

ziad.balhous@hotmail.comعيادات االسنان

habibzahloox@hotamil.comعيادات االسنان

dani-alhaj@hotmail.comعيادات االسنان

ferasessa456@gmail.comعيادات االسنان

tammam2005@hotmail.comعيادات االسنان

almahdekadem@gmail.comعيادات االسنان

bazo_111@hotmail.comعيادات االسنان

dmmonif@gmail.comعيادات االسنان

ali.r.makhlouf@gmail.comعيادات االسنان

عيادات االسنان

monafmohamad@hotmail.comعيادات االسنان

عيادات االسنان

ZIADIBRAHIM-63@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

عيادات االسنان

drhfakhouri@hotmail.comعيادات االسنان



emiltraboulsy@hotmail.comعيادات االسنان

subhi-ats@hotmail.comعيادات االسنان

Haithamgh58@gmail.comعيادات االسنان

talal13101951@gmail.comعيادات االسنان

bnaddaf@gmail.comعيادات االسنان

EYADNB@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

malmr573@gmail.comعيادات االسنان

lamea.013@gmail.comعيادات االسنان

mazenaljani@hotmail.comعيادات االسنان

firasasnan@gmail.comعيادات االسنان

dr.mazensleman@gmail.comعيادات االسنان

HI2YOU@GMAIL.COMعيادات االسنان

alassaad63@yahoo.comعيادات االسنان

mbj968@gmail.comعيادات االسنان

alberabdalmassih@yoo.comahعيادات االسنان

bassam.audi.70@gmail.comعيادات االسنان

dr.george.abdalnour@hotmail.comعيادات االسنان

shadijarooj@yahoo.comعيادات االسنان

george_turk2014@hotmail.comعيادات االسنان

NORMABALLAN277@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

kamil0101@hotmail.comعيادات االسنان

samte124@hotmail.comعيادات االسنان

ibraheem32117@gmail.comعيادات االسنان

dr.fadiesa@gmail.comعيادات االسنان

mahmoudsalim2016@hotmail.comعيادات االسنان

raqipatho@gmail.comعيادات االسنان

fadi.darwish.11@hotmail.comعيادات االسنان

hasn.nmor@hotmail.comعيادات االسنان

issahamoud@outlook.comعيادات االسنان

dr.simon-h@mail.syعيادات االسنان

hadisofi.nisafi@gmil.comعيادات االسنان

dremadboss@hotmail.comعيادات االسنان

dr-abdullah-kh@hotmail.comعيادات االسنان

den_mazen@yahoo.comعيادات االسنان

the_wise_odef@yahoo.comعيادات االسنان

ousama_rabahi2000@yahoo.comعيادات االسنان

sjd14@gmail.comعيادات االسنان

GHENA.HISAFI@GMAIL.COMعيادات االسنان

maha-w@scs-net.orgعيادات االسنان

rateb200015@gmail.comعيادات االسنان

mahmoud00110@yahoo.comعيادات االسنان

d.faoaz.mando@gmail.comعيادات االسنان

kokofazaa@gmail.comعيادات االسنان

dr.m.m2010@gmail.comعيادات االسنان

amal.1959@hotmail.comعيادات االسنان

walidkharboutli65@gmail.comعيادات االسنان

drjamil@tarassul.syعيادات االسنان

abohmed_qudsi@yahoo.comعيادات االسنان

AMRGAZAL@SCS-NET.ORGعيادات االسنان

samifattouh@yahoo.comعيادات االسنان



ahmedbakdash@gmail.comعيادات االسنان

mouneero@gmail.comعيادات االسنان

RANWA71@GMAIL.COMعيادات االسنان

rusmed@mail.comعيادات االسنان

hs-as@hotmail.comعيادات االسنان

WASIM84@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

DR.GHAILAN@GMAIL.COMعيادات االسنان

dmhmad1981@gmail.comعيادات االسنان

kaisali1980@hotmail.comعيادات االسنان

dr.daibus@gmail.comعيادات االسنان

drmaherhaddad@yahoo.comعيادات االسنان

ABDALLA.HADDAD@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

JBARDAN@GMAIL.COMعيادات االسنان

ammar.sy2002@gmail.comعيادات االسنان

FERASKASEM1975@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

dr.mohamadmustafa@hotmail.comعيادات االسنان

smm42y@hotmail.comعيادات االسنان

micheljabra@gmail.comعيادات االسنان

SHUHADA76@HOTMIAL.COMعيادات االسنان

ANGEGKH@GMAIL.COMعيادات االسنان

adebbalmohsena@gmail.comعيادات االسنان

DAMAROSE750@GMAIL.COMعيادات االسنان

rafis75@hotmail.comعيادات االسنان

nazemtalas@tarassul.syعيادات االسنان

DR.AHMAD-SHAHEEN@LIVE.COMعيادات االسنان

drkhamed@hotmail.comعيادات االسنان

abomoneerbr@gmail.comعيادات االسنان

EYAD_MUHANNA@YAHOO.COMعيادات االسنان

basem-dbl@hotmail.comعيادات االسنان

mhd.f.sukkar@gmail.comعيادات االسنان

imanazarr@hotmail.comعيادات االسنان

mahaini7@gmail.comعيادات االسنان

hamdoalkadi@hotmail.comعيادات االسنان

fad.d@live.comعيادات االسنان

SAMERSH@GMAIL.COMعيادات االسنان

عيادات االسنان

عيادات االسنان

a.loulou2@gmail.comعيادات االسنان

loayistanboly@hotmail.comعيادات االسنان

WAHABZAYOUD@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

saidaowad@gmail.comعيادات االسنان

HABIB943@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

shawy.lab@net.syعيادات االسنان

michelzaaroura@gmail.comعيادات االسنان

G_GEORGE@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

samerkhayata@gmail.comعيادات االسنان

عيادات االسنان

DR_SAHEERALSKAF@YAHOO.COMعيادات االسنان

ELKHRDER@GMAIL.COMعيادات االسنان

dr.m.assi-tdc@hotmail.comعيادات االسنان



nazroz@scs-net.orgعيادات االسنان

mhawasli@scs-net.orgعيادات االسنان

dr-mohammadarabikatbi@hotmail.comعيادات االسنان

motazeka@gmail.comعيادات االسنان

d.kurabi@yahoo.comعيادات االسنان

IBE950@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

amarka1970@gmail.comعيادات االسنان

dr-rajaahmad@hotmail.comعيادات االسنان

saaerhasan@yahoo.comعيادات االسنان

iyadone71@gmail.comعيادات االسنان

mohammad_hammadeh@hotmail.comعيادات االسنان

bmsuti@yahoo.comعيادات االسنان

hasnaakalaa@hotmail.comعيادات االسنان

hgasoub@hotmail.comعيادات االسنان

ja-haddad@hotmail.comعيادات االسنان

aziz30_mawas@hotmail.comعيادات االسنان

ddf.80@hotmail.comعيادات االسنان

ghad1984@hotmai.comعيادات االسنان

fadi_abousamra2@yahoo.comعيادات االسنان

عيادات االسنان

muradalmasara@yahoo.comعيادات االسنان

samieid10@hotmail.comعيادات االسنان

AMAL-N332@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

RARAMSIN@SCS-NET.ORGعيادات االسنان

kokofazaa@gmail.comعيادات االسنان

d_ashraf_FS@Yahoo.comعيادات االسنان

adelkhiami2000@gmail.comعيادات االسنان

DAHBOOR80@WINDOUSLIVE.COMعيادات االسنان

Dr.sameraboasali@yahoo.comعيادات االسنان

a.b.muhsen@gmail.comعيادات االسنان

NASSERO2020@HOTMAIL.COMعيادات االسنان

flowewhitez@gmail.comعيادات االسنان

faten.hyder@yahoo.comعيادات االسنان

hibaabd15@yahoo.comعيادات االسنان

AYMANHASAN75@YAHOO.COMعيادات االسنان

russellmemo@gmail.comعيادات االسنان

itabdeeb@gmail.comعيادات االسنان

wafaazeeedan@gmail.comعيادات االسنان

dr.h.sheha@gmail.comعيادات االسنان

shady.r132@gmail.comعيادات االسنان

DR.HASSANABASS@YAHOO.COMعيادات االسنان

FAWAZS-MAN@LUXMAIL.COMعيادات االسنان

bassamdarwesh@hotmail.comعيادات االسنان

m-abood@scs-net.orgعيادات االسنان

hasanomran777@yahoo.comعيادات االسنان

may_abb@hotmail.comعيادات االسنان

mansournoor@yahoo.caعيادات االسنان

dr.basharmahfoud@yahoo.comعيادات االسنان

sandysan14@yahoo.comعيادات االسنان

emad.alshike@yahoo.comعيادات االسنان



sahliah@yahoo.comعيادات االسنان

wassimask@yahoo.comعيادات االسنان

shadiesmail@hotmail.comعيادات االسنان

ghatfan@hamed.comعيادات االسنان

dr.hosam2009@yahoo.comعيادات االسنان

EMAILPROVIDER-TYPE

يائية ى معالجة في 

eman123456sh@gmail.comيائية ى معالجة في 

mazenkorkmaz74@hotmail.comيائية ى معالجة في 

aedazedan1119@hotmail.comيائية ى معالجة في 

yahyasultan@ymail.comيائية ى معالجة في 

abirkinjo@yahoo.comيائية ى معالجة في 
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