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 قبل من ااقترحهھا تم االتي االقربب مشارريیع قائمة على 2020 دديیسمبر 24 بتارريیخ االمنعقدةة جلستهھ في االبلديي االمجلس صاددقق
 االتالي: بالجدوولل مبيین هھھھو كما االموااططنيین

	  
 مبرمج

 قائمة إإحتيیاططيیة

	  
 دداائـــرةة سيیــديي منصـــورر: 

 ) ميیداانن االتعبيید : 1

 ززنقة كعنيیش
 9نهھج بن عثمانن بطريیق االسلطنيیة كلم 

 13نهھج بحر إإيیجة بطريیق سيیديي منصورركلم 
 9حّي االزهھھھورر بطريیق سيیديي منصورركلم 

 ) ميیداانن ااإلناررةة: 2

 ززنقة االمكورر بطريیق االسلطنيیة
 ززنقة االعش بطريیق حبانة

 نهھج بن عثمانن بطريیق االسلطنيیة كلم 
 39نهھج منزلل عبد االرحمانن االمنطقة 

إإحدااثث مسلك صحي أأمامم معهھد االخليیج وومحضنة االمؤسساتت وومركز االبيیوتكنولوجيیا  ) مسلك صحي : 3
 بعد االمسرحح االصيیفي 5,5بطريیق سيیديي منصورر كلم  

 االّداائـــرةة االّشماليیّـــــة 

 ) ميیداانن االتعبيید : 1

 االسافينهھج ززهھھھيیر 
 نهھج أأبو االسمح االمهھديي

  تبليیط حديیقة بجانب مدررسة بوقطفة
 469نهھج علي االنورريي عددد 

 أأمامم نهھر االفنونن 3,5نهھج ااسماعيیل االحقي بطريیق تنيیورر كلم 
 نهھج جبراانن خليیل جبراانن

  1,5بطريیق تونس كلم  430نهھج محمد االجعايیبي عددد 

 ) ميیداانن ااإلناررةة : 2

 نهھج اانشتايین
 أأبو االسمح االمهھديينهھج 

 469نهھج علي االنورريي عددد 
 ززنقة ااالذذااعة ( ززنقة جامع تقتق )

 ززنقة االلومي
 نهھج ززهھھھيیر االسافي

  3اابو االقاسم ااالنطاكي ططريیق تنويیر كلم  576نهھج عددد 
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 دداائـــرةة حـــّي االحبيیـــب

 ) ميیداانن االتعبيید : 1

 2ززنقة االكحلة بطريیق سكرةة كلم 
 2,5مراارر بطريیق سكرةة كلم ززنقة ااألرربع 

تقسيیم شاكر مقابل االكنامم االنهھج االراابط بيین ططريیق االمحاررززةة وونهھج فيینيیزوويیال ( نهھج 
 برااغواايي )

  2,5ززنقة شاكر بطريیق سكرةة كلم 
  نهھج االمالوويي بطريیق االمطارر

 ززنقة بن حليیمة 
ططريیق نهھج اابن حمديیس االصقلي وو خليیل مطراانن  ( نهھج االمحاذذيي للمبيیت االجامعي 

 سكرةة )
  3ززنقة كرددوونن مدخل حي االزيیتونة بطريیق االمطارر كلم 

 ) ميیداانن ااإلناررةة : 2

 االنهھج االموجودد بيین منطقة ااألمن االوططني بحّي االبحريي وواالمؤدّديي إإلى نهھج غزةة
 2ززنقة االكحلة بطريیق سكرةة كلم 

 ااتمامم ززنقة كانونن ططريیق االمحاررززةة
 نهھج فنيیزوويیل

 االمحاررززةةاالحي االتعويیضي ططريیق 
 2,5ززنقة شاكر بطريیق سكرةة كلم 

 ) مسلك صحي : 3
إإحدااثث مسلك صحي بالقاصة االراابطة بيین قصاصص االمطارر ووحي االحبيیب بجانب 
معهھد االريیاضة ووررااء معهھد حي االحبيیب ووأأمامم معهھد االهھادديي االعيیادديي تحت أأشجارر 

 ااألووكالبتوسس
 دداائـــــرةة االبستــــانن

 ) ميیداانن االتعبيید : 1

 3بطريیق االمهھديیة كلم نهھج فضة 
 3نهھج جوهھھھرةة ططريیق االمهھديیة كم 

 نهھج االجزيیرةة
 نهھج قناةة سويیس٬، حي تعويیضي

 نهھج االالذذقيیة

 ) ميیداانن ااالناررةة : 2
 نهھج االجزيیرةة

 17االمنطقة عددد  440نهھج عثمانن االكعاكك عددد 
 نهھج قناةة سويیس٬، حي تعويیضي 

 إإحدااثث مسلك صحي بنهھج االمحيیط ) مسلك صحي : 3
 دداائـــــرةة االمديینـــة 

 ) ميیداانن االتعبيید : 1

 نهھج اابواالحسن االلخمي وونهھج ططهھ حسيین   (قسط) 
 نهھج دداارر االسبعي 

 نهھج االدرريیبة
 منطقة االجندررميیة االقديیمة  

 ) ميیداانن ااالناررةة : 2

  حي االسكة االحديیديیة
 منطقة االجندررميیة االقديیمة

 شاررعع علي االبلهھواانن 
 نهھج االمنجي بالي

 إإحدااثث مسلك صحي بطريیق ميیناء االصيید االبحريي ووأأمامم االمركب االشبابي مسلك صحي :)  3
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 دداائـــــرةة االّربـــض 

 ) ميیداانن االتعبيید : 1
 نهھج اابن ااألثيیر ووفرووعهھ (نهھج محمد االطاهھھھر االسماوويي وو نهھج اابرااهھھھيیم ررفعت)

 أأمامم عماررةة"محسونة" 3.5نهھج خليیل االرشيیديي ززنقة كريیشانن بطريیق ااألفراانن كلم 
 1,5ززنقة االحشيیشة ووفرووعهھا بطريیق قرمدةة كلم 

 ) ميیداانن ااالناررةة : 2

 نهھج اابن ااألثيیر ووفرووعهھ 
 نهھج االطاهھھھر االسماوويي

 أأمامم عماررةة "محسونة" 3.5نهھج خليیل االرشيیديي ززنقة كريیشانن بطريیق ااألفراانن كلم 
 بوررةة بوززيید
 بوررةة االقنوني

 دداائـــــرةة مركــز شاكــــر 

 : ) ميیداانن االتعبيید 1

 نهھج علي بن ررحومة
 نهھج محمد نجيیب االسمرقنديي

 نهھج بابب االسالمم
 2,5ززنقة االخرااطط ططريیق منزلل شاكر كم 

 نهھج االكوثر 
أأمامم كليیة  0,5نهھج تبوكك حي االريیاضض أأمامم بواابة االمستشفى ططريیق منزلل شاكر كلم 

 االطب
 بيین حزاامم منزلل بوررقيیبة ووططريیق االقصاصص GP13تأهھھھيیل أأررصفة ططريیق منزلل شاكر 

دديیة إالى حي االبحريي   1االطريیق االراابطة بيین شركة االبرجج لبيیع ااألسماكك وواالطريیق االموٴٔ

 ) ميیداانن ااالناررةة : 2

 إإناررةة مناسبة للمسلك وو االحديیقة االعموميیة "االتوتة"
 االنهھج االراابط بيین مدررسة ااالخالصص ووززنقة ددمق

  نهھج محمد نجيیب االسمرقنديي
دديیة إالى حي االبحريي   1االطريیق االراابطة بيین شركة االبرجج لبيیع ااألسماكك وواالطريیق االموٴٔ

 ززنقة االتوتة 
 مسلك صحي بغابة وواادديي االشعبوني ) مسلك صحي : 3
	  


