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المنھجیة



الجلسة العامة التشاركیة األولى-1

 الجلسة العامة التشاركیة الجلسة العامة التشاركیة الجلسة العامة التشاركیة



تنظیم جلسات المناطق-2



الزیارة المیدانیة الماكن المشاریع ذات األولویة-3



الكلفة التقدیریة العرض الطول التشخیص النھج
92000 7 576 جزء خرسانة اسفلتیة

تعبید ثالث طبقات
نھج البصرة

22000 6 146 تعبید ثالث طبقات نھج المقنین
23000 4.5 جزء اسمنت مسلح

جزء ثالث طبقات
نھج علي الشباح

137000 الجملة

الجلسة العامة التشاركیة الثانیة 
 منطقة الزھراء
تعبید طرقات



األنھج
نھج علي الشباح

نھج البلسم

الجلسة العامة التشاركیة الثانیة 
 منطقة الزھراء
التنویر العمومي



المشاریع
نھج الطاھر صفر

نھج صالح بن یوسف

الجلسة العامة التشاركیة الثانیة 
 منطقة الزھراء

 التجمیل



الكلفة التقدیریة العرض الطول التشخیص النھج
28000 4 186 اسمنت مسلح نھج المنصف باي

10000  یستوجب الدراسة
 العمیقة لتصریف
میاه األمطار

نھج اشبیلیا

12500 6 80 تعبید ثالث طبقات نھج وھران
12500 6 80 تعبید ثالث طبقات نھج سجنان
25000 تعبید نھج كاب أفریكا
63000 الجملة

الجلسة العامة التشاركیة الثانیة
 منطقة المدینة
تعبید طرقات



نتائج التشخیص
المقترحات تندرج ضمن مشاریع الصیانة

نھج المنصف باي یتطلب 12000د

الجلسة العامة التشاركیة الثانیة -4
 منطقة المدینة

التنویر العمومي



المشاریع
صیانة سور المقبرة

تعویض السالت البالستیكیة بسالت مقصدرة
 (صیانة محیط سیدي جابر (تنظیف و تجمیل

الجلسة العامة التشاركیة الثانیة 
 منطقة المدینة

 التجمیل



الكلفة التقدیریة العرض الطول التشخیص النھج
37000 7 250  تدعیم بالخرسانة

اسفلتیة
نھج بالل ابن رباح

28000 6 210  تدعیم بالخرسانة
اسفلتیة

 نھج محمد
عباس+محمد عثمان

26000 6 170 تعبید ثالث طبقات نھج الحریر
 حسب التقریب  
25000

تعبید ثالث طبقات  نھج الذھب

116000 الجملة

الجلسة العامة التشاركیة الثانیة 
 منطقة ھیبون
تعبید طرقات



نتائج التشخیص
 مقترح نادي األطفال: تندرج ضمن مشاریع الصیانة حسب قوة المحول

المتواجد بالمكان
نھج أحمد شوقي

نھج تازركة
مدرسة سیدي المسعود

 د 25000 :

الجلسة العامة التشاركیة الثانیة -4
 منطقة ھیبون

التنویر العمومي



نتائج التشخیص
قیام المواطنین بالترصیف و المطالب تخص أراضي غیر مبنیّة

الجلسة العامة التشاركیة الثانیة -4
 منطقة ھیبون

األرصفة



المشاریع
تجمیل مساحة خضراء في سیدي مسعود : 9000د

الجلسة العامة التشاركیة الثانیة 
  منطقة ھیبون

التجمیل



 


