
 

 

  

 

 

. مركز الجمالية إدراياً، والمدينة عاصمة محافظة الدقهلية ، تتبعمدينة مصرية ،لجماليةا
 2كم 183.2ومساحتها  الف تقريبا 137.454ويبلغ تعدادها 

الدقهلية تقع شمال شرق المنزلة على ضفاف محافظة  تقع بين   الدقهلية . أحد مدنبحيرة 
سلسيل ومدينة المنزلة مدينة مشروع ميت  شمالها  من  السالم ويمر  وبحيرة  ترعة 

تربط أنها  حيث  أساسية  مدينة  وهي  الشرقية المنزلة،  دمياط محافظة  المهنة بمحافظة   .
بالسمك ولكونها تقع   المدينة  المدينة هي الصيد والزراعة حيث تشتهر  األساسية لسكان 
بحيرة  فروع  أحد  والرسوة وهي  النيل،  فروع  أحد  المنصورية وهي  ترعة  فرعي  بين 

 المنزلة.

 ويتبع الجمالية ثالث وحدات قروية 
 كندرية الجديدة ( قرية اس –قرية ميت مرجا  –) قرية المحالوى  

 

 التعداد السكانى الوحدات القروية المدينة 

ية 
مال

ج
ال

 
 87.089 مدينة الجمالية

 7.320 المحالوى

 1.003 الهيشة

 3.142 مبارك 

 16.924 ميت مرجا 

 21.976 اسكندرية الجديدة 

 137.454 اجمالى عدد السكان

 

 
 
 

 اجلماليــــــة:   مركـــــز 
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 المصالح الحكومية بمركز الجمالية

الجمالية  كهرباء  هندسة   طريق دمياط  الجمالية  

 طريق صان الحجر  الجمالية  محوالت الجمالية  محطة

 طريق ترعة السالم  الجمالية  محوالت السالم الجمالية  محطة

 طريق دمياط  الجمالية  كهرباء الجمالية لوحة توزيع  شبكة

 عزبة غانم  الجمالية  توزيع ليسا الجمالية  لوحة

 البصراط ة الجمالي مرفق مياه الجمالية 

 الكفر الجديد  الجمالية  محطة اسكندرية 

 العلواية   الجمالية  محطة معالجة الجمالية 

 طريق دمياط  الجمالية  1محطة رفع صرف صحى  

 حى المدارس  الجمالية  2محطة رفع صرف صحى 

 حارة الصيادين  الجمالية  محطة رفع صرف صحى الصيادين 

 عطالل عزبة   الجمالية  محطة رفع صرف صحى عطالل 

 عزبة المصرب  الجمالية  محطة رفع صرف صحى المصرب 

 قرية المحالوى  الجمالية  محطة رفع صرف صحى المحالوى 

 االقطم ميت مرجا  الجمالية  محطة رفع صرف صحى االقطم 

 ميت مرجا  الجمالية  محطة رفع صرف ميت مرجا

 عزبة زهيرى  الجمالية  محطة رفع صرف زهيرى 

 عزبة عبده  الجمالية  همحطة رفع صرف عزبة عبد 

 ميدان الكوبرى  الجمالية   الجمالية االلكترونى  سنترال

 بجوار الجامع الكبير  الجمالية  بريد الجمالية  مكتب 

 منطقة الزمالك الجمالية  مستشفى الجمالية المركزى حكومي  

 الزمالك الجمالية  شباب الجمالية  مركز

 ميت مرجا  الجمالية  مركز شباب ميت مرجا 

ز شباب المحالوى مرك  المحالوى  الجمالية  

 الرسوة الجمالية  نادى الجمالية لأللعاب المائية

 عزبة فودة  الجمالية  مركز شباب ليسا الجمالية 

 

 

 

 

 
 

 

 


