
  ٢٠١١/٢٠١٢انجازات حى شمال للعام المالى 

  

 

  قطاع الرصف والتخطیط والتنظیم -

  تم رصف الشوارع االتیة 

طريق يربط ذھبیـة وش  –السالم ش  –ش خلف مبنى المحافظة  –ش بجوار السوق الجديد  –ش بنك الدم باالحیاء 

  وتم انارة االذدواج) مرحلة ثانیة(اذدواج االحیاء  –طرق ترابیة باالحیاء  –االستاد 

  قطاع الكھرباء -

  تم تدعیم المناطق االتیة 

  الحجاز –االحیاء امام عمارات الفیروز  –ورش الحرفیین  –الكنیسة 

  للمدرسة التجريبیة المتمیزة تم توصیل الكھرباء والمیاه 

  ش السالم –تم تركیب عدادات بمناطق الطريق الدائرى 

  

  

  االحیاء والقرى الرئیسیة المكونة لحى شمال

  )أ ( قطاع  )١

 –القــرى الســیاحیة  –اللؤلــؤة  –الزھــور  –المركــز الســیاحى  – ١مبــارك  –الفیــروز  – ٧مبــارك  –االحیــاء  –النــور 

  المزارع االنتاجیة  –المجاورات 

  يمتد القطاع من الكمین الشمالى حتى الھالل

  القطاع من الكمین الشمالى حتى الھالل

  )ب ( قطاع  )٢

 مديريـة –المـرور النـادى االجتمـاعى  –حفر الباطن  –حى مجاھد  –اكتوبر  ٦ش  –الموظفین  –الھالل  –التقوى 

  حامد جوھر –االمن 

  يمتد القطاع من الھالل وحفر الباطن حتى ش المحكمة

  )ج ( قطاع  )٣

 –المنشیة  –الكنیسة  –القیادات  –المستشفى العام  –الزراعة  –الحجاز  –المالحة  –السوق  –العرب  –العنبر 

  االتوبیس –الشھید مبارك  –جبل العفش  –االمل  –المنطقة الصناعیة 

  ع من ش المحكمة حتى ش االستاديمتد القطا

  )د ( قطاع  )٤

  الزراعة -طريق النصر  –الكھف  –ناصر  –السالم  –االستاد  –الوفاء 

  يمتد القطاع من ش االستاد حتى ش الكھف

  

  

  

  

  

  

  

  



  بیان بأسماء الفنادق الشعبیة

  حي شمال مدينة الغردقة

 عنوان المالك أسم الفندق م

 السوق –شارع الشیخ عبد الحمید سباق  فندق جوبال ١

 بجوار شرطة السیاحة فندق الريتز ٢

 بجوار مجلس المدينة فندق المعلمین ٣

 شارع المستشفى العام ٢فندق أفريقیا  ٤

 شارع الثورة فندق المدينة المنورة ٥

 شارع األتوبیس فندق باألس ٦

 شارع المستشفى العام الفراعنةفندق  ٧

 شارع حي العرب فندق رمسیس ٨

 شارع القیادات فندق موج البحر ٩

 المنشیة الجديدة فندق شعبي ١٠

 طريق المستشفى فندق األندلس ١١

 طريق المستشفى فندق األقصر باألس ١٢

 األتوبیس فندق ريم ١٣

 شارع النصر فندق مروان ١٤

 شارع اإلستاد فندق كناري ١٥

 المستشفى العام فندق سنافر ١٦

  الفنادق الشعبیة بحي جنوب

 العنوان اسم المالك اسم الفندق م

 أبوالعباس حنا فلیب قلته فندق بیتر اوتیل ١

 المیناء مدحت فايز محمود فندق أبونواس ٢

 المیناء سمیة عبدالعزيز جاد فندق أبونواس ٣

 المیناء سمیة عبدالعزيز جاد فندق أبونواس ٤

 المیناء سمیة عبدالعزيز جاد فندق أبونواس ٥

 شارع الشیراتون جمال محمد عبدالظاھر فندق وادي القمر ٦

 شارع الشیراتون مصطفى عبدالحى عبدالغفار كورالفندق  ٧

 المیناء احمد سعد هللا فندق مبرونیك ٨

 میدان السقالة على محمد توفیق فندق مبرونیك ٩

 شارع شیرى مرقس حكیم زخارى بصفته مطران األقباط الكاثولیك/ األنبا فندق شیرى ١٠

 طريق النصر أمام المطافى قديس نجیب جرجس فندق فلوباتیر ١١

 المیناء ش شیراتون محمد عبدالمطلب محمد ١فندق ستار  ١٢

 المیناء بجوار قرية الصیادين نبیلة يعقوب خلیل فندق میرو ١٣

المیناء ش متفرع من ش  ھاني البرت صادق فندق سان مارك ١٤

 شیرى

  

  



 محطات الوقود بحي جنوب

  ـــ شركة مصر للبترول

  ـــ طلیحان بن سعیدان الحربي

  ـــ نصر على إبراھیم

  للتجارة MMـــ 

 ـــ فانتازيا للتنمیة

 ساحات االنتظار بالحي

 ساحة االنتظار أمام سندباد فملى

 


