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  ردیئة  متوسطة  جیدة
ة س               الطرقات الرئ

      %0  ال يوجد ال يوجد شارع السالم 
      X %80  250 18 شارع الجالء
  X     %30  230 12 العزز الثعالبي شارع عبد

  X     %55  280 12 شارع الحرة 

م        X %100  478 54 شارع المنجي سل
  X     %40  1770 32 شارع عبدهللا فرحات

ة       X  %100  925 66 شارع الحبیب بورقی
      X  %100  336 34 شارع النخیل
      X  %100  1040 18 شارع األرض

الحاج أحمد    X     %20  100 4 شارع نصیرة 

      X %100  297 10 شارع االمام مالك 
      X %100  590 19 شارع البیئة 

      X %100  200 6 شارع ابن خلدون 
      X %100  300 8 شارع  أحمد الغزالي

      X %30  650 50 شارع النصر
ة 			X	%100	25	165 شارع الحبیب بورقی

			X	%100	567 60 شارع عبد العزز الثعالبي

			X	%100	171 17 یئةشارع الب

			X	%100	300 24 شارع عمر المختار 

ین سي إبن مس 			X	%100	44	196 شارع ع

			X	%100	39	287 شارع دمحم الخامس

			X	%100	60	196 شارع مصطفي رزام 

			X	%100	60	373 شارع االرض
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			X	%100	35	156 شارع فرحات حشاد

ة  			X	100%	100	AVL 827  595شارع  الطر المحل

  1607	464	  			

سة        %87 9053 807  مجموع الطرقات الرئ
ة                الطرقات الفرع
م      X %100  222 30 نهج حافظ إبراه

     X %100  100 8 نهج ابن سینا
رة      X %100  225 18 نهج الهاد نو
     X %100  150 30 نهج غرة جوان 

ة سید یوسف      X %100  200 19 نهج ساق
ین  سى ابن مس      X %100  335 29 نهج ع
     X %100  257 24 نهج عمر ابن الخطاب

ضاء       X %100  55 2 نهج دار الب
     X %100  90 10 نهج بیروت

     X %100  132 8 نهج خالد ابن الولید 
     X %100  291 18 مارس  2نهج 

ر الصدی       X %100  405 35 نهج أبو 
     X %100  100 19 نهج دمحم علي 

     X %100  90 14 نهج محمود المسعد 
     X %100  200 31 نهج الحبیب ثامر 

     X %100  100 15 نهج الطیب المهیر 
شیر خرف      X %100  113 7 نهج ال
     X %100  112 10 نهج دمحم المرزوقي 
     X %100  170 11 نهج الطاهر الحداد

     X %100  320 28 نهج المغرب 
     X %100  110 18 رسما 20نهج 

     X %100  124 8 نهج القدس
     X %100  267 8 نهج تونس
     X %100  262 19 نهج  دمش

     X %100  135 3 نهج  عبد العزز العرو 
غداد      X %100  128 18 نهج 

فة بن عبد هللا      X %100  156 14 نهج دمحم بن خل
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     X %100  204 9 نهج الجزائر
     X %100  130 8 نهج خزندار 

     X %100  116 32 نهج الشهید رمضان 
     X %100  160 16 نهج الجمهورة 
     X %100  30 3 ساحة الشهداء 

     X %100  160 32 أفرل 9نهج 
     X %100  214 10 نهج فلسطین 
     X %100  130 14 نهج العراق 

     X %100  122 18 نهج جمال عبد الناصر 
ة إبن نافع       X %100  210 23 نهج عق

     X %100  163 4 نهج الفاضل بن عاشور 
اشا       X %100  133 10 نهج خیر الدین 

     X %100  62 13 نهج قرطاج 
     X %60  190 9 نهج فاس

     X %100  143 7 نهج صنعاء
     X %100  270 37 نهج على بلهوان

     X %100  78 15 جوان1نهج 
ا      X %100  131 10 نهج لیب
     X %50  80 6 میننهج الفاط

قة  حر ق      X %100  77 6 نهج ال
     X %100  188 18 نهج الخلفاء

     X %100  75 15 نهج الشاذلي بوزایدة
     X %100  75 7 نهج  على الدوعاجي
الة       X %100  130 4 نهج الشیخ دمحم ف

اسمین       X %60  50 10 نهج ال
     X %50  63 3 زنقة الفل 

     X %65  154 7 نهج حسین األسود 
عل       X %100  63 4 نهج حن

     X %100  137 9 نهج سید عامرالمزوغي
     X %100  217 4 نهج الجامع الكبیر

     X %100  250 41 نهج إبن رشد
ة       X %100  400 36 نهج األغال
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     X %100  250 26 نهدج أحمد التلیلي
     X %100  100 7 نهج فرحات حشاد 
     X %60  156 5 نهج الهاد شاكر 

     X %100  100 12 نهج أبو القاسم الشابي 
     X %100  100 7 جانفي 18نهج 

ة      X %100  274 10 نهج م
ا      X %100  135 15 نهج مورطان
     X %100  105 21 نهج سوسة

      X %100  76 1 نهج محمود الماطر 
      X %100  98 8 نهج القاهرة
      X %100  77 4 نهج الشهداء

      X %100  64 7 ج القیرواننه
      X %100  65 16 نهج المنستیر

      X %100  183 5 نهج طه حسین
      X %60  235 8 نهج االمام الشافعي

      X %70  290 15 نهج  على بن غذاهم 
سة       X %80  64 7 نهج  عل
      X %70  97 10 نهج  الفرابي

      X %0  8 ال یوجد نهج   ابن الفاهم
الل ابن ر       X %100  65 10 احنهج  

      X %100  116 4 نهج المختار بن وناس
      X %100  60 2 نهج بنزرت 

صل بلحلج سالم       X %30  132 8 نهج ف
ة       X %65  100 9 نهج قلیب

ر الراز        X %100  265 21 نهج أبو 
ة       X %100  166 15 نهج المهد

     X %194 44 100 عمر إبن العاص

ساتین  			X	%100	60	152 نهج ال

			X	%100	40	270 نهج سید عبد الستار 

			X	%100	90 12 نهج الحدائ

			X	%100	84 35 زنقة المزوغي

			X	%100	106 35 نهج الفاضل بن عاشور
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			X	%100	144 15 نهج فلسطین

			X	%100	121 40 نهج دمحم المزوغي

شیر رزام 			X	%100	76 15 نهج ال

ا 			X	%100	44 10 دنهج المختار ع

			X	%100	35	67 زنقة االنس 

			X	%100	30	84 زنقة دار غومة 

			X	%100	25	43 زنقة الفل

			X	%100	20	84 زنقة دار حسین

اسمین 			X	%100	25	44 زنقة ال

اد 			X	%100	45	101 نهج الهاد ع

م  			X	%100	45	207 نهج المنجي سل

			X	%100	 101 نهج أمیلكار 

			X	%100	50	101 نهج أمیلكار 

			X	%100	60	138 نهج إبن رشی 

			X	%100	40	61 نهج ابن الجزار 

			X	%100	38	105 نهج علي بن عمر 

			X	%100	30	131 نهج قرطاج

			X	%100	40	164 نهج دمحم المهر 

			X	%100	55	200 نهج دمحم بن الشیخ 

			X	%100	45	152 نهج العراق

			X	%100	47	90 الحرةنهج 

			X	%100	33	128 نهج األمیر عبد القادر

رة  			X	%100	25	103 نهج الهاد نو

			X	%100	45	48 نهج طاهر الحداد

			X	%100	95	109 نهج أبوالقاسم الشابي

			X	%100	25	64 نهج االمام سحنون 

			X	%100	30	50 زنقة دار ساسي

			X	%100	20	106 زنقة دار عاشور

			X	%100	10	45 زنقة دار رزام

			X	%100	27	101 نهج أمیلكار

عل 			X	%100	40	165 نهج حن

ة 			X	%100	50 14 نهج م



  و البیئة الشؤون المحلیةوزارة 

ة   المنستیر :وال
ة سى: بلد  سید عامر مسجد ع

  
 

  
ة  1 ة حسب الحاالت التال ح طول الش ة : متوسطة / حالة حسنة ال تستوجب التدخل  –جیدة : توض انة جزئ    تستوجب إعادة: ردیئة / تستوجب ص
  
  
  

			X	%100	31 15 طحاء سید مفرج

			X	%100	31 15 ساحة اإلستقالل

  2904	1286	  			

ة         %15780 5950 92  مجموع الطرقات الفرع
        %78123 10957 81  المجموع العام


