
 

  

  ا مكاتبات ومت الرد عليها  ٠مت عمل معاينات لبعض الشوارع الوارد بشأ

  ٠ ٢٠١٩/  ٢٠١٨مت اعداد مقرتح للخطة األستثمارية للعام 

   ٠مت معاينة شوارع مقرتح اخلطة الستثمارية وحتديد اطواهلا 

  ا مكاتبات ومت الرد  ٠عليها مت عمل معاينات لبعض الشوارع الوارد بشأ

  ومت ارساهلا ملديرية الطرق وذلك  ٢٠١٩/  ٢٠١٨مت اعداد مقايسة تقديرية ملقرتح اخلطة االستثمارية للعام املاىل

 ملناقشتها باحملافظة 

  ــ: مت تبليط الشوارع األتية وذلك مبشروع تطوير منطقة الكونيسة وهى 

 ش النفق  .١

 ش املدينة املنورة .٢

 ش مدرسة الطارق  .٣

 اب ش عمر بن اخلط .٤

 ش متفرع من ابو زارع حىت الدائرى .٥

 ش امحد عبد الستار  .٦

 ش امحد ابراهيم اجلزار واحلارتني  .٧

 مشروعات الطرقمجال 



  ا مكاتبات ومت الرد عليها  ٠مت عمل معاينات لبعض الشوارع الوارد بشأ

  ــ: شوارع اخلطة وهم فقد مت رصف بعض   ٢٠١٩/  ٢٠١٨بالنسبة لعملية خطة الرصف االستثمارية للعام املاىل 

 شارع السد .١

 شارع السويس من الثالثيىن  .٢

 شارع مسجد العقاد .٣

  ا مكاتبات ومت الرد عليها  ٠مت عمل معاينات لبعض الشوارع الوارد بشأ

  ــ ش السالم من املنحل ــ ش عبد العزيز عيسى من املنحل: مت وضع الطبقة األسفلتية الرابط للشوارع األتية 

  مت وضع طبقة الدقشوم وتسويتها ىف ش اوالد ابو النصر من املنحل 

  مت عمل بالط االنرتلوك بشارع ابو بكر الصديق املتفرع من ش كراته الطالبية 

 ا مكاتبات ومت الرد عليها  مت عمل بعض املعاينات لشوارع وارد بشأ

  ــ: مت وضع الطبقة االسفلتية السطحية واالنتهاء من الشوارع االتية 

 شارع السالم من املنحل .١

 شارع عبد العزيز عيسى من املنحل .٢

 ٠مت وضع الطبقة االسفلتية الرابطة ىف شارع اوالد ابو النصر من املنحل  .٣

  ا مكاتبات ومت الرد عليها  ٠مت عمل معاينات لبعض الشوارع الوارد بشأ



  ــ: مت األنتهاء من وضع الطبقة السطحية االسفلتية لشارعى 

  شارع الثورة متفرع من الثالثيىن القدمي 

  شارع حممد عمر من عدوى سليم 

  ٠مت عمل مقايسة لشارعى مستشفى الصدر واليابان ومت ارساهلا حملافظة اجليزة 
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