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النھائیة  المشاریعقائمة   
 

7201 دیسمبر 27في  المنستیر  
 

الطرقات مشاریع  
 

 رقم المشروع 1
من جانب مدرسة        –متفرع من نھج الھادي خفشة  -   

 Rue  اإلرتقاء و دار مزالي إلى آخر النھج و فتح الطریق
blanche -  

 تقدیم المشروع

یةالتكلفة التقریب 822,400 17  
 

 رقم المشروع 2
 تعبید الطریق خلف مدرسة حي البساتین و االنھج المحیطة -

نھج  –نھج ماطر  –نھج المحرس  –بالمدرسة : نھج الھواریة 
نھج قلیبیة –السفرجل   

 تقدیم المشروع

یةالتكلفة التقریب 337,000 99  
 

 رقم المشروع 3
حي الفوز –تعبید الطرقات بحي رمادة   تقدیم المشروع 

یةالتكلفة التقریب 338,440 359  
 

 رقم المشروع 4
ھج شیرازنغازي و نھج بنتعبید   - R7 قدیم المشروعت  

یةالتكلفة التقریب 691,560 89  
 

________________________________________________________ 
 
 
 

تصریف میاه األمطارمشاریع   
 

 رقم المشروع 1
رمادة (طریق) الطریق الرئیسي بحي  تقدیم المشروع 

یةالتكلفة التقریب 000,000 225  
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 مشاریع األرصفة
 

 رقم المشروع 1
یسإنجاز الرصیف المحاذي لحائط مدرسة البساتین أمام عطریة أن  تقدیم المشروع 

یةالتكلفة التقریب 750,000 9  
 

 رقم المشروع 2
 تقدیم المشروع تھیئة األرصفة المحیطة بمدرسة سیدي نصر
یةالتكلفة التقریب 000,000 10  

 
 

 رقم المشروع 
 تقدیم المشروع ترصیف شارع المغرب قرب مكتب التشغیل
یةالتكلفة التقریب 000,000 105  

 

________________________________________________________ 
 
 

 مشاریع باب التنویر العمومي
 

 رقم المشروع 1
 تقدیم المشروع تنویر منطقة حي النزھة

یةالتكلفة التقریب 000,000 200  
 

 رقم المشروع 2
 تقدیم المشروع تنویر محیط مدرسة الفوز

یةالتكلفة التقریب 000,000 20  
 

 رقم المشروع 3
تنویر مالعب األحیاء الجدیدة  - Lycée jeunes filles R6 تقدیم المشروع 

یةالتكلفة التقریب 000,000 8  
 

 رقم المشروع 4
 تقدیم المشروع تنویر شارع المغرب نھج مزالي

یةالتكلفة التقریب 666,000 46  
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 - لجان متابعة و تقییم  تنفیذ األشغال (ممثلو االحیاء المنتخبون)
 

 اإلسم و اللقب الھاتف البرید اإللكتروني
 عبد الرزاق تقا 998 239 98 
 نجوى بشیر 685 728 22 
 خلیل نویرة 967 952 96 

 
 اإلسم و اللقب الھاتف البرید اإللكتروني

 الھادي العیداوي 420 266 92 
 سلوى النقزاوي 068 600 97 
 رحاب بشیر 628 486 50 

 
 اإلسم و اللقب الھاتف البرید اإللكتروني

 محمد صالح الجمالي 227 085 97 / 227 985 50 
 ھدى بن اسماعیل 973 591 98 
 محمد الصادق نعمان 858 133 56 

 
 اإلسم و اللقب الھاتف البرید اإللكتروني

 محمود شعبان 030 541 98 
 فطومة موسى 709 610 55 
 منال علیة 951 610 95 
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