
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسطحى 
 

 الحدود

 احلد الشماىل

 اجلنوبىاحلد 

 الشرقىاحلد 

(6) 

. نثٕسصح انمذيًح يٕنيٕ يٍ شاسع انذنتا حتٗ شاسع ا 26يٍ شاسع 

يٍ يحغح صشف انذشٕٖ تًحاراج يصشف تحيشج يشيٕط انششلٗ حتٗ 

يصشف األيالن حتٗ تشعح يياِ انششب  

يع حٗ ششق شاسع انذنتا يٍ عشيك انجيش حتٗ شاسع عًش نغفٗ ثى 

تًحاراج انتشاو انٗ شاسع اتٍ انثاسيضٖ ثى شاسع تٓجت تذٖٔ حتٗ عشيك 

يش حسٍ تًحاراج تشاو انُضْح حتٗ تشعح انحشيح ثى شاسع ليس انٗ األو

انًحًٕديح ثى كٕتشٖ انُضْح نهجٓح انمثهيح تًحاراج ششيظ سكح انثضائع 

حتٗ حذٔد انحٗ انجُٕتيح يع حٗ ششق  

يع حٗ انجًشن شاسع انثٕسصح اتتذاء يٍ شاسع يٕنيٕ ثى انخغاط يحًذ 

.  اتشاْيى شاسع األسمفيح حتٗ شاسع سيذٖ انًتٕنٗ 

ع حٗ غشب شاسع صالح انذيٍ اتتذاء يٍ سيذٖ انًتٕنٗ حذٔد انحٗ و

حتٗ شاسع انخذيٕٖ ثى شاسع يسجذ انعغاسيٍ ثى شاسع يسجذ سهغاٌ 

غشتا حتٗ ساغة ثى يتجّ انٗ شاسع لُال انًحًٕديح ثى ششلا حتٗ شاسع 

حسٍ ياشا االسكُذساَٗ ثى يأخز خظ ًْٔٗ يتماتم يع انغشيك انصحشأٖ 

.  عشيك انصحشأٖ حتٗ يصشف انعًٕو تًحاراج ال 22عُذ انكيهٕ 

 الغربىاحلد 
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حى ودط  ػى   :املصدر حٗ ٔسظ 

1/1/2008 

ؼسم اؾعطارين 

ذياخات 

 

  ششيف

 ٖانصٕس 

 ُٗانًيشغ 

 جانًسم 

 انذكح غشب كٕو 

 كٕو انذكح ششق 

 عغاسيٍ ششق 

 عغاسيٍ غشب 

ؼسم باب ذرؼى 

ذياخات 

االبراهيمية (  1)

املياه  ورواب(  2)

األزاريطة ( 3)

ؽاؿب ذيزار ( 4)

اؾنزهة ( 5)

بلية احلضرة اؾق(  6)

عزبة دعد (  7)

ؼسم حمرم بك 

ذياخات 

اؿربوزو (  1)

اؾباب اجلديد ذرق (  2)

اؾباب اجلديد غرب (  3)

بواؾينو (  4)

راغب باذا (  5)

حية اؾصب(  6)

  7أبيس (  7)

  8أبيس(  8)

  10أبيس ( 9)

اؾرب اؾقبلى (10)

 انتمسيى االداسٖ

ؼرى حى ودط 

اؾرئيسية  10أبيس 

توابع 

اؾرئيسية  8أبيس 

توابع 

اؾرئيسية  7أبيس 

توابع 

 3/7، 2/7، 7لشٖ
،4/7 ،5/7 

َجع  –انشٔضح انجذيذج 
َجع سيذٖ  -انحاج سجة
َجع كٕتشٖ  –عثذ انعضيض 

انشاتعح 
 

 4/8، 3/8 2/8، 8لشٖ
5/8 ،6/8 ،7/8 ،8/8 

،9/8  
،10/8 ،11/8 ،12/8 

َجع انثالث  –نعثيذ َجع تاب ا
كثاسٖ

َجع أتٕ صيذ 

 

ؿرؽز ؿعلوؿات حى  املصدر

 1/1/2015ػى  ودط



حدود حى ودط 

 

 انحذ انغشتٗ انحذ انششلٗ انحذ انجُٕتٗ انحذ انشًانٗ اسى انشياخح

 قسم العطارين

 ظ يطجذ ضهغاٌ ظ انُثً داَيال اياعيم يهٍظ اش ظ ضيذي انًتىنً انعغاريٍ غرق

 ظ انُثً داَيال ظ انثغانطح ظ ضهيًاٌ يطري ظ فؤاد كىو انذكح

 ظ انُثً داَيال ظ غايثهيىٌ ظ فؤاد يىنيى 26انثحر ظ  انًطهح

 ظ يطجذ انعغاريٍ ضُترال انًحغح ظ انخذيىي ظ اضًاعيم يهًُ انصىري

انثىرصح انمذيًح ظ االضمفيح ظ انُثً داَيال ظ فؤاد يىنيى  26انثحر ظ انعغاريٍ غريف 

ظ تٍ انخغاب ، ظ انخذيىي انًيرغًُ 

يطجذ ضهغاٌ 

ظ يطجذ انعغاريٍ ظ ييذاٌ انجًهىريح 

ظ يطجذ انعغاريٍ ، ظ احًذ ظ انخذيىي ظ يحًذ اتراهيى انعغاريٍ غرب 

عراتً 

ظ صالح انذيٍ ، ظ االضمفيح 

 قسم ابب رشق

ظ جىاد حطًُ ، ظ االعػً ، ظ  نًحًىديحظ لُال ا ظ اتىلير انحضرج

انجىاهر ، ظ ، ظ  انذضىلً جالل

 االيير حطٍ

ظ انًُارج ، تراو انًذيُح، ظ 

انُعًاٌ ، ظ جالل انذضىلً ، ظ 

 انًفتع

، ظ  ظ هيها ، ظ يصغفً انخادو عريك انحريح عريك انجيع كاية غيسار

عًر نغفً ، ظ غيذيا ، ظ 

 اتراهيى غىلً ، ظ حفص/د

 حطٍ ، ظ افالعىٌ ضهيى/ د

ظ غايثهيىٌ ، ظ انطهغاٌ حطيٍ  ظ افالعىٌ ظ اتىلير يىنيى 26عريك  االزاريغح

 ، ظ فؤاد 

اتراهيى عثذانطيذ ، ظ تاتريص ظ  ظ انًُارج ، ظ جالل انذضىلً ظ تهرَج ظ اتىلير واتىر انًياِ

 ، ظ لُاج انطىيص تاويىنى

ظ جىاد حطًُ ، ضىر َادي  انخادوظ يصغفً  عريك انجيع انطكح انحذيذ االتراهيًيح

غثىرتُج ، ظ عًر نغفً ، ظ 

 انذنتا

 ظ انعًذج ظ انطاداخ عريك انطكح انحذيذ ترعح انًحًىديح انُسهح

 ظ انجىاهر دوراٌ انُسهح وانًذيُح انصُاعيح ترعح انًحًىديح تراو انُسهح عستح ضعذ

 قسم حمرم بك

 يٍ انتراو حذيذانطكح ال ترعح انًحًىديح يٍ انًُػيح ايثروزو

انثاب انجذيذ 

 غرق

 ظ غجرج انذر ظ عرفاٌ ـ ظ انكًال ظ لُال انًحًىديح يٍ انحثػح ـ ظ يحطٍ

انثاب انجذيذ 

 غرب

انطكح انحذيذ ، ظ يطجذ انحضري  يٍ يُػا ، ظ االضكُذراًَ ظ انجيع يٍ يحًىد ضاليح 

 ، ظ انػاب انظريف

ظ لُال انًحًىديح ـ  ظ يحرو تك تىانيُى

ال ـ ظ ظ انكى

 عرفاٌ

 ظ االضكُذراًَ لُال انًحًىديح

ظ يحرو تك ـ ظ اتٍ  راغة

انخغاب ـ ظ يطجذ 

 ضهغاٌ

 ظ راغة ظ غجرج انذر لُال انًحًىديح

 انطكح انحذيذ ـ يرور يحرو تك ترعح انًحًىديح حً يحرو تاغا غركح انغسل وانُطيج انثر انمثهً

يصُع انثراييم ـ  انصثحيح

 يصرف انثحيرج

ظ  ـ  ظ انعًذج

 يتىنً انػعراوي

 ظ يتىنً انػعراوي ترعح انًحًىديح 

لريح أتيص 

ج انثايٍ

عهًثاخ  –انًسرعح انطًكيح يصرف يريىط انػرلً كىتري تاب انعثيذ  2يصرف انًُػيح رلى

يريىط انًطتجذج 

أتيص لريح 

انطاتعح 

يصرف انًُػثح رلى ترعح يياِ انػرب 

2 

يصرف  –يح انًسرعح انطًكيصرف يحيظ يريىط انػرلً 

تجذج عهًثاخ يريىط انًص

أتيص لريح 

انعاغرج 

انًالحاخ انًغار انًائً ترعح يياِ انػرب عريك يغار انُسهح 

 

 


