
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أول  حى المنتزة
 

 احلد الشماىل

 اجلنوبى احلد

 

 

 

 45طريك انجيص يٍ تالليت يع ضارع اإللبال حتٗ تالليـّ يع ضارع 
 

يذ حتٗ يٍ كٕبرٖ انعٕا (كفر انذٔار  –انعٕايذ  )طريك لُال انًحًٕديت 

 0كٕبرٖ انعًياء حذٔد خٕرضيذ يع كفر انذٔار

 الشرقىاحلد 
ضارع اإللبال يًتذًا انٗ ضارع انجالء فطارع جًيهت بٕحريذ حتٗ كٕبرٖ 

انعٕايذ ٔلُال انًحًٕديت 
 

يًتذًا حتٗ ضارع يصطفٗ كايم ٔانطريك انذٔنٗ انذائرٖ حتٗ  45ش 

انكٕبرٖ انخايس 
 

 الغربىاحلد 

 

 الحدود



 

 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

احلد 

 الشرقى

  أول املنتزة حى

 انسيٕف بحرٖضياخت 

انسيٕف لبهٗ ٔدربانت  ضياخت

ضياخت سيذٖ بطر بحرٖ 

ضياخت سيذٖ بطر لبهٗ 

ضياخت خٕرضيذ انبحريت 

ضياخت انمرداحٗ 

ضياخت انًٓاجريٍ 

ضياخت انتٕفيميت 

ضياخت انًُطيت انبحريت 

 

قسم أول شرطة املنتسة 

شياخات 
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أول  حدود شياخات حى املنتزة

 

 انحذ انغربٗ انحذ انطرلٗ انحذ انجُٕبٗ انحذ انطًانٗ اسى انطياخت

لسى أٔل ضرطت 
انًُتسة 
انحذٔد 

ٔانًكَٕاث 
اإلداريت 

طريك انجيص يٍ تالليّ يع 
ضارع اإللبال حتٗ تالليّ 

 45يع ضارع 

انعٕايذ )طريك لُال انًحًٕديت 
يٍ كٕبرٖ  (كفر انذٔار –

حتٗ كٕبرٖ انعًياء  انعٕايذ
حذٔد خٕرضيذ يع كفر انذٔار 

ضارع اإللبال يًتذا إنٗ 
ضارع انجالء فطارع جًيهت 
بٕحريذ حتٗ كٕبرٖ انعٕايذ 

ٔلُال انًحًٕديت 

يًتذا حتٗ  45ضارع 
ضارع يصطفٗ كايم 

ٔانطريك انذٔنٗ انذائرٖ 
حتٗ انكٕبرٖ انخايس 

انسيٕف بحرٖ  

طريك انجيص يٍ ش 
د االلبال حتٗ ش يسج

سيذٖ بطر طريك انجيص 

ش يهك حفُٗ بحرٖ يسنماٌ 
فيكتٕريا يًتذًا حتٗ ش يسجذ 

سيذٖ بطر  
يسنماٌ سيذٖ بطر حٗ )

  (انًُتسِ

ش االلبال يٍ طريك 
انجيص حتٗ تمابهّ يع 
طريك انحريت يسنماٌ 

فيكتٕريا  

ش يسجذ سيذٖ بطر يٍ 
طريك انجيص حتٗ يسنماٌ 
سيذٖ بطر حٗ انًُتسِ  

انسيٕف لبهٗ 
ربانت ٔد

ش يهك حفُٗ لبهٗ يٍ أٔل 
يهك  15ش انجالء حتٗ ش 

حفُٗ لبهٗ انسكت انحذيذ  

طريك انعٕايذ انذئرٖ يٍ عسبت 
انبحر حتٗ عسبت انفهكٗ ش 
احًذ عبذ انْٕاب ٔانًساكٍ 
انبحريت ٔعسبت انطايٗ  

يهك حفُٗ لبهٗ  15ش 
انسكت انحذيذ يًتذًا حتٗ ش 
يسجذ بذر يع ش يصطفٗ 

كايم  

يسنماٌ  ش انجالء يٍ
فيكتٕريا يًتذًا انٗ ش 

جًيهت بٕحريذ حتٗ تمابهّ 
يع ش ترعت انًحًٕديت  

  (عسبت انبحر  )

سيذٖ بطر 
بحرٖ  

ش يسجذ سيذٖ بطر يٍ 
طريك انجيص يًتذًا حتٗ 

طريك انجيص   45ش 

ش يهك حفُٗ بحرٖ يٍ ش 
يسجذ سيذٖ بطر يًتذًا حتٗ 

  45ش 

يٍ طريك انجيص  45ش 
ٖ يًتذًا حتٗ ش يهك حفٍ

بحرٖ  

ش يسجذ سيذٖ بطر يٍ 
طريك انجيص يًتذًا حتٗ 
ش يهك حفُٗ بحرٖ  

سيذٖ بطر لبهٗ 
ش يهك حفُٗ لبهٗ يٍ ش 

 45يًتذًا حتٗ ش  15
لبهٗ  

ضركت )ش يصطفٗ كايم 
يٍ ش يسجذ بذر حتٗ  (انكتاٌ

. يع ش يصطفٗ كايم  45ش 

لبهٗ يٍ ش يهك  45ش 
حفُٗ لبهٗ يًتذًا حتٗ ش 

يصطفٗ كايم 

ش يهك حفُٗ يٍ  15ش 
لبهٗ يًتذًا حتٗ ش يسجذ 
بذر يع يصطفٗ كايم  

خٕرضيذ انبحريت  

طريك عسبت ضاكر يٍ 
يصرف انعًياء يًتذًا حتٗ 

طريك عسبت انًراغٗ  

طريك انعٕايذ كفر انذٔار يٍ 
يذخم عسبت انًراغٗ حتٗ 

يصرف انعًياء  

طريك كٕبرٖ انعًياء يٍ 
لُال انًحًٕديت حتٗ طريك 

عسبت ضاكر  

يذخم عسبت انًراغٗ طريك 
يٍ طريك لُال انًحًٕديت 
حتٗ َٓايت عسبت انًراغٗ 

يع عسبت االصالح  

انمرداحٗ 
انطريك انذٔنٗ يع ترعت 
يُٗ َٓايت عسبت انستيٍ 

حتٗ حذٔد ضياخت انتٕفيميت  

طريك عسبت يرزة ٔانمرداحٗ 
حتٗ طريك ش انسٕق بخٕرضيذ  

طريك انسٕق بخٕرضيذ يٍ 
حتٗ  30بذايت عسبت ال

تٕفيمٗ    10ايت حٕض َّ

طريك ترعت يُٗ يٍ أٔل 
حتٗ انكٕبرٖ  ييسراعسبت 

األٔل نهطريك انذٔنٗ  

انًٓاجريٍ 

طريك عسبت يرزة 
ٔانمرداحٗ يًتذًا حتٗ 
تماطعّ يع طريك عسبت 
انًراغٗ انمذيًت ٔبذايت 

عسبت االصالح  

انعٕايذ ـ كفر )طريك انًحًٕديت 
يٍ أل طريك عسبت  (انذٔار

يك انًراغٗ  انبحر حتٗ طر

طريك عسبت انًراغٗ يٍ 
يٍ طريك انًحًٕديت 

يًتذًا  (انعٕايذ ـ كفر انذٔار)
حتٗ طريك عسبت انًراغٗ 
انجذيذة ٔعسبت االصالح  

طريك عسبت انبحر يٍ 
طريك لُال انًحًٕديت حتٗ 

  يسراأٔل عسبت و

انتٕفيميت  

طريك يصرف انعًياء يٍ 
عسبت عثًاٌ يٕسٗ يًتذًا 

حٕض  حتٗ طريك خٕرضيذ
تٕفيمٗ   10

طريك عسبت ضاكر يٍ يصرف 
 30انعًياء يًتذًا حتٗ عسبت 
ٔطريك خٕرضيذ  

طريك يصرف انعًياء يٍ 
عسبت ضاكر يًتذًا حتٗ 
عسبت عثًاٌ يٕسٗ  

طريك خٕرضيذ يٍ َٓايت 
حتٗ َٓايت  30عسبت 

تٕفيمٗ   10حٕض 

انًُطيت انبحريت 

طريك عسبت زلسٔق يًتذًا 
حتٗ عسبت َجع خطاب ثى 

بت يحسٍ يًتذًا حتٗ عس
انطريك انًؤدٖ انٗ عسبت 

انًُطيت انبحريت  

طريك عسبت يحسٍ انكبرٖ يع 
عسبت انبحر يًتذًا حتٗ كٕبرٖ 

طريك ترعت )انطريك انذٔنٗ 
  (يُٗ

انطريك انذٔنٗ يع ترعت 
يُٗ يًتذًا حتٗ عسبت 

فرعٌٕ ٔعسبت انعًرأٖ 
انصغرٖ يصطفٗ كايم  

ترعت يُٗ يٍ أٔل عسبت 
انكٕبرٖ انذٔنٗ حتٗ  ييسرا

األٔل بجٕار عسبت أبٕ 
سرحّ  

 

 

 

 


