
 

 

 

 شركة هرشو للنقل

 الشركة المعتمدة والوحيدة للجامعة

 

 

 

 التل

 دوار العش دوار معربة جامع التل مشفى التل

02:6 02:6 02:6 02:6 

 

إشارة مساكن برزة  جامع السالم –برزة 
 )مطعم االيمان(

 زبلطاني كراج العباسيين

02:6 02:6 02:6 02:6 

 

 حاميش

مفرق حي 
 تشرين

مقابل مشفى  قاسيون مول مشفى حاميش
 المنار

 نادي الكهرباء

02:6 02:6 02:6 02:6 6:45 

 

 ركن الدين

 دوار الشهبندر ساحة الميسات ساحة شمدين

6:45 0:66 0266 

 

 

 

 



 شارع بغداد

جامع الفاروق  كازية عوض دوار لسبع بحرات دوار المحافظة
(MTN) 

02:6 02:6 02:6 02:6 

 

 دوار البيطرة ساحة باب توما ساحة التحرير

02:6 0266 0266 

 

 حياة

 نيسان 7مركو  مفرق وزارة النفط مفرق دار الشفاء مشفى الحياة

02:6 02:6 02:6 0::6 

 

 بعد فرع الدوريات إشارة الهمك باب شرقي ساحة العباسيين

02:6 0:66 0266 0266 

 

 قطنا

 قمرين سنتر مفرق التحويلة الشرطة العسكرية ساحة عرنة

02:6 02:6 02:6 0266 

 

 جديدة –معضمية 

مساكن  6:اتوستراد  دوار العلم

 الشرطة

مدرسة األوائل 
 )مشتل(

مفرق ضاحية يوسف 
 العظمة

02:6 02:6 02:6 02:6 

 

مفرق جديدة عرطوز  مفرق جديدة عرطوز جامع األحمد
 البلد

 دوار الكسوة

02:6 0266 0266 7266 

 

 

 

 



 صحنايا

ساحة 
 األزروني

موقف  كازية النصر الوهابجامع 
 الطيارة

 جسر صحنايا مطعم باباي

02:6 02:6 0266 0266 7266 7266 

 

 كفرسوسة

 دوار الجوزة مقابل مول شام سنتر

0266 7266 

 

 مشروع دمر

 قوس المشروع مفرق مشفى الباسل دوار الكنيسة

02:6 02:6 0266 

 

 ضاحية قدسيا

دوار ايالف جزيرة  القدسيجامع  سوق أبو خليل موقف المجبل
:: 

02:6 02:6 02:6 02:6 

 

جسر األحمر )جسر  دوار العلم دوار تروي البريد
 مساكن الحرس(

02:6 02:6 02:6 02:6 

 

 قدسيا

 جسر الوزان دوار كليوبترا ساحة قدسيا قوس الهامة

02:6 02:6 02:6 0266 

 

 

 

 

 



 زاهرة

مدرسة عصام  دوار باب مصلى اشارة المجتهد
 كعور

تحت جسر 
 المشاة

 الفرن اآللي

02:6 02:6 02:6 02:6 02:6 

 

دوار جريدة  مطعم البالون فالفل الجسر جامع الماجد
 تشرين

 نهر عيشة

02:6 02:6 0266 0266 7266 

 

 جرمانا

 ساحة السيوف ساحة الرئيس مول حرمانا جسر كشكول

02:6 02:6 02:6 02:6 

 

دوار عصام زهر 
 الدين

 قزاز جامع الفتح ساحة ببيال المليحةمقرق 

02:6 02:6 02:6 02:6 

 

 فحامة –تربية 

 ساحة عدنان المالكي ساحة الروضة ركن الفرنسي دوار التربية

02:6 02:6 02:6 02:6 

 

 فحامة )اتحاد الفالحين( صيدلة داود سانا

02:6 02:6 02:6 

 

 مزة شيخ سعد

كازية الشيخ  دوار المواساه
 سعد

اإلسكان طلعة 

 (::)بينايات 

 مفرق برج تالة مفرق بنك الدم

02:6 02:6 02:6 02:6 02:6 

 

 

 



 مزة أوتوستراد

نزلة جامع 
 األكرم

مقابل صالة  مقابل دار البعث
 الجالء

 مشفى الرازي إشارة السكان

02:6 02:6 02:6 02:6 02:6 

 

 درعا

سوبر ماركة  حلويات العدنان دوار المحافظ
 النعمان

موسى ابن جامع 
 النصير

 دوار الصناعة

02:6 02:6 02:6 02:6 0266 

 

 جسر محجة جسر ازرع جسر قرفة ساحة الخربة مصبغة العال

0266 7266 72:6 7::6 72:6 

 

 

 

 مالحظة:

 
 أن التواقيت أعاله هي موعد انطالق البولمانات يرجى التواجد قبل  .:

 .دقائق 5ب الموعد المحدد 

 اال المسجل لدى الشركة وصعود على  طالب يمنع صعود أي .:

 .إيصالحصرا بل  البولمانات
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