وحدة املدينة
 الوصف اجلغرايف
تمتد من النيل األزرق جنوباً وحتي شارع أحمد قاسم شماالً  ..ومن نهر النيل غرباً وحتي

شارع اإلنقاذ شرقاً  ..وتضم اللجان الشعبية اآلتية :

 / 1حلة خوجلي  / 2حلة حمد  / 3األمالك غرب  / 4األمالك شرق والسكة حديد  / 5الختمية شمال
 / 6الختمية جنوب  / 7اإلنقاذ شمال  / 8اإلنقاذ جنوب  / 9الدناقلة شمال  /11الدناقلة جنوب

 اخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم (  ) 1وحدة المدينة

وحدة حبري وسط
 الوصف اجلغرايف
تمتد من شارع مقابر شمبات من جهة الشمال وجنوباً شارع أحمد قاسم ومن جهة الغرب يحدها شارع

الهجرة وشرقاً شارع اإلنقا ذ .وتضم اللجان الشعبية اآلتية :

 / 1المغتربين شمال  / 2المغتربين جنوب  / 3المزاد شمال  / 4المزاد جنوب  / 5الشعبية شمال/ 6
الشعبية جنوب  / 7الصبابي  / 8الميرغنية و السائح .

 اخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم (  ) 2بحري وسط

كوبر كافوري الواحة
 الوصف اجلغرايف
تمتد من شارع صالة سندباد شماالًو جنوباً النيل األزرق وشرقاً قنطرة حلة كوكو .وتضم اللجان

الشعبة التالية:

/1عمر المختار /2الواحة والسفارات /3اشالق السجون والجيش /4كافوري مربع (/5 ) )1كافوري مربع
(/6 )3كافوري مربع (/7 )4كافوري مربع (/8 )5كافوري مربع (/9 )7/ 6كافوري مربع
( /11)14/12/8كافوري مربع ()9

 /11كافوري مربع ()11

@ من المالحظات ذلك النزاع القائم في تبعية موقف شندي ما بين هذه الوحدة ( كوبر وكافوري )
ووحدة الصناعات  ...عليه توصي اللجنة بتبعية هذا الموقف لوحدة كوبر وكافوري .

 اخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم (  ) 3كوبر كافوري الواحة

خارطة رقم ( ) 3وحدة كوبر كافوري الواحة

وحدة الصافية ومشبات والرباحة
 الوصف اجلغرايف
جنوباً من شارع مقابر شمبات الجنوبية وشماالً حتي مصرف البحوث وغرباً شارع المعونة وشرقاً شارع
االنقاذ .وتضماللجان الشعبية اآلتية :

/1امتداد شمبات شمال المربعات (/2 )17/13/12امتداد شمبات مربع (/3 )18امتداد شمبات وسط
/4امتداد شمبات جنوب /5الصافية شمال /6الصافية مربع (/ )7الصافية األم .

 واخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم (  ) 4وحدة الصافية وشمبات والبراحة

وحدة مشبات احللة واهلجرة
 الوصف اجلغرايف
جنوباً من كبري شمبات عبر شارع الزعيم األزهري وحتي ( ال_  STOPشرقاً ثم اإلتجاه شماالً عبر

شارع عبد اهلل جماع ( شارع مور ) ومن ثم يتجه شرقاًجنوب مقابر شمبات حتي شارع المعونة شرقاً ..

ذلك وصفاً للحد الجنوبي وتعاريجه  ...أم الحدود الشماليةً لهذه الوحدة عند مصرف ياسر كرم اهلل ...
غرباً الجدود مع النيل وكلية الزراعة وشرقاً شارع المعونة .وتضم اللجان الشعبية التالية:

/1شمبات الشمالية (صرص)  /2شمبات الجنوبية  / 3شمبات الشرقية  /4شمبات الغربية
/5شمبات الهجرة  /6الصبابي مربع ( /7 ... )4شمبات الزراعة والمرسي  /8شمبات الشمالية

(الشارقة)

 اخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم (  ) 5وحدة شمبات الحلة والهجرة

وحدة حلفاية امللوك

 الوصف اجلغرايف
حدودها شماالً اإليزرقاب وجنوباً الحدود اإلدارية لوحدة شمبات الحلة وغرباً يحدها نهر النيل

وشرقاً الطريق الفاصل ما بين المزارع والسامراب  ..وتشمل اللجان الشعبية التالية :

/1الحي األول  /2الحي الثاني  /3الحي الثالث  /4الحي الرابع  /5الحي الخامس  / 6الحي السادس
مربع ( /7 )7الحي السادس مربع ( /8 )8الحي السادس مربع ( /9 )12-9الحي السابع  /11الحي
الثامن  /11الحي التاسع  /12الحي العاشر  /13حي شيلة  /14حي الريان جنوب  /15حي الريان

شمال .

 اخلارطة التالية توضح ذلك :



خارطة رقم (  ) 6وحدة حلفاية الملوك

وحدة السامراب وطيبة
 الوصف اجلغرايف

غرباً حدود وحدة الحلفايا وشرقاً حدود وحدة أم ضريوة وشماالً حدود وحدة الدروشاب وجنوباً

الحدود اإلدارية لوحدة كافوري والواحة وكوبر .

وتشمل اللجان الشعبية التالية  /1 :السامراب حي النهضه /2السامراب الهدي  /3عباد الرحمن /4

الوفاق  /5الفاروق  /6الشهداء  /7حي األمراء  /8الصفا  /9النصر  /11طيبة األحامدة مربع (.. )18
 /11طيبة االحامدة ( /12 )19طيبة األحامدة مربع ( /13 )21طيبة األحامدة مربع (. )21

 واخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم (  ) 7وحدة السامراب وطيبة

وحدة أم ضريوة ونبته
 الوصف اجلغرايف

غرباً حدودها مع وحدة السامراب وشرقاً حدودها مع حدود محلية شرق النيل وشماالً الحدود مع

وحدة الدروشاب وجنوباً الحدود مع وحدة كافوري والواحة ..وتشمل اللجان الشعبية التالية :

/1نبته مربع (/2 )1نبته مربع ( /3 )2الكبيراب  /4أم ضريوة شمال  /5أم ضريوة وسط  / 6أم ضريوة
غرب  /7أم ضريوة جنوب غرب  /8أم ضريوة جنوب شرق  /9األحامدة مربع (... )13

 واخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم (  ) 8وحدة أم ضريوة ونبته

وحدة الدروشاب
 الوصف اجلغرايف

جنوباً حدودها مع وحدة السامراب وطيبة  ،شماالً السلمات وشرقاً الحدود مع وحدة أم ضريوة

ونبته وغرباً خط السكة حديد .

 ..وتشمل اللجان الشعبية التالية :
 /1الدروشاب جنوب مربع ( /2 )1الدروشاب جنوب مربع ( )2شرق  /3الدروشاب جنوب

مريع ( )2غرب  /4الدروشاب جنوب حي اإلنقاذ  /5الدروشاب جنوب حي الروضه شرق  /6الدروشاب
جنوب حي الروضه غرب  /7الدروشاب جنوب حي الكفاح  /8الدروشاب جنوب مربع (/9 )11

الشهداء شرق  /11الشهداء غرب  /11الدروشاب شمال شرق  /12الدروشاب شمال  /13حي الدالي
 /14حي العربي  /15حي المنار  /16حي النهضه

 واخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم ( ) 9وحدة الدروشاب

وحدة الكدرو السلمات االزيرقات
 الوصف اجلغرايف

جنوباً حدودها مع وحدتي الحلفايا ووحدة الدروشاب ومن الشمال حدود وحدة السليت الجنوبية

وغرباً نهر النيل وشرقاً أم القري اإلدارية .
وتشمل اللجان الشعبية التالية :

/1الكدرو شمال /2الكدرو وسط /3الكدرو جنوب /4السلمة شمال غرب /5السلمة شمال شرق / 6
السلمة التعويضات  / 7السلمة جنوب شرق  / 8السلمة جنوب غرب  /9 .االزيرقاب

 اخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم ( )11وحدة الكدرو والسلمات واالزيرقاب

وحدة أمهات القري
 الوصف اجلغرايف

جنوباً الحدود مع وحدة الكدرو واإلزيرقاب  ،وشماالً حدودها مع وحدة السليت جنوب اإلدارية

وغرباً السكة حديد  ..وشرقاً وحدة السليت جنوب أيضاً .
وتضم اللجان الشعبية التالية :

/1أم القري حي التضامن  /2أم القري حي الصحوة  / 3أم القري شرق الجرافة / /4أم القري جنوب
مربع ( /5 )1أم القري جنوب مربع (/ /6)3أم القري الحارة السادسة / /7أم القري وسط / /8أم القري
شمال غرب / /9أم القري شمال شرق / /11أم القري غرب / /11أم القري جنوب حي الشهداء .

 اخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم (  ) 11وحدة أمهات القرى

وحدة داردوق
 الوصف اجلغرايف
شماالَ حدودها مع وحدة السليت جنوب  ...ومن جهة الجنوب الحدود مع محلية شرق النيل ..

وغرباً أم ضريوه وشرقاً حدود وحدة السليت جنوب أيضاً .
وتضم اللجان الشعبية التالية :

 /1داردوق وسط  /2داردوق شمال  / 3داردوق البيضاء مربع ( / /4 )15داردوق مربع ( )4و ()5
الكالشيب  / 5داردوق جنوب

 واخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم ( )12وحدة داردوق

وحدة السليت جنوب
 الوصف اجلغرايف
غرياً علي الشريط النيلي تشمل فقط ابو حليمة جنوباً وحتي السروجيه  ..وشرقاً الحدود مع شرق النيل

 ..وشماالً الحدود اإلدارية لوحدة السليت شمال ...وجنوباً الحدود اإلدارية لوحدة الكدرو واإلزيرقاب ...
وتضم اللجان الشعبية والقري التابعه لها التالية :

/1ابو حليمة /2السروجية  /3الزاكياب الكبرى  /4الزاكياب الصحوة  /5الزاكياب الفردوس  /6التبنة /7
المهالب  /8النعيماب  /9الفزراب  /11الحسانية  /11السمرة الخلفاب  /12اوالد مختار  /13اوالد

العطا  /14االحامدة السليت  /15خور المجاهد  /16الشقيل  /17اوالد خواجه  /18الكسر اوالد كرار

 /19الشقلة  /21التضامن اآلدماب /21العلوياب جنوب/22العلوياب شمال /23الشفيعاب /24الشلعاب
/25النايالب /26الكرداب /27ام سدر /28الخمجاب  /29إيد الحش  /31عد الكباشي  /31أبو
العفاض  /32ود أم بشار

 / 33الشقيل شمال  / 34اللقيماب .

 اخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم ( ) 13وحدة السليت جنوب

وحدة السليت مشال
 الوصف اجلغرايف
الشريط النيلي غرباً وشرقاً الحدود مع محلية شرق النيل وجنوباً مع حدود وحدة السليت الجنوبية وشماالً

حدود وحدة الريف الجنوبيً  ..وتضم اللجان الشعبيةوالقري التابعه لها التالية :

 /1الخوجالب  /2الفكي هاشم  /3الجعليين  /4الدبه العبدالب  /5الخليلة جنوب  / 6الخليلة شمال /7
أبوفريوة /8

الكباشي /9السقاي األنصار /11السقاي البتالب

/11السقاي السروراب  /12سلمة

الكباشي شمال  / 13سلمة الكباشي جنوب  /14اوالد االمام شرق  / 15حيطة  / 16قري السالم 17

خورنة والهكيرية.
/ابو شنابي والسعيداب/18الخيرالب /19اوالد حسيب  /21ا

 اخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم ( ) 14وحدة السليت شمال

وحدة الريف اجلنوبي
 الوصف اجلغرايف
تمتد من واوسي غرب شماالً وحتي التمانيات جنوباً علي الشريط النيلي وشرقاً من قرية البالالب

في أقصي الجنوب الشرقي مع حدود شرق النيل وشماالً الحدود الموصوفة لوحدة الريف الشمالي ..
وتشمل اللجان الشعبية التالية والقري التابعة لها :

 /1واوسي غرب  /2واوسي وسط  /3واوسي الشيخ علي  /4واوسي الوادي  /5واوسي الشيخ عبد القادر
 /6الدوم  /7الجيلي شمال  /8الجيلي وسط  /9الجيلي جنوب  /11الشهداء  /11ديري  /12أبو طليح
 /13النية  /14التمانيات شرق  /15التمانيات غرب  /16الكنجر  / 17الدلجة شمال  /18الدلجة
جنوب  / 19أبو سدر  /21العقيرباب والمدناب  /21الشيخاب  /22الموساب  /23البالالب .

 اخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم (  ) 15وحدة الريف الجنوبي

وحدة الريف الشمالي
 الوصف اجلغرايف
تمتد من ودرملي جنوباً وحتي حدود الوالية مع والية نهر النيل شماالً ومن الغرب نهر النيل

وشرقاً الحدود مع حدود محلية شرق النيل  ..وتشمل اللجان الشعبية التالية :

/1إيد الروي /2وادي العروس /3أم صغير /4أم ميكح /5ظهر القرآن /6العطيفة /7أبو قيدوم شمال

/8أبو قيدوم جنوب /9أوالد يس /11جبل جاري /11الح ارزة /12العفايا /13العكيرة /14أم سدرة
/15السادة الجابراب /16خور مرسي /17الحواويت /18جزيرة الرويان  /19قري الوادي  21/قري الغار
 /21قري شمال/22قري الشايقية /23الوادي شرق  /24قري الحسانية/25السليت /26الكمر/27اوالد
الطعام /28دبك /29التكينة /31اوالد االمام /31الدهم شمال /32الدهم جنوب /33الف ازراب

/34االبيض شمال  /35االبيض جنوب  /36الفريش شمال  /37ود الرويجل  /38النخيلة  /39ود
رملي شمال  / /41ود رملي وسط  /41ود رملي جنوب  / 42قلعة ود مالك .

واخلارطة التالية توضح ذلك :

خارطة رقم (  ) 16وحدة الريف الشمالي

