
 

 

   

 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
للسيدة  السيد سرجيو دي بون يهدي القلم 

 سوزان مبارك رئيس مجلس أمناء المكتبت

حى العامرية ثان 

لسى ثاٌ ضزطت انعايزيت  

 التقسيم االدارى

(13)   

يزيٕط ( 1)

انٕٓاريت ( 2)

َجع انعًدة خهيم ( 3)

َجع انعًدة ُْدأٖ ( 4)

انٕادٖ ( 5)

فهسطيٍ ( 6)

 

 ضياخاث

 2015نسُت  312و لزار رئيس يجهس انٕسراء رق



 حى العامرية ثان
 

 الحدود

 احلد الشماىل

 اجلنوبىاحلد 

 غربىالاحلد 

 الشرقى احلد

كٕبزٖ يحٕر )انطزيك اندٔنٗ يٍ تماطعّ يع طزيك ٔصهت انذراع انبحزٖ باو سغيٕ 
. انعزب بزج ٔحتٗ طزيك صيُيت يطار ( انتعًيز

حدٔد انمسى يع لسى )انطزيك انصحزأٖ إتجاِ انماْزة  71.5انطزيك انًْٕٗ يٍ ن 
ثى يتجّ انٗ انغزب يارًا بُمطت ( باريت انتابع نًديزيت أيٍ انبحيزةانطزطت غزب انُٕ

عهى ) 149ثى يسيز ْذا انحد انٗ َمطت انًثهثاث رلى ( لارة انعبيد) 42انًثهثاث رلى 
. كى لبهٗ 13يسافت ( يُمار انٓدْد) 183ثى انٗ َمطت انًثهثاث رلى ( َفادِ

 
 

يفارق انعجًٗ  29نصحزأٖ يٍ نطزيك ٔصهت انذراع انبحزٖ انًتفزع يٍ انطزيك ا
ثى يتجّ ضًااًل حتٗ انتمائّ يع انطزيك اندٔنٗ عُد كٕبزٖ يحٕر انتعًيز بأو سغيٕ 

 
 
 
 

يتجًٓا انٗ انطًال يارًا بُمطت انًثهثاث رلى ( يُمار انٓدْد) 183يبدأ يٍ َمطت انًثهثاث 
َمطت انًثهثاث  ثى يسيز ْذا انحد يٍ عهى انعفزج حتٗ عهِٕ انماسًيت( عهى انعفزج) 82
. يارًا بًُطمت انجزيساث ٔيتجًٓا ضًااًل حتٗ ضاطئ انبحز انًتٕسط  129رلى 

 



ثان  حدود شياخات حى العامرية

 انحد انغزبٗ انحد انطزلٗ انحد انجُٕبٗ انحد انطًانٗ ختاسى انطيا

لسى ثاَٗ حٗ انعايزيت 
 انحدٔد انجغزافيت( أ

انطزيك اندٔنٗ يٍ تماطعّ يع 
طزيك ٔصهت انذراع انبحزٖ باو 

( كٕبزٖ يحٕر انتعًيز)سغيٕ 
.  ٔحتٗ طزيك صيُيت يطار انعزب 

انطزيك  71.5انطزيك انًْٕٗ يٍ ن 
حدٔد انمسى يع )ْزة انصحزأٖ إتجاِ انما

لسى انطزطت غزب انُٕباريت انتابع 
ثى يتجّ انٗ انغزب ( نًديزيت أيٍ انبحيزة

( لارة انعبيد) 42يارًا بُمطت انًثهثاث رلى 
ثى يسيز ْذا انحد انٗ َمطت انًثهثاث رلى 

ثى انٗ َمطت انًثهثاث ( عهى َفادِ) 149
كى 13يسافت ( يُمار انٓدْد) 183رلى 
. لبهٗ 

نت انذراع انبحزٖ طزيك ٔظ
انًتفزع يٍ انطزيك 

يفارق  29انصحزأٖ يٍ ن
انعجًٗ ثى يتجّ ضًااًل حتٗ 

انتمائّ يع انطزيك اندٔنٗ عُد 
كٕبزٖ يحٕر انتعًيز بأو 

. سغيٕ 

( يُمار انٓدْد) 183يبدأ يٍ َمطت انًثهثاث 
 82يتجًٓا انٗ انطًال يارًا بُمطت انًثهثاث رلى 

حد يٍ عهى انعفزج ثى يسيز ْذا ال( عهى انعفزج)
يارًا  129حتٗ عهِٕ انماسًيت َمطت انًثهثاث رلى 

بًُطمت انجزيساث ٔيتجًٓا ضًااًل حتٗ ضاطئ 
. انبحز انًتٕسط 

انًكَٕاث االداريت ( ب
كيُح يزيٕط 

انطزيك اندٔنٗ يٍ تماطعّ يع 
طزيك ٔصهت انذراع انبحزٖ عُد 
كٕبزٖ يحٕر انتعًيز بأو سغيٕ 

بزج ٔحتٗ طزيك صيُيت يطار 
طزيك انكافٕرٖ بزج  19انعزب ن
. انعزب 

اسكُدريت /طزيك انماْزة 30.5يٍ ن
انصحزأٖ ثى يتجّ غزبًا حتٗ طزيك 

. صيُيت يطار بزج انعزب

انطزيك انصحزأٖ 
 29انماْزة يٍ ن/اسكُدريت

  30.5حتٗ ن

طزيك  19طزيك صيُيت يطار بزج انعزب يٍ ن
. انكافٕرٖ حتٗ صيُيت َجع انحبٌٕ

انحدٔد االداريت نهطياخت يع ..َجع انحبٌٕ. ريط انسكت انحديد شانٕٓاريت 
.  ضياخت فهسطيٍ 

انحدٔد االداريت نطياخت كيُجٗ 
يزيٕط  

انحدٔد االداريت نمسى ثاٌ ضزطت انعايزيت يع لسى 
. ضزطت بزج انعزب 

يساكٍ انُاصزيت انجديدة طزيك انبُجز  عشبت يُصٕر  َجع انعًدة خهيم 
. ٔضزكت أفزيدٖ 

. انحبٌٕ  َجع

انحدٔد االداريت نهمسى يع لسى َجع انعًدة ُْدأٖ 
ضزطت غزب انُٕباريت انتابع 

. نًديزيت أيٍ انبحيزة 

انطزيك انصحزأٖ  . طزيك انًكزَٔت 
 

  

. انحدٔد االداريت نطياخت فهسطيٍ 

عشبت ابٕ انزيص خهف يحطت  َجع انعًدة خهيميشنماٌ انسكت انحديد ( يستحدثت) انٕادٖ 
. حديد انكُح  سكت

حدٔد انطياخت يع ضياخت انٕٓاريت ..عشبت يُصٕر
 .

بُجز انسكز انفاصم بيٍ حدٔد انمسى  16طزيك . تزعت رحيى ٔانجزيساث . يطزٔع تزعت انُصز ( 5)يحطت كٕبزٖ انحبٌٕ ( يستحدثت)فهسطيٍ 
ٔلسى ضزطت بزج انعزب 



 


