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رقن القطؼت
والوقاطؼت

الوساحت

االوصاف

القيوت الوقذرة

هكاى الوزايذة

511/79م11
صاري كهيت

959/91م2

دار يخكىى هي غرفت اسخقبال هغ غرفت طؼام
وغرفخيي ًىم وهطبخ هغ هشخوالحه الصحيت
في الطابق األرضي وغرفت الٌىم واحذة في
الطابق الؼلىي بٌاء خارجي يخكىى هي صالت
هغ هشخوالث صحيت هي الطابىق وهسقف
بالكىًكريج الوسلح والبٌاء الخارجي هبٌي هي
البلى وهسقف بالكىًكريج يقغ في كركى
حي صاري كهيت قرب بٌايت الٌشاط الوذرسي
هساحت البٌاء (212م)2

211571111
اربؼوائت وسخت
هليىى وثالثوائت
وخوس وحسؼىى
الف ديٌار

فرع دائرة ػقاراث
الذولت في هحافظت
كركى

519/79م11
صاري كهيت

922/71م2

دار يخكىى هي غرفت اسخقبال هغ غرفت طؼام
وهىل وثالد غرف ًىم وهطبخ هغ هشخوالحه
الصحيت في الطابق األرضي وغرفت ًىم واحذة
في الطابق الؼلىي هبٌي هي الطابىق وهسقف
بالكىًكريج الوسلح يقغ في كركى حي
صاري كهيت قرب بٌايت الٌشاط الوذرسي
هساحت البٌاء (299م)2

252551111
اربؼوائت وأربؼت
ػشر هليىى
وثالثوائت وخوست
وثالثىى الف ديٌار

فرع دائرة ػقاراث
الذولت في هحافظت
كركى

511/79م11
صاري كهيت

975/51م

دار يخكىى هي غرفت اسخقبال هغ غرفت طؼام
وهىل وغرفت ًىم وهطبخ هغ هشخوالحه
الصحيت في الطابق األرضي وغرفت ًىم واحذة
في الطابق الؼلىي هبٌي هي الطابىق وهسقف
بالكىًكريج الوسلح يقغ في كركى حي
صاري كهيت قرب بٌايت الٌشاط الوذرسي
هساحت البٌاء (252م)2

251591111
اربؼوائت وخوست
وثالثىى هليىى
وهائت وسبؼىى
الف ديٌار

فرع دائرة ػقاراث
الذولت في هحافظت
كركى

