
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرق حى 
 

 الحدود

 احلد الشناىل

 اجلنوبىاحلد 

ححً شارع اندنحا  (اقااللبال ضاب)طريك انكىرَيش يٍ شارع 
 

لبهً لُال انًحًىدية يٍ ػسبة انًطار ححً ػسبة خىرشيد وانمرية انثاَية 
 أبيص 

 

 الشرقى احلد
شارع انًيثاق ثى جماطغ انجالء وجًيهة بىحريد ححً كىبري انؼىائد 

. انؼهىي 
 

شارع ليص  شارع اندنحا يٍ انباريسي ثى حهًً بهجث بدوي ثى
. ثى كىبري االبراهيًية ثى شارع انجىاهر 

 

 الغربىاحلد 

 



  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    

 

 

 

ريم ثاًَ 

شياخات  شياخات 

ريم أول 
 

لطى ضيدي جابر لطى انريم 
 

شياخات 

للسيدة  السيد سرجيو دي بون يهدي القلم
 سوزان مبارك رئيس مجلس أمناء المكتبت

 

حً شرق 

 التقسيم االدارى

 

فهًُج  (1)

لصؼً بحري (2)
ضحيفاَى ضاٌ  (3)

لصؼً لبهً  (4)

دَا  (5)

 

ضيدي جابر  .1

 انرياضة .2

 أبى انُىاجير .3

 يصطفً كايم  .4

 ػسبة ضؼد  .5

انُسهة  .6
 

 

انظاهرية وانصفيح  (1)
انؼالصة باكىش  (2)
زػرباَة وانحًاو  (3)
انُىاجية  حجر (4)
انًحروضة  (5)
أبيص وخىرشيد  (6)

 الغربىاحلد 

 

ييداٌ جهيى 



حدود شياخات حى شرق 

 انحد انغربً انحد انشرلً انحد انجُىبً انحد انشًانً اضى انشياخة

 أوال قسه الرمل أول

طرٚك انجٛع  252يٍ رلى فهًُٛج 

رغدٖ   362حتٗ رلى 

ظ يصطفٗ كايم ٔحتٗ رلى  8يٍ رلى 

140 

ظ يصطفٗ فًٓٗ ٔظ 

 طٕضٌٕ 

تماطعّ يع ظ رغدٖ يٍ 

طرٚك انجٛع ٔحتٗ َٓاٚح 

 ايتدادِ يع طرٚك انحرٚح 

طرٚك انحرٚح يٍ يسنماٌ  انمصعٗ تحرٖ

جُاكهٛص حتٗ تماطعّ يع 

 يسنماٌ فٛكتٕرٚا 

خط ضكح حدٚد اتٕلٛر يٍ تماطعّ يع يسنماٌ 

غثرٚال ٔحتٗ تماطعّ يع يسنماٌ فٛكتٕرٚا 

ٔظ يصطفٗ كايم يٍ تماطعّ يع ظ ضٛف 

 لحتٗ يسنماٌ غثرٚا

تماطع ظ ضٛف يع ظ  يسنماٌ فٛكتٕرٚا

 يصطفٗ كايم ٔظ انفتح

يٍ خط ضكح حدٚد أتٕ لٛر  انمصعٗ لثهٗ

يع يسنماٌ غثرٚال حتٗ تماطعح 

 تماطعّ يع يسنماٌ فٛكتٕرٚا

ظ يصطفٗ كايم يٍ يسنماٌ غثرٚال حتٗ 

 يٛداٌ انطاعح

ظ انجالء يٍ يٛداٌ انطاعح 

 حتٗ يسنماٌ فٛكتٕرٚا

يسنماٌ يحطح لطار 

 رٚالغة

يصطفٗ كايم يٍ كٕترٖ اتٕ  دَا

 ضرحح حتٗ يٛداٌ انطاعح

ظ ترعح انًحًٕدٚح يٍ ترعح انًُتسِ حتٗ 

 كٕترٖ انعٕاٚد

ظ جًٛهح اتٕ حرٚد يٍ 

يٛداٌ انطاعح انٗ كٕترٖ 

 انعٕاٚد

ظ انًُتسِ يٍ كٕترٖ اتٕ 

ضرحح انٗ ترعح 

 انًحًٕدٚح

طرٚك انجٛع  363يٍ رلى  ضاٌ اضتٛفإَ

طعّ يع ظ تما 444حتٗ رلى 

 األلثال

ظ يصطفٗ كايم حتٗ تماطعح 140يٍ رلى 

يع ظ ضٛف ٔخط تراو تاكٕش يٍ يحطح 

تراو صفر حتٗ تراو جُاكهٛص ٔطرٚك 

انحرٚح يٍ تماطعح يٍ يسنماٌ جُاكهٛص 

 حتٗ تماطعّ يع ظ األلثال

ظ األلثال يٍ تماطعّ يع 

طرٚك انجٛع ٔحتٗ تماطعّ 

 يع طرٚك انحرٚح

ظ يصطفٗ فًٓٗ ٔظ 

 طٕضٌٕ

 قسه الرمل ثانى

 31ظ يصطفٗ كايم يٍ رلى  زعرتاَح ٔانحًاو

 105حتٗ رلى 

يحًد عثد / يٍ تماطع ظ د خط ضكح حدٚد أتٕ لٛر

انًُعى ياْر يع ظ يصطفٗ 

كايم ٔحتٗ خط ضكح حدٚد 

 أتٕ لٛر 

 ظ يحًد فرٚد ٔيا ٚتثعٓا

ظ يحطح انطٕق يٍ يسنماٌ  انظاْرٚح ٔانصفٛح

 تاكٕش حتٗ ظ انعػرٍٚ ًُٚٛا

ظ يحًد فرٚد يٍ يسنماٌ َٔجٛت حتٗ ظ 

 لُال انًحًٕدٚح ًُٚٛا ٔغًاال

ظ يحطح انطٕق يٍ ظ 

انعػرٍٚ حتٗ ظ لُال 

 انًحًٕدٚح ًُٚٛا

ضكح حدٚد أتٕ لٛر يٍ 

يسنماٌ َٔجٛت حتٗ 

يسنماٌ تاكٕش لثهٗ انطكح 

 انحدٚد

ظ يصطفٗ كايم يٍ رلى  انعالصح ٔتاكٕش

حتٗ تماطعّ يع يسنماٌ  107

 غثرٚال

يحًد عثد /ج حدٚد أتٕ لٛر يٍ ظ دخط ضك

انًُعى ياْر ٔحتٗ يسنماٌ ضكح حدٚد 

 غثرٚال

يحًد عثد انًُعى /ظ د يسنماٌ غثرٚال

ياْر يٍ تماطعّ يع ظ 

يصطفٗ كايم ٔحتٗ خط 

 ضكح حدٚد أتٕ لٛر

ظ لُال انًحًٕدٚح لثهٗ لطار  حجر انُٕاتٛح

انطكح انحدٚد انماْرج أياو َمطح 

انحجر حتٗ عستح كراتٛجٕ 

 تجٕار يحطح كٓرتاء انطٕٛف

انطرٚك انسراعٗ يٍ انًعرض انصُاعٗ 

انسراعٗ اندائى حتٗ تٕاتح يدخم االضكُدرٚح 

تانطرٚك انسراعٗ تجٕار انػرطح انعطكرٚح 

 غًاال

عستح انثكاتٕغٗ يع حدٔد 

 لطى غرطح ضٛدٖ جاتر

ترعح جاَثٛح يٍ ترعح 

انًحًٕدٚح حتٗ انطرٚك 

 انسراعٗ غًاال

ظ لُال انًحًٕدٚح يٍ كٕترٖ انُايٕش  أتٕ ضرححكٕترٖ  انًحرٔضح

 حتٗ ظ ترعح انًُتسِ

ظ ترعح انًُتسِ يٍ لُال 

انًحًٕدٚح حتٗ كٕترٖ أتٕ 

 ضرحح

ظ يحطح انطٕق يٍ 

يسنماٌ تاكٕش حتٗ 

 كٕترٖ انُايٕش غًاال

ترعح اضكُدرٚح يٍ كٕترٖ  2اتٛص 

األنًاٌ حتٗ حدٔد انمرٚح 

 األٔنٗ ٔكفر اندٔار

يٍ كٕترٖ أتٛص حتٗ انطرٚك انسراعٗ 

 كٕترٖ انعايٛح ًٍٚٛ

انطرٚك انسراعٗ حتٗ تداٚح 

انمرٚح انعاغرج تانحدٔد يع 

 لطى غرطح ضٛدٖ جاتر

يصرف انعايٛح يٍ 

انطرٚك انسراعٗ حتٗ 

 حدٔد انمرٚح األٔنٗ

ظ عستح انًحًٕدٚح يٍ عستح  خٕرغٛد

كراتٛجٕ حتٗ عستح خٕرغٛد 

 انمثهٛح

ج حتٗ انطرٚك انسراعٗ يٍ يدخم اضكُدر٘

كٕترٖ انعايٛح ٔانحدٔد يع يركس غرطح 

 كفر اندٔار

ترعح جاَثٛح يٍ ترعح 

انًحًٕدٚح فٗ انطرٚك 

 انسراعٗ

يصرف انعايٛح تانحدٔد 

يع يركس غرطح كفر 

اندٔار لثهٗ ترعح 

 انًحًٕدٚح

يصرف جَٕح زْرج يٍ خط  أتٛص األٔنٗ

/ انطكح انحدٚد انماْرج 

 اضكُدرٚح حتٗ كٕترٖ انصرف 

يٍ  (ترعح اضكُدرٚح )ِ انػرب ترعح يٛا

 خط انطكح انحدٚد حتٗ لرٚح انسْٕر

/ انماْرج)خط انطكح انحدٚد 

يٍ ترعح  (اضكُدرٚح

اضكُدرٚح حتٗ يصرف 

 جَٕح زْرج

حدٔد انمرٚح يع أتٛص 

 انتاتعح نهمطى

 قسه سيدى جابر

 ظ لٛص كٕترٖ كهٕٛتاترا انطكح انحدٚد ظ عًر نطفٗ انرٚاضح

 ظ اندنتا انًػٛر احًد اضًاعٛم طرٚك انحرٚح ظطرٚك انجٙ ضٛدٖ جاتر

 ظ انجٕاْر يضارب األرز ترعح انًحًٕدٚح انطكح انحدٚد عستح ضعد

 األيٍ انًركسٖ انًطار كٕترٖ حجر انُٕاتٛح ترعح انًحًٕدٚح عستح انُسْح

ظ ُٔٚجت ٔايتداد ظ  انطكح انحدٚد طرٚك انجٛع أتٕ انُٕاتٛر

 رغدٖ

 يٛداٌ انطكح انحدٚد

 ظ رغدٖ انطكح انحدٚد انًػٛر أحًد اضًاعٛم طرٚك انحرٚح ٖ كايميصطف

 



 


