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 مالحظاتعنوان المسجد أسم المسجد م 
  اثٛ يٛعف اٌمذيُ ثدٛاس ِذسعخ االٚسِبْ ِٕزصف اٌؾبسع اٌشزّٓ اٌغيذح صيٕت 1
اثٛ يٛعف اٌمذيُ ثدٛاس ِذسعخ االٚسِبْ اخش ؽبسع وّبي  وّبي اٌذيٓ 2

 اٌذيٓ 
 

  اخش ػ اثٛ يٛعف ؽّبي ػثّبْ ثٓ ػفبْ 3
  اثٛ يٛعف اِبَ ِغدذ اٌصبثشيٓ ػ ػجذ اٌغالَ سعالْ ػجذ اٌغالَ خٍيً 4
 ثسشٜ ػ ِغدذ رجبسن اخش ػ ػجذ 18اثٛ يٛعف ن  رجبسن 5

 اٌغالَ سعالْ 
 

   ثؼذ ِغدذ رجبسن 18اثٛ يٛعف ثسشٜ ن  ػٍٝ ثٓ اثٝ غبٌت اٌؾسبد 6
  اثٛ يٛعف ػ ػجيش اٌض٘ٛس ِذاسط ٚادٜ اٌٍّٛن  ثالي ثٓ سثبذ 7
 ثؼذ اٌٌٛيذ 18اثٛ يٛعف ػ لجً ؽبسع ٚادٜ اٌٍّٛن ن  ٘ذٜ االعالَ 8

 ٌٍزمغيػ
 

 اِبَ االزّذٜ ٚثدٛاس اٌدّؼيخ 19اثٛ يٛعف ن  اٌمشٜ 9

 االعزٙالويخ 
 

  اخش ػ سيذِجىظ ؽّبي ثسشٜ اثٛ يٛعف اٌمذيُ 10
   ػ ؽبغٝء اٌض٘ٛس اِبَ ػ اثٛ عؼيذ19.5ن  ِسّذ صجسٝ  11
  اثٛ يٛعف ػ اخيبد ثدٛاس اٌّذسعخ اٌخبصخ  صِضَ 12
  اثٛ يٛعف لجً اثٛ صبثش ٌٍّؾٛيبد ثدٛاس ِغبوٓ ؽٙذاء االلصٝ  13
   ثدٛاس اثٛ صبثش ٌٍّؾٛيبد 19ن  اٌشزّٓ 14
  اوزٛثش اٌشئيغٝ ؽّبي اٌؾبسع  ٔصش هللا داِٝ 15
  ػ اوزٛثش اٌشئيغٝ ثدٛاس خّؼيخ اوزٛثش  اٌصذيك عبثمب خالي عشٜ  16
   اوزٛثش ثدٛاس زّبَ اٌغجبزخ 6ِذخً  خبٌذ ثٓ اٌٌٛيذ 17
   اوزٛثش 73/4ؽبغٝء إٌخيً ػ  خٍيً اٌشزّٓ 18
   خٍف ِذسعخ ؽيشيٓ ثدٛاس اٌّغبو21ٓن  اٌٙذٜ 19
   اوزٛثش ثدٛاس ِغبوٓ اٌسذيذ ٚاٌصٍت6 اٌشظب ٚاٌزمٜٛ 20

 

 اٌّغبخذ اٌسىِٛيخ  اٌزبثؼخ ٌسٝ اٌؼدّٝ



   اسض ِيذ اثٛ اٌى21َٛن  فشج ِىبفٝء  21
   ثدٛاس خّؼيخ ِيذ اثٛ اٌىَٛ ثسش21ٜن  ػجبد اٌشزّٓ  22
  2 اسض اٌّؼٍّيٓ اوزٛثش 21ن  اٌزٛفيك  23
  2 اسض اٌّؼٍّيٓ اوزٛثش 21ن  ٔٛس اٌسك 24
    اٌضساػييٓ 21ن  اٌشزّخ 25
   اٌضساػييٓ ثؼذ اٌىٛثشٜ اٌثبٔٝ 21ن  ػجبد اٌشزّٓ 26
   ثدٛاس ِذسعخ ؽٙذاء اٌثٛسح 21ن  ٔٛس االعالَ 27
 اٌزشػخ ثدٛاس ِؾزً اٌغديٕٝ خٍف ِغدذ اٚالد 21ن  اٌشزّٓ 28

 ػّبس 
 

   يّيٓ داخً اٌؾشوخ 21ثدٛاس وٛثشىه  اٚالد ػّبس  29
   ػٍٝ اٌطشيك 22ن  اٌٛفبء 30
   خٍف ِؼشض ٔبصش ِٚغدذ اٌٛفبء22ن  ػجبد اٌشزّٓ  31
   ؽبغٝء اٌصفب ثدٛاس لٙٛح ِسٝ 22ن  اٌشزّٓ 32
   ِٓ اخش ؽبسع اٌصفب يّي22ِٓذخً زذيذ ػض ن  فدش االعالَ  33
  22اٌصفب اخش اٌؾبسع ؽّبي ن  خالي سؽٛاْ 34
  22اخش ػ اٌصفب ثدٛاس اٌّٛلف ن  اٌجشوخ  35
 ػٍىبٌطشيك ثسشىخٍف ِغدذ ٔٛس االعالَ ؽٙذاء 22ن  اٌجذس 36

 اٌثٛسح 
 

   ِذخً زذيذ ػض 22ن  اٌىشيُ  ِغٍك ٕ٘ذعيب  37
   اِبَ اٌّؼغىش ثدٛاس ِخضْ االعّٕذ اِبَ ِظ23ٍَٛن  اٌغالَ 38
   خٍف ِغدذ اٌغالَ اِبَ ِظٍَٛ 23ن  اٌصبٌسيٓ  39
  ثدٛاس ثٕضيٕخ اثٛ رالد ِسّٛد اٌسغيٕٝ  40

   ثسشٜ ثدٛاس اٌصبٜٚ ٌٍسذيذ 24ن  اٌؼشٚح اٌٛثمٝ  41
   ثسشٜ خٍف ثٕضيٕخ اثٛ رالد 24ن  اٌسدبص 42
  ػ ِسّذ اٌغجىٝ ِٓ ػ اثٛ رالد اٌشئيغٝ  االيّبْ 43
  ػ اثٛ رالد اٌىجيش  اثٛ رالد اٌىجيش  44
ػّش ثٓ )اٌؼٛاِٝ   45

 (اٌخطبة

  اثٛ رالد ػ اال٘شاَ ثدٛاس اٌذيش ٚاٌّؼٙذ اٌذيٕٝ 

  ػ اال٘شاَ اثٛ رالد خٍف ِطؼُ ثيغٛ  لجبء 46
  اثٛ رالد ػ اٌّغزؾبس ِٓ ػ اال٘شاَ  ٔدٜٛ اِدذ 47
  اثٛ رالد ػ اال٘شاَ اٌؾٙيذ صالذ اٌذيٓ 48

اٌصفب ٚاٌّشٚح ِغٍك  49

 ٕ٘ذعيب

  اثٛ رالد ِٓ ػ اال٘شاَ اثٛ رالد

  اثٛ رالد ػ اال٘شاَ لجً ٔمطخ اٌؾشغخ  اٌضٔىٍٛٔٝ  50
  اثٛ رالد اخش ػ اال٘شاَ ثدٛاس ٔمطخ اٌؾشغخ  ػجذ هللا ثبعػ 51



  اثٛ رالد ِٓ ػ اال٘شاَ ٔٛس اٌشزّٓ 52
اٌشزّٓ اٌشزيُ ِغٍك  53

 ٕ٘ذعيب

   اثٛ رالد ػ ِجبسن ِٓ ػ اثٛ رالد 

  اثٛ رالد ػ اٌّىخ ِٓ ػ ػيذ اثٛ رالد   اٌزٛزيذ 54
  اثٛ رالد ٔٙبيخ ػ ػيذ اثٛ رالد  ػجبد اٌشزّٓ     ِغٛف 55
  اثٛ رالد ػ اثيٛ ثىش اٌصذيك ِٓ ػ ػيذ اثٛ رالد     اثٛ ثىش اٌصذيك  56
  اثٛ رالد ػ ِغدذ اٌشزّٓ ِٓ ػ ػيذ اثٛرالد  اٌشزّٓ 57
  اثٛ رالد ػ اٌؾٕذٚيٍٝ ثدٛاس فشْ اٌؾٕذٚيٍٝ    اٌؾٕذٚيٍٝ  58
   خٍف ِؾّؼ اٌٛصيش26.5ٜن  ػجبد اٌشزّٓ  59
   ثؼذ اٌٛصيشٜ ثدٛاس ػ فشْ ٚيشح 26ن  اٌشزّٓ 60
  26 ثسشٜ خٍف ٔمطخ رفزيؼ ن 26ن  اٌغالَ 61
   خٍف اثٛ ديت26ن  اٌّؼبسج 62
   ثسشٜ ثدٛاس اثٛ ديت26ن  اٌغيذ اٌذيٕبسٜ 63
   ػ عيٍفش ثيزؼ ثدٛاس اٌمصش26ن  ػّش ثٓ اٌخطبة 64
   ثسشٜ اِبَ اٌٛزذح اٌؼغىشيخ 27ن   رُ ٘ذ2ِٗإٌصش  65
اثٛ ثىش اٌصذيك ِغٍك  66

 ٕ٘ذعيب

   ثسشٜ ثدٛاس االٔبثيت27ن 

   داخً ؽشوخ وٙشثبء وشيش29ن  وٙشثبء وشيش 67
   ثسشٜ ثدٛاس ِذسعخ خيش هللا ساغت29ن  اٌزٛزيذ 68
   لجٍٝ اِبَ ؽشوخ عِٛيذ ٔدغ ٘ٛاسح 29ن  اٌفزر 69
   ثدٛاس اٌجٕضيٕخ اِبَ وٙشثبء وشيش 29ن  خيش هللا ػجذ اٌدٍيً 70
   ػٍٝ اٌطشيك 27غشيك ِطشٚذ ن  اثٛ اٌمبعُ 71
   اِبَ ؽشوخ عِٛيذ لجٍٝ 27ن  خّؼٗ ٔٛيدٝ 72
   اِبَ ؽشوخ عِٛيذ ثدٛاس اٌدجً 27ن  ِشظٝ زيٍخ  73
   اِبَ ؽشوخ عِٛيذ لجٍٝ 27ن  اٌفزبذ  74
   اٌزساع اٌجسشٜ 28ن  اٌسبج ِسّذ ٔصيش  75
   خٍف عيشاِيه إٌدبس 26ن  االيّبْ ثبهلل 76
   خٍف إٌدبس ٌٍغيشاِيه26ن  االؽشاف 77
   ػ ِزفشع ِٓ ػ اٌّغبوٓ لجٍٝ اٌطشق 26ن  اٌزيغيش 78
   ػ اٌسبج خّيظ ِٓ ػ اٌزشػخ لجٍٝ 26ن  ٔٛس االعالَ 79
   لجٍٝ اسض اِيٕخ صو26ٝن   (ِغٍك  )ػجبد اٌشزّٓ  80
   ِزفشع ِٓ ػ اٌسبج خّيظ لجٍٝ غشيك ِطشٚذ26ن  اٌٛفبء ثبٌؼٙذ 81
  26ِذخً اٌّغبوٓ ن  ػبصُ ثٓ ثبثذ 82
اٌصسبثخ رُ ٘ذِٗ ٌزٛعغٗ  83

 اٌطشيك

   لجٍٝ اٌطشيك25ن 



   اثٛ رالد لجٍٝ 25ن  اٌفزر االعالِٝ 84
   اِبَ اثٛ رالد لجٍٝ اٌطشيك25ن  ٔصيش ػجذٖ خضيُ 85
  اثٛ رالد لجٍٝ ثدٛاس اٌّمبثش  ٌطٛفخ  86
   لجٍٝ ػ صبٌْٛ اٌغال19َن  االخالؿ 87
   ثدٛاس اخؾبة اثٛ صيذ لج22ٍٝن  اٌزمٜٛ  رُ ٘ذِٗ 88
   لجٍٝ ػٍٝ غشيك ِطشٚذ24ن  اٌجؾيش 89
   اِبَ اٌّؾزً ثدٛاس ِغدسذ اٌصبثشيٓ 23ن  ٔٛس إٌجٝ  90
   خٍف اٌّؼغىش لجٍٝ غشيك ِطشٚذ213ن  ٔٛس إٌجٝ 91
   اِبَ ِؾزً اٌمػ ثدٛاس صيذٌيخ اٌشزبة لجٍٝ 23ن  اٌصبثشيٓ ِشظٝ  92
   ثدٛاس خضاسح اٌصجبذ لجٍٝ 23ن  اٌصبثشيٓ 93
   اِبَ اعىٕذسيخ اٌدذيذح لجٍٝ 23ن  اٌشزّٓ 94
   لجٍٝ خٍف ِصٕغ اٌّٛثيٍيب25ن  اٌؼبغٝ 95
  10 لجٍٝ ػ 22ن  االعشاء ٚاٌّؼشاج 96
   ثطٓ اٌدجً خٍف خٙيٕخ22ن  اٌٙذٜ  97
   اِبَ ؽبغٝء اٌصفب لجٍٝ اٌطشيك22ن  اٌشزّٓ اٌعٜٛ 98
   لجٍٝ ػ اثٛ اٌسغ10ٓ خٍف خٙيٕخ ػ 22ن  اٌٙذٜ  99

   خٍف خٙيٕخ لجٍٝ 22ن  اٌشزّٓ اٌزٛٔٝ  100
   اٌصفب لجٍٝ غ ِطشٚذ 22ن  اٌزٛزيذ 101
   لجٍٝ ػ اٌؾٙيذ ؽشيف ثؼذ اٌىٛثشٜ ؽّبي  21ن  (اٌؾٙيذ ؽشيف  )اٌشزّٓ  102
   لجٍٝ ٔبصيخ اٌزشػخ 21ن  اٌّصطفٝ  103
   ػ ػجذ إٌبصش لجٍٝ غ ِطشٚذ 21ن  سٚظخ ِسّذ  104
   لجٍٝ اٌزشػخ ثدٛاس اٌدجً 21ن  ِبٌه اٌٍّٛن 105
   ثدٛاس اٌّمبثش لجٍٝ 21ن  اٌصبثشيٓ 106
   لجٍٝ خٍف ِغدذ لجبء21ن  اثٛ ثىش اٌصذيك 107
   اِبَ اٌؾشغخ اٌؼغىشيخ ٚثٛاثخ اٌّشٚس21ن  لجبء 108
   ثدٛاس ؽشوخ اٌفب ف21َٛن  اٌفب فَٛ 109
   خٍف اٌّٛاد اٌؼبصٌخ 21ن  االعشاء ٚاٌّؼشاج 110
   غ اٌٛصٍخ اَ صغي21ٛن  اٌىشيُ 111
   اٌّغبوٓ غشيك اٌٛصٍخ ؽشوخ اٌخؾت 21ن  يٛعف ػفيفٝ  112
   خٍف ِىزت اٌجشيذ21ِغبوٓ ن  اٌشزّخ  113
   اٌّغبوٓ ػٍٝ اٌطشيك21ن  ثشيه دػجٛة 114
   اخش ػ ؽّبي21داخً ِغبوٓ ن  اٌٙذٜ  115
   اِبَ ؽشوخ خٍيح اٌغٛيظ غشيك اٌٛصٍخ 21ن  اٌزٛثخ  116
  اَ صغيٛ غشيك اٌٛصٍخ غشيك اٌؼبِشيخ  اٌسٝ اٌميَٛ 117



  غشيك اٌٛصٍخ ِسٛس اٌزؼّيش   ػشفخ ٚ٘جخ 118
   ثدٛاس ِٛلف ِصش 21ن  اٌغفشاْ 119
   ثدٛاس اثٛ عّيش اٌّيىبٔيى21ٝن  اٌغالَ 120
   ػ اٌٙبيذٜ لجٍٝ 21ن  ػجبد اٌشزّٓ 121
  اثٛ يٛعف اِبَ ثٕضيٕخ اٌغالِٓ ثدٛاس صيذٌيخ فيط اٌىشيُ اٌغالَ 122
  اثٛ يٛعف لجٍٝ ػ ِسّٛد غٕيُ ٔٛس االعالَ 123
  اثٛ يٛعف لجٍٝ اخش ػ صبٌْٛ اٌغالَ اٌشزّخ 124
   لجٍٝ ػ اٌديؼ زٍف ِغدذ اٌصبثشي19ٓن  إٌٛس اٌّسّذٜ 125
   ػ اٌديؼ19اثٛ يٛعف لجٍٝ ن  اٌفبسٚق ػّش 126
  اثٛ يٛعف اِبَ خضاسح اثٛ زدبج اٌصبثشيٓ 127
  اثٛ يٛعف لجٍٝ ػ اٌسبج خٛيذح  اٌشزّٓ 128
  اثٛ يٛعف لجٍٝ اخش ػ اثٛ ثىش اٌصذيك  اٌّؤِٕيٓ 129
  اَ صغيٛ ِٓ ثؼذ ِجٕٝ اٌجيئخ ثدٛاس اٌجٕضيٕخ  اٌفزبذ اٌؼٍيُ  130
  اَ صغيٛ خٍف ثٕضيٕخ اٌزؼبْٚ اٌشظٛاْ 131
  اَ صغيٛ ثدٛاس اخؾبة اثٛ صيذ  اٌصفب ػٍٝ اثٛ اٌيضيذ 132
  اَ صغيٛ خٍف ؽشوخ خٍيح اٌغٛيظ ِصؼت ثٓ ػّيش  133
  اَ صغيٛ خٍف غٍؼذ ِصطفٝ  اً٘ اٌزٛزيذ 134
  اَ صغيٛ خٍف ؽشوخ خٍيح اٌغٛيظ ِصطفٝ ِشعٝ  135
  اَ صغيٛ ثدٛاس اٌّذافٓ  ِسّٛد اٌؼيبغ 136
  اَ صغيٛ خٍف ِؼغىش اٌذفبع اٌدٜٛ  ثش اٌٛاٌذيٓ 137
  اَ صغيٛ ثدٛاس ِؼغىش اٌذفبع اٌدٜٛ ِذخً اٌزؼبْٚ  اٌصفب  138
  23ن  ػجبد اٌشزّٓ 139
   غ اٌٛصٍخ اَ صغي21ٛن  يٛعف ػفيفٝ ِغٍك ٕ٘ذعيب  140
  خٍف ِغدذ اٌّصطفٝ ثبٌّىظ  عٛازً اٌّىظ 141
  ثدٛاس عٕزشاي اٌّىظ غشيك اٌّىظ اٌّصطفٝ  142
  اٌذخيٍخ ثسشٜ ػ ٔبخٝ غ ِطشٚذ  اثٛ ٔبخٝ  143
  اٌذخيٍخ ػ اٌغٛق اثٛ غبعب  144
  الدخيلة بجوار مركز شباب المسلمين على البحر  البحيرى 145
  اٌذخيٍخ اخش ػ اٌديؼ اَ اٌّؤِٕيٓ 146
  اٌذخيٍخ ثدٛاس اٌّسىّخ  االزغبْ 147
  اٌذخيٍخ اٌؾّؼذاْ ثدٛاس ؽشوخ اٌؼظُ ػجبد اٌشزّٓ اٌؼظُ 148
  اٌجيطبػ اِبَ زٝ اٌؼدّٝ اٌطيبس 149
  اٌجيطبػ ثدٛاس ِغزؾفٝ اٌؼٛظٝ  اٌغيذح صيٕت 150
  اٌجيطبػ اٌشئيغٝ ثدٛاس اٌغٕزشاي اٌغفشاْ 151



  اٌجيطبػ ػ اٌمبػذح  اٌغالَ صٌػ 152
  اٌجيطبػ اِبَ ٔمطخ اٌغبزً  ٔٛس االعالَ 153
  اٌجيطبػ اخش ػ اٌسٕفيخ    إٌٛس اٌّسّذٜ  154
  اٌجيطبػ اخش ػ فعخ يّيٓ اٌّغبوٓ اٌيغيش 155
  اٌجيطبػ اخش ؽٙش اٌؼغً ػ اٌصبٌسيٓ اٌصبٌسيٓ 156
  اٌجيطبػ ؽٙش اٌؼغً اِبَ ِسطخ االرٛثيظ دسٚيؼ 157
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  اٌذخيٍخ اٌدجً ػ ِغدذ ٔٛس االعالَ ٔٛس االعالَ  241
  اٌذخيٍخ اٌدجً ػ ِجشٚن عبسيخ اٌدجً  242
  اٌذخيٍخ اٌدجً ٔٙبيخ غشيك اٌؾّؼذاْ اٌمبصذيٓ 243
  اٌذخيٍخ اٌدجً خٍف ؽشوخ عٕزبفٝ اٌّؤِٕيٓ 244
  اٌذخيٍخ ثسشٜ خٍف اٌّمبثش اٌزٛزيذ 245
  اٌذخيٍخ اٌدجً اِبَ ؽشوخ اٌىٙشثبء ػّشٚ ثٓ اٌؼبؿ 246
  اٌذخيٍخ اٌدجً خٍف صيذٌيخ اؽدبْ اٌغّيغ اٌؼٍيُ 247
  اٌذخيٍخ اٌدجً خٍف ِغدذ اٌغّيغ اٌؼٍيُ إٌصش 248
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   لجٍٝ  19اثٛ يٛعف ن  االخالؿ  286
  اٌذخيٍخ غ اَ صغيٛ سيبؿ اٌصبٌسيٓ 287
  اثٛ يٛعف ػ اثٛ صيذ اٌىٛثش 289
  اثٛ يٛعف اِبَ ػ اٌسذيذ ٚاٌصٍت ػٍٝ اٌدجً  لجبء 290
  اٌذخيٍخ خٍف ؽشوخ اٌسذيذ ٚاٌصٍت اَ صغيٛ  اٌصبٌسيٓ  291
  اٌٙبٔٛفيً اٌذسايغخ ثدٛاس ِغبوٓ غٍؼذ ِصطفٝ  ػجبد اٌشزّٓ 292
  اٌٙبٔٛفيً خٍف لصش اٌمٛيشٜ  فبغّخ اٌض٘شاء  293
  اٌجيطبػ ؽٙش اٌؼغً  اٌشزّخ اي ثٙدذ 294
  اٌذخيٍخ ثسشٜ ثدٛاس لصش اٌؾفب سيبض اٌدٕخ  295
  اٌّىظ اِبَ ِطؼُ ط خً  اٌسجيت 296

 

 اداسح أٚلبف اٌؼدّي                  :- ِصذس اٌجيبْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظات العنوان اسم المسجد م
     الجبل بجوار الكنيسة 26ك    التوحيد 1

    المساكن26ك  التوحيد 2

   المساكن26ك  عباد الرحمن 3

    المساكن26ك  الهدى 4

    المساكن26ك  الرحمة 5

    المساكن26ك  الفتح 6

   ابو تالت خلف عمارة اسيوط   المدينة 7

  خلف معرض رشدى الروضة 8

  ابو تالت خلف المعسكر صالح الدين 9

   26ك  الحبيب المصطفى  10

   قبلى ش سيلفر بيتش 26ك  االول واالخر والظاهر  11

   ش الوزيرى 26ك  ابو بكر الصديق   12

  طرمبات المكس طرمبات المكس 13

  وادى القمر امام مطعم سى جل  الحبيب 14

  بجوار مقابر الدخيلة   التوحيد 15

  الدخيلة بجوار نقطة السالم  مكة  16

  نهاية ش البيطاش الحمد 17

  بجوار مدرسة مجدى بن حليم المساكن التقوى 18

  منتصف ش ابو يوسف الجديد المسجد الكبير  19

  اخر ش عبد العزيز الفقى ام زغيو  نور االسالم 20

  ش ابو بكر الصديق ابو يوسف قبلى    الحاج سرور عبد هللا 21

  ام زغيو خلف الدفاع الجوى  المصطفى الكبير  22

  ام زغيو خلف الدفاع الجوى القبة الخضراء 23

   بحرى 22شاطىء الصفا ك  الرحمن  24

  ش عبد هللا باسط ابو تالت ش االهرام سدرة المنتهى 25

  شاطىء سيلفر بيتش االول واالخر 26

 

 أعّبء اٌّغبخذ االٍ٘يخ ثبإلداسح



   بحرى 26مدخل مساكن ك  الفتاح 27

  22ك  عباد الرحمن 28

  البيطاش  العرفان 29

   ش اللوادر22ك  الرحمة 30

  ابو تالت ش المدينة المنورة المصطفى 31

  خلف مسجد جالل رضوان االشراف 32

   خلف مظلوم 23ك  المهاجرين 33

  ش خير هللا هانوفيل الفردوس 34

  ش الصحافة هانوفيل   الشهداء  35

  ابو تالت قبلى بجوار المظلوم المصطفى  36

  دخيلة بجوار القسم القديم مكة 37

  8خلف مساكن الحديد والصلب ش فضة بوابة  صالح الجعفرى  38

   خلف جزارة حامد 27ك  النصر  39

   قبلى 22.5خلف االحمدى ك  السالم  40

   قبلى 22.5خلف االحمدى ك  النور 41

  الصفا قبلى امام حديد العال  الصحابة  42

  ش االهرام من ش عمر بن الخطاب جوار فيال نرجس ابو تالت  27/2/2020الهدى  43

   متر  100 قبل مسجد المهدى بـ 21مساكن ك  االسراء والمعراج 44

  19.5ش عبد الفتاح الصيروتى ك  الرضوان 45

   قبلى 19.5من ش ابو سعيد ك  يس 46

   تقسيم الزراعيين2 مدخل اكتوبر 21ك  الفاروق عمر بن الخطاب 47

  امام معسكر الدفاع الجوى بجوار مسجد الصفا المصطفى  48

   بعد ز الهدى21مساكن ك  النور 49

  ش عين شمس البيطاش النور 50

ابو تالت بحرى ش مسجد الرحمة من ش ط مطروح مقابل مسجد  الرحمة 51
 المصطفى 

 

  29امام بوابة كهرباء كرير ك  الفتح 52

   خلف المعسكر27ك  اولياء الرحمن 53

   بجوار مسجد خير هللا هوارة28ك  الخلفاء الراشدين 54

   مدخل الصالحين بحرى 23ك  المحسنين 55

   ش مسجد نور االسالم26ك  العزيز المنان 56

   مدخل ابو تالت ش الدكتورة البيطرية 25ك  عمر بن الخطاب 57

  ابو تالت خلف مسجد االيمان ش محمد الحالق الرحمة 58

  ش االهرام ابو تالت خلف نقطة الشرطة  الحاج شعبان 59

  اخر ش االهرامش عبد هللا باسط الحى القيوم 60

  21الزراعيين  مصطفى اسماعيل امبابى  61

   عند الكوبرى بجوار الموقف 21ك  مسجد جمعية اشراقة  62

  خلف مسجد القويرى  ابو زيد عالم 63

 اداسح أٚلبف اٌؼدّي                  :- ِصذس اٌجيبْ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مالحظات العنوان اسم الزاوية م
  ش الفردى هانوفيل  ز السليمان 1

  ابو يوسف  ز كمال الدين بهاج 2

  ش عمر بن الخطاب  هانوفيل  ز الشفع  3

  وادى القمر  ز الصوفية  4

  ش الفرن ابو يوسف امام المالهى  ز مكة  5

6 
ز الشيخ شاهين عبد 

  ش خير هللا   معهالقوى بها ج

  ش عبد الفتاح الطلخاوى  ز النور  7

  ش حسنى مبارك هانوفيل  ز الفتح  8

  22ابو تالت قبلى ك  ز عمر بن الخطاب  9

  الدرايسة قبلى  ز فاطمة الزهراء مغلق 10

  اخر ش المرور  ز االسراء مغلق 11

  ش البيت االبيض  ز نور االسالم 12

  ش السماليهى البيطاش ز الفتح 13

  ش ابو الشوارب ز الفتح 14

  ش عبد المولى بجوار مسجد االيمان هانوفيل  ز الفردوس مغلق 15

   الزراعيين 21ك  ز الصالح 16

  الهانوفيل ش العوامى برج الفوارس ز الهادى الشفيع مغلق 17

  خلف صيدلية فضة  ز عبد الفتاح الطلخاوى  18

  ش جمعية ابو يوسف  ز الرحمن بهاج 19

   بحرى الطريق 22ك  ز الشهيد عباس 20

  مدخل الزهور بحرى ش موبيلكا  ز عباد الرحمن 21

  الدرايسة  ز الروضة 22

  ابو يوسف ش الجمعية ز نور االسالم ابو يوسف 23

  ابو يوسف بحرى ز المدينة المنورة  24

 

 اٌضٚايب اٌزبثؼخ ٌسٝ اٌؼدّٝ



  ش الروضة الخضراء ز النور  25

  البيطاش ش عين شمس ز النور 26

  نادى الجمارك الهانوفيل  ز خالد بن الوليد 27

   اكتوبر شاطىء النخيل 6 ز الهدى 28

   خلف مجمع عبد المنعم جابر 2000ش الهانوفيل  ز عباد الرحمن 29

   خلف فتح هللا16اكتوبر ش  ز على بركة هللا  30

  الدخيلة بجوار المحكمة  ز حكمة  31

  ام زغيو خلف ش خليج السويس ز المروة  32

  ش الصيادلة من ش الحنفية   زعباد الرحمن 33

  ابويوسف  قبلى  ز عباد الرحمن  34

  ش الصحافة من ش خير هللا ز المدينة المنورة 35

   اكتوبر ز الصفوة 36

   معرض رشدى23ك  ز الرحمن مغلق 37

  ش عيد الطلخاوى ش فضة  ز التوحيد بهاج 38

  ش قنا متفرع من الحديد والصلب ز الرحمن 39

  ش قنا متفرع من الحديد والصلب ز السالم 40

  الساحة الرضوانية  ز الروضة 41

   بنزينة السالم19.5ك  ز الفتح المبين بهاج 42

  الدخيلة الجبل ز عمر بن الخطاب 43

  ابو يوسف امام بنزينة السالم قبلى  ز الكريم 44

  ش التقوى هانوفيل  ز الشهيد ابرهيم عويس 45

  ش خير هللا ز الرحمن 46

  هانوفيل ش االصدقاء ز الرحمن مغلق 47

   21ك  ز الرحمن 48

  ابو يوسف ش مسجد ابو يوسف الكبير ز النور وااليمان 49

  ش الحديد والصلب  مغلق ج =ز الهدى  50

  ابو يوسف  بحرى بجوار فرن اسكندرية  ز السالم  ـ مغلق  51

  البيطاش  ز بالل بن رباح 52

   ش الشيخ حامد26ك  ز النور 53

  19ابو يوسف ك  ز التقوى 54

  ش على بن ابى طالب خلف االهرام  ز الصالحين ـ مغلق 55

   خلف البنزينة 21ك  ز االيمان  56

  مساكن الحديد والصلب ابو يوسف  ز فخرالدين بهاج 57

  بجوار صيدلية اللورد ز االخوة 58

  الهانوفيل ش الورشة  ز التقوى 59

60 
ز نور االسالم ال يوجد 

  هانوفيل ش جمعه مفتاح  جمعه

  المساكن الصينية الهانوفيل  ز االنوار بهاج 61

   بجوار ابو صابر19.5ك  ز بالل بن رباح 62



   ش االدريسى خلف المدرسة  ز عباد الرحمن 63

  8مساكن البترول بوابة  ز الحبيب 64

  امام بنزينة السالم ز الحسين 65

  ش الحنفية البيطاش ز برد االسالم  66

  هانوفيل ش رضوان ابو بكر الصديق 67

  ام زغيو خلف مخازن طلعت ز الرحمة 68

  هانوفيل امام القويرى ز الحاجة زينب 69

  الدخيلة الجبل خلف مسجد السميع العليم ز عثمان بن عفان 70

   بحرى الطريق الصفا22.5ك  ز الرحمن 71

  14/15اكتوبر ش  ز الفتوح 72

  هانوفيل ش الهداية من ش خلفاء الراشدين ز االيمان مغلق ج 73

  شاطىء النخيل ز السالم  74

  شهر العسلالبيطاش  ز النور 75

   ش الجيش دخيلة  ز الخطيب مغلق الجمعه 76

  الحديد والصلب ز خالد بن الوليد مغلق ج  77

  ابو يوسف  ز المحسنين 78

  ش عبد العزيز من ش الحى  ز الغفور 79

  ش السالم هانوفيل ز عباد الرحمن ـ مغلق ج  80

  البيطاش ش مسجد الطيار ز نور االيمان 81

  ش الفردى من ش الحنفية  ز الرحمن بهاج 82

  البيطاش ش النزهه من ش الحى   ز الرحمن 83

  ش الخلفاء الراسدين الهانوفيل  ز سيف النصر ـ مغلق 84

  الهانوفيل ش ورشة البالط ز المروة  85

  الزهراء نهاية ش جمعه مفتاح  ز ابو القاسم  86

   اعلى كوبرى يمين21ك  ز ابو بكر الصديق  87

  الدخيلة الجبل الشمعدان  ز على ابن ابى طالب  88

  ش عبد الفتاح الطلخاوى  ز مالك الملك  89

   ارض المعلمين21ك  ز نور الحق مغلق 90

  هانوفيل اخر الخلفاء الراشدين  ز االسراء مغلق ج 91

  اخر ش الفردى  ز عبد الستار عرفة  92

  ابو يوسف قبلى  ز االشراف 93

   الهانوفيل ش الجمارك ز عباد الرحمن 94

  البيطاش نهاية الشارع  ز تبارك 95

  شاطىء الصفا ز عباد الرحمن 96

  المكس ز نور االيمان 97

  هانوفيل ش سعد هللا ابو بكر  ز حمزة بن عبد المطلب 98

  26ك  ز محمد عبد العزيز  99

  خلف ش القويرى  ز السالم  100

  الهانوفيل خلف بنك مصر  ز عباد الرحمن 101



  سعد زغلول البيطاش ز التقوى بها جمعه  102

  ابو تالت امام بيسو ز الصابرين 103

  ش البستان البيطاش ز المحمدى مغلق جمعه 104

  البيطاش عين شمس ش البستان  ز االمل ال يوجد جمعه 105

  الدخيلة قبلى خلف مسجد عباس غريب ز الروضة  106

  البيطاش خلف مستشفى االمل  ز باب السالم 107

  26 مدخل مساكن 26ك  ز عبد الوهاب 108

          ابو يوسف ش اسوان بعد المخبز البلدى ز الزهراء 109

  اخر ش الحنفية  ز الرحمن بها جمعه 110

  الهانوفيل ش الجمعية ش بشارة ز الرحمن مغلق جمعه 111

   ش المحجر22ك  ز سترك ورضاك 112

  11البيطاش ش  ز سالم الناضورى 113

  خلف مرور العجمى   ز االسراء والمعراج 114

  خلف سور الكيماويات الدخيلة  ز الرحمن  115

  البيطاش شهر العسل ش نادى الضباط ز الحمد والنعمة  116

  20/39اكتوبر ش  ز قباء 117

   البوابة 21ك  ز الرحمة مغلق جمعه 118

  12اكتوبر ش  ز نصر االسالم 119

  البيطاش خلف شركة المياه ز الهداية والنور 120

  البيطاش خلف البنك القديم ز التقوى 121

  21اكتوبر ك  ز المؤمنين 122

  البيطاش ش الحى ز الهدى  123

   ش مسجد العروة الوثقى24ك  ز الحق 124

  وادى القمر خلف مصنع االسمنت ز عباد الرحمن 125

  ارض الشرطة الهانوفيل ز الرحمن 126

  البيطاش ز الحى القيوم 127

  8منتصف ش فضة بوابة  ز االسراء بها جمعه 128

  ش عبد الفتاح الطلخاوى البيطاش ز الحرمين بها جمعه 129

130 
ز عباد الرحمن مغلق 

   خلف جهينة 22.5ك  جمعه

  اخر ش الحىالبيطاش  ز النور بها جمعه 131

  عزبة عالم ز االسراء 132

133 
ز الحبيب المصطفى بها 

  ش الحاج هيبة عبد هللا من ش رضوان  جمعه

  اخر ش الكومى  ز االسراء  134

  ابو يوسف ش قنا  ز الحق  135

  الحنفيه الرئيسى امام ش البيطاش ش  ز النور 136

  ش القدس من ش فضة  ز الرحمن 137

  ش ابو يوسف قباء  ز سعد بن معاذ 138



  عين شمسالبيطاش ش  ز الرحاب 139

  ابو يوسف بحرى صيدلية المعراج ز المعراج بها جمعه 140

   بنزينة السالم19.5ابو يوسف ك  ز الرحمة بها جمعه 141

  ش الصبروتى ابو يوسف ز ابو بكر الصديق  142

  بجوار مطعم ابو راوية هانوفيل ز التوبة مغلق جمعه 143

  ابو يوسف بجوار بنزينة السالم ز التوبه 144

  ابو يوسف قبلى الجبل ز خطاب 145

  ش الفردى الهانوفيل ز نور االسالم 146

  الدخيلة بجوار مسجد ناجى  ز الهدى  147

          10 ش 23ك  ز الصابرين 148

  ابو يوسف العجمى  ز الغفار مغلق جمعه 149

  خلف المالهى البيطاش ز الرحمن مغلق جمعه 150

  البيطاش اخر ش الحى  ز الغفور مغلق جمعه 151

  ابو يوسف قبلى  ز الخلفاء الراشدين 152

   اكتوبر 6شاطىء النخيل   ز احمد محمد مصطفى  153

   شاطىء النخيل 21ك  ز النور بها جمعه 154

  ابو يوسف خلف مسجد الصابرين  ز الصفا والمروة  155

  ش السالم من ش سليمان حمد هانوفيل ز هدى االسالم  156

  ش ابراهيم الزاوى البيطاش ز االيمان 157

  ش الهانوفيل الرئيس بجوار بنك مصر  ز مجيب هللا بها جمعه 158

  ش الحنفية البيطاش ز زمزم 159

    ش خالد بن الوليد الهانوفيل22 ز المعز 160

  البيطاش شهر العسل ش البطل احمد عبد العزيز ز العفو الكريم  161

  ش العوامى خلف المدرسة النموذجية  ز الفرقان 162

   21الزهور قبلى ش ابو سعيد ك  ز االخالص 163

  ابو يوسف امام مشتل عبير الزهور ز الحق 164

  ش حسنى مبارك من الزهور ز الشهيد سامى عفيفى  165

    قبلى 21ك  ز نور االسالم 166

   ابو تالت الصفا نور ز ال 167

  ش فضة العجمى بجوار جزارة الباشا ز عباد الرحمن بها جمعه 168

   ابو يوسف الحديد والصلب ز فاطمة الزهراء 169

  ش الخطيب الهانوفيل ز الفتح 170

  خلف مسجد القويرى ز الرحمن 171

  هانوفيل ش الحنفية  ز الظاهر 172

  الدخيلة بجوار شركة المياه الجديدة  ز الرضوان  173

  البيطاش شهر العسل خلف محطة االتوبيس ز يثرب مغلق 174

  الدخيلة الجبل بجوار مدرسة النورس ز االخالص 175
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  ش عبد الفتاح الطلخاوى خلف مطعم الصفتى  ز عمر بن الخطاب 242

   قبلى خلف الترعة 21ك  ز الرحمن 243

  ابو يوسف قبلى ش المحجر  ز التوحيد 244

   ش الفادى 19ابو يوسف قبلى ك  ز الفتح  245

  البيطاش ش الحجاز من ش الحى  ز الفردوس مغلق جمعه 246

247 
ز عباد الرحمن مغلق 

  البيطاش ش الحنفية  جمعه

248 
ز الشهيد ابراهيم بها 

  الهانوفيل ش عيد الطلخاوى امام سوبر ماركت نور االسالم  جمعه

  الهانوفيل ش عمر بن الخطاب ز الصابرين مغلق جمعه 249

  ابو يوسف قبلى مدرسة االورمان  ز المتقين 250



  ابو يوسف بحرى  ز الوصية  251

  ابو يوسف امام سعد الجندى  ز البرقوقى  252

  ابو يوسف ش زمزم ز الصحابة  253

  البيطاش ز االنصار  254

  الهانوفيل خلف سنترال االصدقاء  ز ال بدر  255

    8ش الطوب الرملى بوابة  ز التوحيد بها جمعه 256

  الجمعية الهانوفيل ش  ز الصحابة  257

   مكرر 41/10اكتوبر ش  ز نصر االسالم  258

  هانوفيل خلف شباب المستقبل   ز الوهاب مغلق جمعه  259

   ش العوامى من ش رضوان الهانوفيل 54 ز فضالى ال يوجد جمعه  260

261 
ز الفاروق عمر بن 

   ش الخلفاء الراشدين الهانوفيل  الخطاب 

   ش مسجد الشيماء الدرايسة قبلى 14 ز الشيماء مغلق جمعه 262

   ابو يوسف اخر ش الهايدى شمال  ز عباد الرحمن  263

  ش عبد الجواد العوامى الدرايسة  ز الصحابة  264

  البيطاش شهر العسل  ز االيمان بها جمعه 265

  وادى القمر  ز االنصار  266

   ش مصر سلفر بيتش26ك  ز القاضى  267

  ش ريش هوم الهانوفيل  ز الغفار مغلق جمعه 268

  ش سيدى محمد العجمى الهانوفيل  ز التوبة 269

   الهانوفيل نهاية روفة العوامى  ز النور المحمدى  270

  الدخيلة المالحة خلف مسجد عباد الرحمن ز الرحمن 271

  ابو تالت اخر ش عيد ابو تالت ز العزيز مغلق جمعه 272

  ش حسين وجدى الجمعية  ز الرحمن 273

  البيطاش ش ارض المعلمين ز المغفرة مغلق  274

  الهانوفيل ش الكومى  ز الشهيد محمد كامل  275

   ش الشعراوى هانوفيل  ز الزهراء  276

    خلف مساكن الحديد والصلب 8ش فضة بوابة  ز الرضا بها جمعه  277

  البيطاش خلف كافيتريا بيت العز  ز الصديق  278

  ابو يوسف  ز قباء  279

  ش الصالحين من ش عمر بن الخطاب  ز اولياء الرحمن  280

  الهانوفيل خلف القويرى  ز السالم ال يوجد جمعه  281

  ش الهدى ش الجمعية البيطاش  ز الصفا والمروة  282

   8 شارع 21.5ك  ز الصابرين  283

  الدخيلة الجبل ش معاذ بن جبل  ز الهداية  284

  البيطاش ش الحنفية  ز السالم ال يوجد جمعه 285

  الدخيلة ش الزهراء من ش الجيش  ز الزهراء مغلق جمعه 286

  الهانوفيل خلف المدرسة النموذجية  ز النور مغلق جمعه 287

  23/19اكتوبر ش  ز الرحمة  288



   امام جراج النقل العام البيطاش 8بوابة  ز االسراء  289

  17.5ابو يوسف بحرى ك  ز سليمان العراقى  290

  البيطاش نهايه ش عبد الفتاح الطلخاوى  ز عبد رب الرسول  291

  الدخيلة  ز الهدى  292

  البيطاش شهر العسل  ز النور 293

   بجوار رجال االعمال19.5ابى يويف ك  27/11/2019ز التيسير  294

  البيطاش ش عيد شمس  ز الخلفاء الراشدين  295

  البيطاش شركة المياه ز الهدى 296

  ش محمد عجمى من ش خير هللا  ز الصفا والمروة  297

   ابو تالت قبلى  ز ابو ديب 298

   ش الريدمبكس19.5ك  ز البشير  299

   هانوفيىل خلف كالسيك  ز ابو هريرة مغلق جمعه 300

  ش الهايدى ابو يوسف قبلى  ز العزيز بها جمعه 301

  فضة  ز الكريم  302

  البيطاش شهر العسل ش باللو ز الصحابه 303

  ابو يوسف الحديد والصلب  ز الرضا 304

   ابو يوسف بنزينة السالم قبلى  ز الكتانية  305

   خلف الشرطة العسكرية 21ك  ز الرحمن 306

   ش ابو يوسف ش مدرسة ابو بكر الصديق  ز نور الرحمن 307

  ش عبد الحميد رضوان نهاية ش الحديد والصلب ز المصطفى  308

  هانوفيل عيد الطلخاوى فضة  ز خالد بن الوليد 309

  ابو تالت بحرى  ز فاطمة الزهراء  310

  الدخيلة الجبل  ز الصفا مغلق جمعه 311

  البيطاش ش العيادة القديم  ز ابو بكر الصديق  312

  ش خير هللا الدرايسة  ز نور االسالم مغلق جمعه 313

    ش الشيخ حامد 26ك  ز بركة القران  314

  الهانوفيل امام قصر القويرى  ز رياض الصالحين  315

   ارض المعلمين  21ك  ز نور اليقين مغلق جمعه  316

317 
ز الخلفاء الراشدين مغلق 

  ش الجيش الدخيلة  جمعه

  خلف المول بجوار المنشار  ز الفتح مغلق جمعه 318

319 
ز النور والمصطفى ال 

  الحديد والصلب ش الشعراوى  يوجد جمعه

  ميدان سمرمون البيطاش  ز الرحمن 320

  الهانوفيل ش السالم  ز الحمد 321

   ش باللوشهر العسل  ز ابو حجر بها جمعه 322

  57اكتوبر ش  ز التقوى 323

  البيطاش ش الطيار من ش البيطاش الرئيسى  ز المودة  324

  البيطاش ش السماليهى  ز الفتح 325



   اكتوبر امام ماركت هريدى 6ش ابو بكر الصديق  ز التقوى  326

   قبلى 21ك  ز عبد القادر  327

  نهاية ش الحديد والصلب ابو يوسف  ز طلبة سعد 328

   خلف مستشفى الزهراء 8هانوفيل بوابة  ز التقوى  329

  الدرايسة خلف نتالى  ز الزهراء  330

  ش خير هللا من ش محمد العجمى  ز المعز  331

  وادى القمر  ز الرضوان  232

  المكس  ز ابو بكر الصديق 233

  الدخيلة ش حامد ز عمر بن عبد العزيز  234

  ابو يوسف  ز عباد الرحمن 235

  البيطاش  ز مالك الملك 236

  امام الشبان المسلمين الدخيلة  ز الرحمن 237

  الهانوفيل ش فضة  ز المصطفى  238

  البيطاش شهر العسل  ز اسيلكا 239

   بجوار سوميد29ك  ز الفالح ال يوجد جمعه 340

  الهانوفيل بجوار بنزينة ليبيا ز االيمان بها جمعه 341

   خلف مطعم الصفتى  ز الحمد 342

  اخر ش البيطاش  ز الحمد 343

   ابو تالت ز الصابرين  344

  ش العوامى هانوفيل  ز االخالص 345

  الهانوفيل ز الرحمن 346

  هانوفيل ش الكوثر من ش الكومى  ز الهدى مغلق جمعه 347

  المكس ز عباد الرحمن 348

   اخر ش الحى بنك فيصل  1ز الكريم  349

  الحديد والصلب ز الرحمن 350

   هانوفيل اخر ش الجمعية  ز يثرب 351

  الدرايسة  ز الشهداء 352

  ش عبد المنعم جابر هانوفيل  ز التوحيد 353

  البيطاش شهر العسل  ز مصعب بن عمير 354

   نهاية ش مسجد الرحمن الضوى 22ك  ز مالك الملك 355

  ابو يوسف  ز الرحمن 356

  البيطاش اخر شهر العسل  ز عباد الرحمن 357

   ش جهاد المصرى هانوفيل  ز االيمان 358

  الهانوفيل خلف بنك مصر  ز النور 359

360 
 ز الشهيد

  ش الحديد والصلب ابو يوسف   سامى عفيفى مغلق جمعه

  ش عبد الفتاح الطلخاوى ش فضة  ز الصفا مغلق جمعه 361

  الدخيلة ش محمد رزق ز الرحمن الرحيم  362

   اكتوبر12/45ش  ز الصفا 363



364 
ز ابو بكر الصديق مغلق 

   الدخيلة الجبل ش مسجد المساهمين جمعه

   ش الفردى الهانوفيل  ز نور االسالم 365

   بحرى ش سيلفر بيتش26ك  ز االخالص 366

  ش صابر عبد الكافى هانوفيل ز التوبة  367

  امام مدرسة العجمى النموذجية  ز الرحمة 368

  هانوفيل ش خير هللا ز عباد الرحمن 369

  هانوفيل ش الخلفاء الراشدين  ز ال قزون 370

  هانوفيل ز عبد المنعم جابر  371

  ام زغيو ز الشيماء 372

  اخر ش خير هللا  ز التوحيد  373

  الهانوفيل  ز الوهاب  374

    بحرى بجوار مسجد الصالحين 22ك  ز النور الهادى  375

  الدخيلة ش الجيش ز الرحمن الدخيلة  376

  الهانوفيل امام كالسيك  ز ديار الصفا  377

   ش من ش االهرام ابو تالت5 ز الفتوح 378

   الهانوفيل ش رضوان  ز رياض الصالحين  379

  14/10اكتوبر  ز النور  380

  البيطاش متفرع من ش البرنسيسة  ز السالم 381

  البيطاش ش الحنفية  ز الروضة  382

  الدخيلة الجبل خلف عباس غريب ز التوحيد 383

  الهانوفيل بجوار كالسيك  ز االية وااليات 384

   23ك  ز دار السالم 385

   الهانوفيل خلف عبد الفتاح الطلخاوى  ز الرحمن 386

  ابو يوسف ش المستشار بدوى ز الهدى  387

  ابو يوسف ز احباب المصطفى  388

   قبلى 21.5ك  ز عبد القادر  389

  الدرايسة ش العوامى  ز عمر بن عبد العزيز   390

  ابو يوسف ش جمعه مفتاح  ز االمام ابو العزايم  391

  وادى القمر  ز الهدى  392

  البيطاش ش سعد زغلول ز المصطفى  393

  البيطاش ش النزهه من ش الحى  ز الرحمن 394

  البيطاش خلف الطوب الرملى  ز سيدى يوسف الحبشى  395

    الدرايسة نتالى ز الزهرراء 396

   الحديد والصلب ش عبد الحميد رضوان ز الرحمن 397

   ابو يوسف امام بنزينة السالم ز عباد الرحمن 398

   البيطاش ز مالك الملك 399

   الهانوفيل  ز محمد السبع 400

   21ك  ز الوهاب 401



   البيطاش خلف شركة المياه ز نور االسالم 402

  ابو يوسف قبلى ش سان مينا ز الهداية والنور 403

   قبلى 21ك  ز النور 404

  الهانوفيل بجانب الكهرباء  ز الفردوس 405

  الهانوفيل خلف ابو الشوارب ز االيمان 406

  البيطاش عين شمس ز الحى القيوم 407

408 
ز االسراء ابو يوسف 

   ابو يوسف المشتل

409 
ز سيف خلف الحديد 

  البيطاش والصلب

  الهانوفيل ش بالل النموذجية  ز بالل بن رباح 410

  البيطاش ز الفرقان 411

  البيطاش ش نهاية عين شمس  ز البئر 412

  البيطاش ز زمزم 413

  ابو تالت ز الرحمن 414

  21ك  ز عمر بن الخطاب 415

  ابو يوسف ش الفتح ز الفتح 416

  البيطاش امام فرن الشحات بعد مسجد نصر العرب ز التوحيد 417

  ابو يوسف ش حسنى مبارك ز السالم 418

  الهانوفيل ش الجمعية  ز احباب المصطفى  419

   الحديد والصلب المستشار بدوى  المستشار/ عباد الرحمن  420

  البيطاش بجوار االندلس والحجاز  ز الهدى  421

  الهانوفيل امام ورشة الرخام  ز لقمان 422

  الدخيلة الشمعدان ز الصفا والمروة 423

  الهانوفيل امام مساكن كالسيك ز نور االسالم  424

  اخر ش فضة  ز الغفار 425

  ابو يوسف شاطىء الزهور ز نور االسالم 426

  ابو تالت ش نور االسالم ز السالم 427

  الدخيلة امام مدرسة النورس ز عباد الرحمن 428

  الهانوفيل ش الجمعيه ش عبد الكافى  ز الصحابه 429

  البيطاش شهر العسل ز عباد الرحمن 430

  26ك  ز االبرار 431

   الهانوفيل بنك مصر  ز اسالم العربى  432

  البيطاش ش مكة  ز الرحمن 433

  البيطاش امام مسجد السالم ز المودة 434

  ش المرور ز الرحمن 435

  ابو يوسف بحرى ز عمر بن الخطاب 436

   الزراعيين21ك  ز عباد الرحمن 437



   ابو تالت ش الجوهرة  ز الرحمن 438

  الحديد والصلب بجوار مطعم العزيزى  ز الزهراء 439

  الهانوفيل ش ورشة البالط ز نور االسالم والهداية  440

  الطلخاوى ش على ابراهيم ز االيمان باهلل 441

  البيطاش ش مجمع المدارس ز الرزاق العليم 442

  الهانوفيل خلف محمصة ام النور ز عمر بن عبد العزيز 443

  ام زغيو  ز المروة  444

  ابو تالت ش الحسينى  ز النور 445

  الدرايسة قبلى  ز الرحمن 446

  الدخيلة الشمعدان  ز الهدى  447

  الهانوفيل خلف نقطة الساحل  ز االنصار 448

  الدخيلة بحرى  ز الرحمن 449

  ارض الزراعيين 21ك  ز الصفا والمروة  450

   الهانوفيل ش الحاج بريك من خير هللا ز الفتح 451

  الهانوفيل اخر ش السالم ز الرحمن 452

  الدرايسة قبلى ش عمر بن الخطاب  ز الصابرين 453

  الهانوفيل اخر ش فضة  ز خالد بن الوليد 454

  ابو يوسف ش عبير الزهور  ز الحسن والحسين 455

  8بوابة  ز الشاذلية 456

  الدخيلة المالحة  ز الرحمن 457

  الهانوفيل المربع الذهبى  ز الصحابة  458

   بجوار م الرحمة 18.5ابو يوسف قبلى ك  ز ام القرى 459

   الزراعيين21ك  ز الرضوان 460

  الهانوفيل ز االية وااليمان  461 

  البيطاش ش االحالم ز الحق  462

  الهانوفيل ش زمزم ز الحسن 463

      بجوار مدرسة االدريسى 17.5ابو يوسف ك  ز الرحمن 464

  البيطاش ش حسين والى الجمعية  ز الرحمن 465



  الهانوفيل ش روفة العوامى  ز الهدى  466

  الهانوفيل الدرايسة  ز محمد الفقى 467

  البيطاش ش عبد الفتاح الطلخاوى  ز الصديق  468

  ابو يوسف ش اسوان ز الشرقاوى 469

  22ك  ز بدر بثينة  470

   مساكن الحديد والصلب8بوابة  ز قباء  471

  الدخيلة ش حامد للمفروشات ز الزهراء 472

  ش العوامى من ش رضوان  ز الصالحين 473

  الهانوفيل ش الكومى  ز الكوثر  474

  الدخيلة بحرى بجوار مستشفى فيكتوريا  ز عباد الرحمن 475

  الهانوفيل ش السالم  ز الصابرين 476

   بحرى امام قصر السيراميك21ك  ز عادل 477

  اكتوبر ز السيدة خديجة  478

  البيطاش اخر الحى  ز عمر بن الخطاب 479

  البيطاش اخر ش الحى  ز الحنفى  480

  8بوابة  ز عثمان بن عفان 481

  الهانوفيل ش الجمعية  ز التوحيد 482

  البيطاش ش القاعدة  ز نصر االسالم 483

  الهانوفيل ز الحسن 484

  امام قصر القويرى الهانوفيل  ز روضة الصالحين 485

  ابو يوسف ش الفرن ز الفردوس 486

  الدخيلة ش الجيش منتصف الشارع ز بالل بن رباح 487

  الهانوفيل ش السالم ز مجد االسالم 488

  البيطاش امالم فندق سمرمون البيطاش ز السالم 489

  ابو يوسف قبلى ش الجيشس ز ابو الخير  490

  ش الحنفية ز ابو النصر  491

  البيطاش ش الحنفية   ز ابو بكر الصديق  492

  ابو يوسف قبلى  ز ابو بكر الصديق 493



  ابو يوسف ش التامين  ز ابو بكر الصديق 494

  الخلفاءالهانوفيل ش  ز ال قزون 495

  الهانوفيل فضة ز االخوة 496

  الهانوفيل ش حسين والى  ز االسراء 497

  البيطاش خلف جراج النقل العام ز االسراء 498

  البيطاش امام مرفق المياه ز االسراء 499

   قبل الزراعيين21ك  االول واالخر 500

   بجوار البوابة 21ك  ز االيمان 501

  ابو يوسف من ش ريدمبكس ز االيمان باهلل 502

  ابو يوسف ش ابو بكر بجوار شهرزاد ز االيمان باهلل 503

  الهانوفيل ش مسجد االسراء ز البخارى 504

  ش ابراهيم العوامى الهانوفيل  ز البدر والهدى  505

   10 ش 22ك  التامين 506

  البيطاش الرئيسى  ز التقوى 507

  ش الحى البيطاش ز التقوى  508

  ش البيطاش ش سعد زغلول ز التقوى 509

  الهانوفيل خلف مدرسة شباب المستقبل ز التقوى 510

  الهانوفيل خلف  مسجد القويرى  ز التقوى 511

  الهانوفيل من خير هللا ز التقوى 512

  اكتوبر ز التقوى 513

  اكتوبر ش ابو بكر  ز التقوى 514

  الهانوفيل متفرع من ش الرضوان  ز التقوى 515

  البيطاش اخر ش الحى  ز التنعيم 516

  البيطاش اخر ش شهر العسل ز التوبه 517

  البيطاش امام عباس حلمى  ز التوبه 518

  الهانوفيل ش الخلفاء ز التوبه 519

   الدرايسة امام مسجد القويرى  ز الحرمين 520

   ش الحى 25البيطاش  ز الحق المبين  521



  ابو يوسف خلف مدرسة االورمان ز الحكمة  522

  الهانوفيل اخر ش الجمعية  ز الحمد 523

   بحرى 22ك  ز الحمد 524

  الهانوفيل خلف الوحدة الصحية  ز الحمد 525

  الهانوفيل من ش االسراء ز الراضى  526

  البيطاش ش عين شمس ز الرحاب 527

  19ك ابويوسف  التوبة/ الرحمة  528

  محمد العجمىالهانوفيل ش  ز الرحمن 529

  خلف الجمعية االستهالكية ابويوسف  ز الرحمن 530

  البيطاتش ش فضة  ز الروضة  531

  الهانوفيل الزهراء ش محمد وهبة  ز السبع 532

  ابو يوسف من ش عبد الحميد رضوان ز السعيد 533

  البيطاش ش عين شمس ز السالم 534

  خلف مسجد السلف الصالحالهانوفيل  ز السالم 535

  خلف صيدلية وندسورالهانوفيل   ز السالم  536

  ش السالم من ش القويرى الهانوفيل  ز السالم 537

   ابو يوسف اخر الجيش ز الشاكرين 538

   البيطاش خلف فضة  الشهيد ابراهيم  539

  الهانوفيل خلف مسجد محمد موسى  الشهيد محمد سعد 540

  الهانوفيل خلف ش العوامى  ز الصابرين 541

  10 ش 22ك  ز الصالحين  542

  البيطاش خلف االيمان  ز الصالحين 543

  الهانوفيل ش البنك  ز الصفا  544

   امام المشتل 23ك  ز الصفا والمروة  545

  البيطاش ش الحنفية  ز الظاهر  546

  البيطاش بجوار مسجد السلوى  ز العز 547

  اكتوبر بجوار الحديد والصلب ز العزيز  548

  البيطاش ش قاصد كريم  ز الفاروق عمر  549



   الهانوفيل من اول ش رضوان  ز الفاروق عمر  550

  الهانوفيل ش روفة العوامى  ز الفتح 551

  17.5ك  ز الفتاح العليم  552

  ابو يوسف ش المدارس ز الفتح المبين 553

  البيطاش ش فضة  ز الفرج 554

  اكتوبر اول مدخل شمال ز الفردوس 555

  الهانوفيل من ش رضوان ز الفضالى 556

  الدرايسة خلف نتالى ز الفقى 557

  البيطاش خلف المدرسة  ز القدوس 558

  الهانوفيل ش القرى  ز القدوس 559

  الهانوفيل ش ابو زيد سالم  ز الكوثر  560

  البيطاش ش البساتين  ز المؤمنين  561

  الهانوفيل خلف المدرسة  ز المتقين  562

  الهانوفيل خلف المدارس ز الهدى والنور 563

  البيطاش ش عين شمس ز ام القرى  564

  الهانوفيل خلف عمارة الضحى  ز ام القرى 565

  خلف مسجد الرحمةابويوسف  ز ام القرى  566

  الهانوفيل اخر ش خير هللا ز ام المؤمنين 567

  قبلى ابويوسف  ز بر الوالدين 568

  برج السعد الهانوفيل امام الكهرباء  ز برج السعد 569

   اما المعسكر23ك  ز رب الصابرين 570

  12اكتوبر ش  ز االندلس والحجاز 571

  ابو يوسف امام الحديد والصلب ز سعد بن معاذ 572

  الهانوفيل ش الصحافة  ز سلطان ابراهيم 573

  الهانوفيل خلف القويرى ز النور 574

  الهانوفيل بجوار مسجد موسى  ز النور 575

  خلف القويرى  ز النور 576

  المكس امام الشاطىء ز ضيوف الرحمن 577



  البيطاش ش الصيادين  ز عباد الرحمن 578

  البيطاش خلف الحى  ز المعز 579

  البيطاش ش فضة  ز قباء  580

  الهانوفيل ش السالم ز مجد االسالم 581

  ابو يوسف امام االورومان ز نصر االسالم 582

  ابو يوسف ش المشتل ز نور االيمان 583

  البيطاش ش السماليهى ز نور الحق 584

   المعلمين2اكتوبر مدخل  ز نور الحق 585

  8ام زغيو بوابة  ز نور الهدى  586

  ابو تالت ش ز العزيز امام طيار شوقى عبد العال  ز العزيز  587
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 مالحظات العنوان اسم الزاوية م
  ش هيبة خلف مدرسة الصفوة الهانوفيل   ز بدر 1

  ش الشعراوى من ش جمعه مفتاح ز متولى الشعراوى  2

  ش قهوة راضش حنى مبارك الهانوفيل   ز الرحمن 3

   امتداد ش حسنى مبارك  ز الكرم 4

  ش حسنى مبارك  ز االيمان  5

  ش البيطاش حلف مسجد الغفران   ز الصحابة  6

  اول ش الحى خلف مسجد الغفران   ز الرحمة   7

  ش نقطة الساحل من ش الحنفية   ز التوحيد  8

  بجوار سوبر ماركت تو ام ز ابو بكر الصديق 9

  عزبة عالم قبلى الهانوفيل  ز البخارى 10

  عزبة عالم قبلى الهانوفيل  ز الصحابة  11

  ش مسجد درويش من شهر العسل   ز الدعوة 12

  اخر ش قصر القويرى  ز الروضة  13

  اخر ش السالم الهانوفيل  زبالل بن رباح 14

  اخر ش الحى بجوار مسجد اليسير البيطاش  الرحمة ز  15

  ش الهانوفيل الرئيسى ز زمزم 16

  خلف ش نتالى ز الرحمة 17

  خلف ش نتالى  ز السلسبيل  18

  ش خلف مجمع الصناعات الصغيرة البيطاش  ز السميع المجيب 19

  خلف ابراج العائلة  ز عباد الرحمن 20

  وادى القمر  ز الرحمن الرحيم 21

  ش مسجد اهالى وادى القمر  ز فنح الوهاب 22

  وادى القمر ز غرة 23

 

 اٌضٚايب األٍ٘يخ ٌسٝ اٌؼدّٝ



  وادى القمر ز االشراف  24

  امتداد سور االسمنت وادى القمر ز التوحيد 25

  وادى القمر  ز الصفا والمروة  26

  وادى القمر   ز الروضة  27

  وادى القمر  ز الهدايا 28

  وادى القمر  ز رياض الجنه 29

  ابو تالت ز النور  30

   الصفا 25ك  ز الشهيد ثروت سيدجالل 31

  21 بحرى خلف مبرة العصافرة ك 21ك  ز الرواد 32

   مسرح النجوم البيطاش  37ش  ز االيمان 33

  شهر العسل البيطاش  ز الرحمة آل بهجت  34

   ش مسرح النجوم42البيطاش  ز المصطفى  35

  21ش الصفا ك  ز عباد الرحمن 36

  اخر ش الخلفاء الراشدين ز نصر االسالم 37

   قبلى  21ش مسجد قباء ك  ز التوبه 38

   بحرئ ش ام القرى26ك  ز الرحمن الرحيم  39

  21ش مدرسة شيرين ك  ز عباد الرحمن  40

  ش عبد العزيز الطلخاوى الهانوفيل  ز خالد بن الوليد 41

  ش الخلفاء بجوار صيدلية عطا هللا الهانوفيل ز االيمان 42

  ابو يوسف ش المعهد العالى ز شهداء االقصى  43

  ابو يوسف ش المعهد العالى ز المتقين 44

  امام المعسكر الدفاع الجوى  ز عباد الرحمن 45

  بجوار مسجد الرحمة ش صالون السالم ز المدينة المنورة  46

   امام جمعية التموين21مساكن ك  ز الحسين 47

  ش صالون السالم  ز التوحيد 48

  امام ةشركة قباء ام زغيو ز سعد بن ابى وقاص 49

  امام معسكر الدفاع الجوى  ز الرحمن  50

  امام معسكر الدفاع الجوى بجوار مسجد الصفا   ز المصطفى   51

  خلف مخازن طلعت مصطفى   ز المدينة المنورة  52

  21بجوارمسجد الرحمة ك  ز الهدى  53

   بحرى 19ابو يوسف ش المشتل ك  ز العزيز 54

  ام  زغيو بعد مصنع الخردة   ز القبة الخضراء 55

  ابو يوسف ش المشتل بجوار ز الهدى بحرى ز عمرو بن العاص 56

  ابو يوسف ش المشتل  ز آل ياسر  57

  نهاية ش المشتل ابو يوسف  ز اهل الجنة  58

 ز عائشة  59
ابو يوسف ش من ش اسوان امام زاوية عمر بن 

  الخطاب 

  ابو يوسف ش المروة من ش الريد مبكس  ز مصعب بن عمير  60

  ابو يوسف متفرع من ش الجمعية  ز قباء 61



  ابو يوسف من ش الجمعية اخر ش صيدلية المعراج ز التيسير 62

   ابو يوسف من ش مدارس شمس العال  ز فارس االسالم 63

  ابو يوسف بجوار كافيتريا الطماوى  ز الروضة الشريفة  64

  البيطاش نهاية ش شهر العسل يمين تحت عمارة الريان  ز البوفيرى  65

 ز ابى االقبال  66
البيطاش ش شهر العسل كافيتريا مكة بجوار مسجد 

  الصابرين 

 ز نور االسالم 67
البيطاش نهاية ش السالم بعد مسجد السالم بالقرب من 

  الشارع الجديد

   متفرع من ش البيطاش الرئيسى 8بيانكى اول ش  ز الحبيب 68

  18ابو يوسف ش ابو بكر الصديق ك  ز االسراء 69

  الهانوفيل عزبة عالم منشية العلماء ز االيمان  70

  الهانوفيل عزبة عالم ش الشيماء ز الكريم  71

  ابو يوسف ش الفرن ز السالم 72

  21مساكن ك  ز اليقين 73

   ش المقابر21ك  ز عمر بن الخطاب  74

   ش المقابر21ك  ز التوبه 75

    بجوار المقابر اخر السور 21ك  ز الرحمة 76

  8 ش 21ك  ز النصر  77

  ش بدرى عبد المولى جهينه  ز صفوان 78

   10ش  ز التابين 79

   ش الطنطاوى24ك  ز المؤمنين باهلل  80

  امام زاوية النور الهادى ز المصطفى  81

   22.5ش مسجد العاطى ك  ز ال عمران 82

   خلف ورشة النجارة 10ش  ز الشهيد هانى  83

   ش طنطاوى 25ك  ز الهدى  84

   ش معرض الصابرين22.5ك  ز الصابرين 85

   سعد عطية  25ك  ز عباد هللا  86

   سيلفر بيتش26ك  ز المعتز باهلل  87

   قبلى  26ك  ز الرحمن  88

   13اكتوبر ش  ز السيدة خديجة   89

  طريق اسكندرية مطروح ز على بركة هللا 90

   26/43اكتوبر  ز المدينة المنورة  91

  ش مسجد الصابرين ش الضوى وهبه  ز الصابرين  92

   22ش الرحمن ك  ز مالك الملك 93

   22ش مسجد الرحمن ك  ز المصطفى  94

  ش عمر بن الخطاب امام مرتضى ز عمر بن الخطاب 95

  ش مسجد عمر بن الخطاب امام مرتضى ز ام المؤمنين 96

   بحرى خلف المرور21ك  ز خالد بن الوليد 97

   بجوار المعسكر  27ك  ز الوليد 98



  26امام مسجد فاروق بحرى ك  ز اهل الخير  99

  شاطىء الصفا بجوار الفرن  ز الخليل 100

  بجوار كنيسة الصفا  ز الشيماء 101

  امام منزل الشيخ صالح بجوار زاوية ال يوسف ز التوحيد  102

  اسكندرية الجديدة ز ال يوسف  103

  10 ش 22.5ك  ز المعز 104

   نهاية ش الترعة بجوار سوبر ماركت على  26ك  ز سترك يا رب 105

  خلف نور النبى  ز االخالص 106

  ش مرتضى   ز السميع العليم 107

  خلف اسكندرية الجديدة  ز مالك الملك 108

           متفرع من ش مرتضى 12ش  ز الشكور 109

  الدخيلة بحرى ش البحر بجوار مسجد حكمة  ز االيمان 110

  الدخيلة بجوار البوسطة الجديدة  ز االحمدى  111

  الدخيلة بجوار مدرسة بالل المشتركة  ز الرحمن 112

  الدخيلة السوق بجوار المدافن ز فجر االسالم  113

  الدخيلة بجوار مدرسة الفتح   ز الرحمن 114

  الدخيلة خلفة الفتح  ز على بن ابى طالب  115

  الدخيلة بجوار محمد رزقه لقطع غيار السيارات ز الرحمن الرحيم  116

  الدخيلة ش مسجد ناجى  ز الهدايا 117

  الدخيلة شاطىء الدخيلة بجوار ممدوح على للمقاوالت ز عمر بن الخطاب 118

  الدخيلة بجوار البوستة القديمة  ز الروبى  119

  الدخيلة بجوار فرن التوحيد بحرى  ز السبيل 120

  الدخيلة خلف جمعية ابناء جهينة  ز الحمد 121

  الدخيلة ش المطافى بحرى  ز االيمان 122

  الدخيلة ش البنك القديم بجوار المحكمة  ز الصفا والمروة  123

 ز الفتح المبين 124
الدخيلة امام مسجد عباد الرحمن الدخيلة الجبل شركة 

  العظم 

  الدخيلة بحرى امام المقابر ز الحق 125

  الدخيلة قبلى بجوار صيدلية د جمال اخر ش الجيش ز الخلفاء الراشدين  126

  الدخيلة ش محسن بجوار جيالتى بحرى الدخيلة الجبل  ز الرحمن 127

  الدخيلة ش العالف خلف مسجد سنانى  ز مالك الملك 128

 ز عباد الرحمن 129
الدخيلة مسجد عباد الرحمن متفرع من ش العالف خلف 

  مسجد سنانى 

  الدخيلة ش الشجرة خلف مطعم مكة قبلى  ز ابو بكر الصديق 130

  الدخيلة الجبل خلف الصرف الصحى قهوة صابر  ز التوحيد 131

  الدخيلة الشمعدان بجوار مسجد بيت الرحمن ز االنصار  132

  ش الدخيلة ش الجيش بجوار المغسلة   ز الشهداء 133

  الدخيلة المالحة خلف شركة الشمعدان  ز خالد بن الوليد 134

  ش السامبو الدخيلة الجبل   ز النور 135



   الدخيلة الجبل بجوار دواجن المهندس ز بدر 136

  الدخيلة الجبل حارة الصعايدة  ز الفتح 137

  الدخيلة الجبل حارة الصعايدة ز المدينة المنورة  138

  الدخيلة الجبل ش مسجد المساهمين اول الشارع يمين  ز الكريم 139

 ز الرحمن 140
الدخيلة الجبل خلف مسجد المساهمين اخر ش محمد ابو 

  الحسن

  الدخيلة الجبل خلف فرن الزمار ز التوحيد 141

  الدخيلة الجبل بجوار مسجد السميع العليم ز التواب الرحيم  142

  الدخيلة الجبل ش الوزيرى متفرع من ش الجيش ز الرحمن الرحيم 143

  فبلى خلف جمعه االقصر  ز عمر بن عبد العزيز  144

  خلف جمعه االقصر قبلى  ز الهدى  145

  الدخيلة الجبل ش نور االسالم خلف زاوية الخطيب ز عمر بن الخطاب 146

  الدخيلة الجبل ش الجيش خلف سوبر ماركت فهمى   ز عباد الرحمن 147

      ش السوق بجوار سعد العالف ز الصفا والمروة 148

 ز الرحمن الرحيم 149
وادى القمر ش مسجد اهالى وادى القمر بجوار فرن 

  مجاهد 

  وادى القمر اخر امتداد ش السوق بجوار البتروجاس ز االشراف 150

  المكس بجوار نقطة الشرطة   ز الفتح  151

  طرمبات المكس  ز الصفا والمروة  152

  البيطاش ش ابو ديب ش النقابة امام ش مسجد السالم   ز نور االسالم  153

  بيانكى اول ش متفرع من ش البيطاش الرئيسى   ز الحبيب 154

   18ابو يوسف ش ابو بكر الصيق ك  ز االسراء  155

  الهانوفيل عزبة عالم منشية العلماء  ز االيمان   156

  الهانوفيل عزبة عالم ش الشيماء ز الكريم 157

  ابو يوسف ش الفرن  ز السالم 158

  21مساكن ك  ز اليقين 159

    ش المقابر21ك  ز التوبة 160

   بجوار المقابر اخر السور 21ك  ز الرحمة  161

   8 ش 21ك  ز النصر 162

    ش الطنطاوى24ك  ز المؤمنين باهلل 163

  امام زاوية النور الهادى ز المصطفى 164

   ش عباد الرحمن25ك  ز ابو بكر الصديق  165

    سعد عطية  25ك  ز عباد هللا 166

    على الطريق25ك  ز الرحمن 167

   ش سيلفر بيتش26ك  ز الفتح 168

    قبلى 26ك  ز الرحمن 169

   ش منصور 26ك  ز الفتح 170

  26ش حميده الطلخاوى من ش المرسة ك  ز عباد الرحمن  171

  13اكتوبر ش  ز السيدة خديجة  172



  طريق اسكندرية مطروح ز على بركة هللا 173

  26/43اكتوبر  ز المدينة المنورة  174

  ش مسجد الصابرين ش الضوى وهبه ز الصابرين 175

  22ش مسجد الرحمن ك  ز المصطفى  176

  ش مسجد عمر بن الخطاب ش مرتضى  ز ام المؤمنين 177

  امام منزل الشيخ صالح بجوار زاوية ال يوسف  ز التوحيد 178

  خلف نقطة حرس الحدود ز معاذ بن جبل 179

  ش بيسو الوردانى امام مظلوم ز عباد الرحمن 180
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