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 اجلنوبى احلد

. حرٗ صاحم اتٕلير  45طريك انجيظ يٍ ذالليّ يع  ط 
 

يٍ انكٕترٖ انخايش تانطريك انذٔنٗ يًرذًا حرٗ حذٔد انطاتيح يع يصرف 

. يركز كفر انذٔار انعًياء ٔ

 

 الشرقىاحلد 
ئ اتٕ لير  ــــٖ عاطــــط رعيذ انطرح حدــــحذٔد انطاتيح يع كفر انذٔار خ

 

يٍ طريك انجيظ يًرذًا حرٗ ط يصطفٗ كايم ثى  45ط 

ثى انطريك  نٗ انذائرٖ يًرذًا حرٗ ط يصطفٗ كايمانطريك انذٔ

. انذٔنٗ انذائرٖ يًرذًا حرٗ يُرصف انكٕترٖ انخايش 
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 الحد الغربى الحد الشرقى الحد الجنوبى الحد الشمالى اسم الشياخة

لضى ثاٌ عرطح 

انًُرزج 

انحذٔد  

ٔانًكَٕاخ 

االداريح 

طريك انجيظ يٍ ذالليّ يع                 

ذٗ صاحم اتٕلير  ح 45ط 

يٍ انكٕترٖ انخايش تانطريك 

انذٔنٗ يًرذًا حرٗ حذٔد انطاتيح 

يع يصرف انعًياء ٔيركز كفر 

انذٔار  

حذٔد انطاتيح يع كفر انذٔار 

خط رعيذ انطرح حرٗ 

عاطئ اتٕ لير  

يٍ طريك انجيظ  45ط 

يًرذًا حرٗ ط يصطفٗ 

كايم ثى انطريك انذٔنٗ 

انذائرٖ يًرذًا حرٗ ط 

ثى انطريك  ليصطفٗ كاو

انذٔنٗ انذائرٖ يًرذًا حرٗ 

يُرصف انكٕترٖ انخايش  

 45طريك انجيظ يٍ ط انًُذرج تحرٖ 

حرٗ صٕر لصر انًُرزِ 

انذاخهٗ   

 45ط يهك حفُٗ تحرٖ يع 

تحرٖ ٔحرٗ كٕترٖ انًُذرج 

ٔيحطح لطار انًُرزِ  

صٕر لصر انًُرزِ انذاخهٗ 

  (حذٔد انًعًٕرج انغاطئ  ) 

يظ يٍ طريك انج 45ط 

حرٗ ط يهك حفُٗ تحرٖ  

 45ط يهك حفُٗ لثهٗ يٍ انًُذرج لثهٗ 

لثهٗ حرٗ يضاكٍ انحرييٍ 

أياو يحطح انًُرزِ  

 45ط يصطفٗ كايم يع ط 

يًرذًا حرٗ  30يًرذًا حرٗ ط 

يضاكٍ عثًاٌ ثى ط انُثٕٖ 

انًُٓذس  

ط انُثٕٖ انًُٓذس يع 

كهيح انذراصاخ االصالييح 

يًرذًا حرٗ يضاكٍ انحرييٍ 

كٍ االصكاٌ ٔانرعًير ٔيضا

اياو يحطح لطار انًُرزِ  

يع ط يهك حفُٗ  45ط 

يًرذ حرٗ ط يصطفح كايم  

يٍ يزنماٌ انًعًٕرج انثهذ انًعًٕرج  

حرٗ عيادج انمٕاخ  ٖتحر

انًضهحح 

  (يزنماٌ طٕصٌٕ  ) 

يٍ يزنماٌ يركز ذذرية انثحريح 

حرٗ أرض انجٕافح يع 

االكاديًيح انثحريح يٍ انخهف  

انمٕاخ انًضهحح  يٍ عيادج

يزنماٌ طٕصٌٕ يًرذًا  ) 

يٍ ط االكاديًيح حرٗ 

 (ارض انجٕافح 

يٍ يزنماٌ انًعًٕرج انثهذ 

حرٗ يزنماٌ انكهيح انثحريح  

. عرايح ـ انعًارٔج ـ انُجاريٍ ـ أصكٕخ ـ صيكالو ـ انجثم ـ انًعًٕرج انغاطئ  :انعًرأٖ ٔيكَٕاذٓا انعزب انرانيح 

يعًٕرج يٍ طريك ذرعح الانُاصريح 

يحطح االصالح تجٕار 

طريك رعيذ يًرذًا حرٗ 

ذماتهّ يع ذرعح َغأخ 

تانمرب يٍ يحطح انطهًثاخ  

ذرعح لرلٕل يع ذرعح َغأخ حٗ 

َمطح عرطح انًالحح يع ط 

كايم   فٗيصط

ذرعح َغأخ يٍ انطريك 

انزراعٗ خط رعيذ حرٗ 

ذماتهّ يع ذرعح لرلٕل  

ذرعح عزتح انعرب يٍ َمطح 

حطح صكح انًالحح حرٗ و

حذيذ االصالح  

ذرعح َغأخ حرٗ طهًثاخ طهًثاخ انطاتيح  

 انطاتيح 

طريك )فاصم عياخح انرٕفيميح 

يٍ يصرف انعًياء حرٗ  (دتاَح

ذرعح َغأخ  

انحذ انفاصم يع عياخح 

 (صكح حذيذ رعيذ)انًعًٕرج 

يٍ عركح انٕرق االْهيح ثى 

عركح راكرا حرٗ حذٔد 

انطرح تحيرج  

خح ذرعح َغأخ حذٔد عيا

 انُاصريح

ط تٕرصعيذ يٍ يحطح أتٕلير انغرليح 

انمطار اتٕلير حرٗ انًيُاء 

ٔانًذافٍ 

انثحر انًيد ٔيضرغفٗ اتٕلير 

انعاو 

يضاكٍ ضثاط طٕصٌٕ خهف ييُاء اتٕلير ٔانًماتر  

االكاديًيح  

صاحم انثحر انًرٕصط يٍ اتٕلير انغرتيح 

صٕر عيادج انمٕاخ انًضهحح 

حرٗ ذماتهّ يع ايرذاد ط 

انجًٕٓريح  

  (أٔل انًماتر  )

ط تٕرصعيذ يٍ يحطح لطار 

اتٕلير يًرذًا حرٗ ذماطعّ يع ط 

انجًٕٓريح  

ايرذاد ط انجًٕٓريح يٍ 

ذماطعّ يع ط تٕرصعيذ 

حرٗ صاحم انثحر  

صٕر عيادج انمٕاخ انًضهحح 

يًرذًا حرٗ ط االكاديًيح  

 

 


