
                                                          )١(                                                                                                                                       األوقافوزارة                         
  األحمرالبحر  أوقافمدیریة                 

  والسكان والمتابعةوالتخطیط  والمعلومات اإلحصاء  
                                    

  
                                                                               

  
  
  
  
  

  العنوان  الموقع  نوعھا  الشاغرة ةاسم الوحد  م
  واألملالوفاء / مسجد الصفوة  الغردقة  شقة  الصفوة  ١
  ش النصر/  القطريمسجد  الغردقة شقة  القطرى  ٢
  المیناء/  الھدایةمسجد  الغردقة شقة   الھدایة  ٣
  المیناء/  زیز مسجد عمر بن عبد الع الغردقة شقة  بن عبد العزیز عمر  ٤
  المیناء/ مسجد المیناء  الغردقة شقة  المیناء  ٥
  المیناء/ والمعراج  اإلسراءمسجد  الغردقة شقة   جوالمعراسراء اإل  ٦
  طریق القرى/ مسجد الیاسمین  الغردقة شقة  الیاسمین  ٧
  الدھـــــــــار/ مسجد الدھار  الغردقة شقة  الدھـــــــــــــار  ٨
  طریق القرى/ مسجد بن عفان  الغردقة شقة  عثمان بن عفان  ٩

  حفر الباطن / مسجد التقوى  الغردقة شقة  التقوى  ١٠
  الزھراء/ مسجد الرحمن  الغردقة شقة  الرحمن  ١١
  الدھار/   اإلسالممسجد نور  الغردقة شقة  سالمنور اإل   ١٢
  العرب/ مسجد العرب  الغردقة شقة  العرب  ١٣
  األحیاء /الزھراء  فاطمةمسجد  الغردقة شقة  الزھراء  مسجد فاطمة  ١٤

        

  اململوكة للمديرية االسرتاحات والوحدات
 



  
  

                              
  )  ٢(                                                                                                                                                    وزارة االوقاف                            

  مدیریة اوقاف البحر االحمر                  
 والتخطیط والمتابعھ والسكان االحصاء والمعلومات      

  الوحدات الشاغره تابع                                                                                           
  العنوان  الموقع  النوع  اسم الوحده  م

  ش السالم/ مسجد عمر بن الخطاب  الغردقة شقة  عمر بن عبد العزیز   ١٥
   اإلحیاء/  اإلحیاءمسجد  الغردقة شقة  االحیاء  ١٦
  ش السالم /  الرحمةمسجد  الغردقة شقة  الرحمة  ١٧
  المیناء/ الجھاد /  مسجد  الغردقة شقة  الفاروق  ١٨
  خلف االستاد/ مسجد الفاروق  الغردقة شقة  الجھاد   ١٩
  المیناء/ مسجد زرد  الغردقة شقة  زرد   ٢٠
  الدھار/ طالب  أبىمسجد على ین  الغردقة شقة  بى طالب على بن أ  ٢١
  الدھار/ مسجد التوحید  الغردقة شقة  التوحید  ٢٢
  الدعار/ مسجد على مصیلحى  الغردقة شقة  على مصیلحى  ٢٣
  العرب/ مسجد القدس  الغردقة شقة  القدس  ٢٤
  الدھار/  المحمديمسجد النور  الغردقة شقة  النور المحمدى  ٢٥
  الغردقة/ مسجد الرحمن  الغردقة شقة  الرحمن   ٢٦
  األحیاء/  األحیاءمسجد  الغردقة شقة  ملحق االحیاء   ٢٧
  بجوار مجلس المدینة/ المنعم ریاض مسجد الشھید عبد  الغردقة  استراحھ  ریاضاستراحة الشھید عبد المنعم   ٢٨
  سالمياإلاستراحة  المركز اإلسالمى بجوار المركز  الغردقة  استراحة  استراحة المركز االسالمى   ٢٩
  الدھار/ استراحة الدھار  الغردقة  استراحھ  استراحة الدھار  ٣٠
  خلف المسجد/ عمارات الكمین /استراحة مسجد المدینھ المنوره  غارب  استراحھ  استراحة المدینھ المنوره  ٣١
  ١٢٨ك / استراحة مسجد التوبھ   غارب  استراحة  استراحة التوبھ  ٣٢
  منطقة االیمان/ استراحة مسجد االیمان   غارب  استراحھ  استراحة االیمان  ٣٣



  
  ) ٣(                                                                                                                                وزارة االوقاف                                 
  ریة اوقاف البحر االحمرمدی
  االحصاء والمعلومات    

  ةالشاغر الوحدات ااالداریة تابع                                                                                      
  العنوان  الموقع   نوعھا  اسم الوحده   م

   وحدة ١٠٠منطقة ال / ر ابن الخطاب مسجد عم  غارب  استراحة  استراحة عمر ابن الخطاب  ٣٤
  الزعفرانة/ مسجد الشھید حسن كامل   غارب  استراحھ  استراحة الشھید حسن كامل   ٣٥
  بجوار المسجد/  السقالة  غارب  استراحھ  استراحة المیناء    ٣٦
  امام جمعیة االشراف  غارب  استراحھ  استراحة دمشق  ٣٧
  بجوار المسجد/ منطقة الحاج نور   غارب  ةاستراح  بو بكر الصدیقاستراحة أ  ٣٨
  الضوى خلف محطة بنزین  غارب  استراحة  استراحة عمر ابن العاص   ٣٩
  منطقة الحراجیھ   غارب  استراحة   استراحة األدارسة  ٤٠
  منطقة الحراجیھ  غارب  استراحة  استراحة الھدایة  ٤١
  برعىمزرعة / منطقة العبور  غارب  استراحة   سالم نور اإل ةاستراح  ٤٢
  وحده ٧٥منطقة ال   غارب  استراحة  نساستراحة ملك بن أ  ٤٣
  طریق السقالھ/ منطقة خور رحمھ   غارب  استراحھ  استراحة الرحمة  ٤٤
  حدهو ١٠٠منطقة ال  غارب  استراحة  عمر ابن الخطاب استراحة  ٤٥
  مسجد الكبیر  سفاجا  شقھ  الكبیر   ٤٦
  علىمسجد السین بن   سفاجا  شقھ  السین بن على  ٤٧
  مسجد عثمان بن عفان  سفاجا  شقھ  عثمان بن عفان  ٤٨
  مسجد عمر بن عبد العزیز  سفاجا  شقھ  عمر بن عبد العزیز  ٤٩
  مسجد الصالحین  سفاجا  شقھ  الصالحین  ٥٠
  مسجد خالد بن الولید  سفاجا  شقھ  خالد بن الولید  ٥١
  ـــــــــــــــــــــــــ  سفاجا  شقھ  عمر بن الخطاب  ٥٢
  ـــــــــــــــــــــــــــــ  سفاجا  شقھ  السالم  ٥٣
  ــــــــــــــــــــــــــــ  سفاجا  شقھ  ابو بكر الصدیق  ٥٤



  
  ) ٤(                                                                                                                                                  األوقافوزارة         
  األحمرالبحر  أوقافریة مدی
  والمعلومات اإلحصاء    

  الشاغرةتابع الوحدات 
  العنوان  الموقع  نوعھا  الوحده  م

  مجلس المدینھ  سفاجا  ةاستراح  استراحة مجلس المدینھ  ٥٥
  ٥١ استراحة الكیلو  سفاجا  استراحة  ٥١ استراحة الكیلو  ٥٦
  كز االسالمىمسجد المر  سفاجا  استراحة  المركز االسالمى  ٥٧
  استراحة مسجد ابو الحجاج  القصیر  استراحة  استراحة ابو الحجاج  ٥٨
  مسجد السنوسى  القصیر  شقھ  السنوسى  ٥٩
  مسجد الفران  القصیر  شقھ  الفران  ٦٠
  مسجد ابو الحجاج  القصیر  شقھ  جلحجاا أبو  ٦١
  المنورة ةمسجد المدین  القصیر  شقھ  المنورة المدینة  ٦٢
  مسجد السیده خدیجھ  القصیر  قھش  السیدة خدیجة  ٦٣
  مسجد الصفوه  القصیر   شقھ  الصفوه  ٦٤
  مجلس المدینھ  القصیر  استراحھ  استراحة مجلس المدینھ  ٦٥
  مسجد الشیخ الشاذلى  مرسى علم  استراحھ  الشیخ الشاذلى  ٦٦
  مسجد حماصھ  مرسى علم  شقھ  حماصة  ٦٧
  مسجد ابو غضون  مرسى علم  شقھ  بو غضونأ  ٦٨
  مسجد التقوى  مرسى علم  قھش  التقوى  ٦٩
  مسجد مرسى علم  مرسى علم  شقھ  مرسى علم  ٧٠
  مسجد المدینھ المنوره  مرسى علم   شقھ  المدینة المنورة  ٧١
  مسجد المركز االسالمى  مرسى علم  شقھ  المركز االسالمى  ٧٢
  استراحة االوقاف  مرسى علم  شقھ  استراحة االوقاف  ٧٢
  ك ابو غضونبلو  مرسى علم  شقھ  نغضو أبوبلوك   ٧٣

                              



  
  
  
  
  ) ٥(                                                                                                                             وزارةاالوقاف                           

  مدیریة اوقاف البحر االحمر
  مركز المعلومات       

  تابع الوحدات الشاغره                                                                                               
          

  العنوان  عالموق  نوعھا  اسم الوحده  م
  المركز االسالمى القدیم  الشالتین  استراحھ  المركز االسالمى القدیم  ٧٤
  المركز االسالمى الجدید  الشالتین  استراحھ  المركز االسالمى الجدید  ٧٥
  الشالتین/ ابو رماد   الشالتین  استراحھ  المركز االسالمى الجدید  ٧٦
  حالیب  شالتین  حجرة  استراحة حالیب  ٧٧
  الشالتین  الشالتین  حجره ٢  ھ القدیمھاالستراح  ٧٨

  
  

  .والمملوكھ للمدیریھ  جنیھ ٦ریھ الشاغره بأیجار شھرى لموضح بعالیھ ھى الوحدات االداا* 
  
  

  
  
  

        


