
 
                                                                                                 الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التونسســــــــــــــــــــــــــــة   : سيد  عام  ف  

 الياخلســـــــــة                                                             وارر           

الممستســــم    ويــة            
بليية  سيد  عام اسجي  سسى  

 
 

 قائمة األنهــــج المقترح تعبٌـــــــــــدها
 بمنطقة سٌدي عامر  2016لسنــــــة 

 

إعداد مشارٌع المخطط اإلستثماري البلدي فً نطاق تجسٌم المنهجٌة التشاركٌة فً 
دٌسمبر  17و تتمة ألعمال الورشة التشاركٌة األولى المنعقدة بتارٌخ  2016لسنة 

بحضور مكونات المجتمع المدنـــــــً و حٌث إنبثقت عن هذه الورشة لجنة  2015
 :تضم فً تركٌبتها السادة 

  الكاتب العام للبلدبة : صابر بوعزٌز 

 تقنً بالبلدٌــــــــــة: اط عزالدٌن قٌر 

  ًالهادي الغــــال 

  محمد بن عثمان 

  محمد الصغٌــر 

  عمـــــــــر داود 

  محمـــد البّري 
تحول عل عٌن المكان أعضاء اللجنة المذكورة و بعد معاٌنة األنهج المقترح تعبٌدها تم 

 :  2016اإلتفاق على إدراج  األنهج التالٌة   فً مشروع التعبٌد لسنة 
  

الحالــة  ل ـــــمكـــــــــــــان التدخ ر /ع
 الحالٌة

ة ـــــــنوعً الطــول
 لـــــــــالتدخ

نهج متفرع عن نهج المدرســـة  01
 القدٌــــــــــــمة  بسٌدي عامر 

 تـــــراب 
Bicouche  

 خ/م 110
 خ/م 230

enrobé 

أنهج متفرعة عن نهج األغالبة  02
 بسٌدي عامر  

 Tricouche خ/م 320 تـــــراب

 Tricouche خ /م 360 تـــــراب الحــــــً الجدٌد سٌدي عامــــر  03

 Tricouche خ /م 130 تـــــراب نهج المغرب بسٌدي عامــــــر  04

 enrobé خ /م 100 تراب جانفــً بسٌدي عامر   18نهج  05

 enrobé خ/م Bicouche 250 نهج عمر ابن الخطاب  بسٌدي عامر  06
 
 
 



 

 : أوصت اللجنة بعد المعاٌنة و الوقوف على مشاغل بعض المواطنٌن  بما ٌلً هذا و 
 نهج األغالبة إن أمكن بمادة التٌف  نهج متفرعة علىأ ـــدد 02تهٌئة  عـ -
 بمادة التٌف (   سٌدي عٌسى ) تهٌئة جزء من نهج عبد هللا بن إبراهٌم  -
بعض األنهج بالحً الجدٌد بسٌدي عامر و أنهج ( تقوٌة المعبد ) إقتراح إدراج  تعبٌد   -

 .  2017التعبٌد لسنة  بحً المنجً سلٌم  بسٌدي عامر فً نطاق مشارٌع
 
 

  ــــــــــــــــــاءات   ـــــــــــــاإلمضـــــــــــــ

 
  صابر بوعزٌــــــــــــز 
 

  عزالدٌن قٌــــــــــراط 
 

  ًالهادي الغــــــــــــال 
 

 محمد بن عثمـــــــان  
 

 د الصغٌــــــــرــمحم 
  

 ـــــــــــر داودــعمــ  
 

 البـــــــّري  ــدــمحمـ 

 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                 الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة التونسســــــــــــــــــــــــــــة   : سيد  عام  ف  

                                                            الياخلســـــــــة  وارر           

الممستســــم    ويــة            
بليية  سيد  عام اسجي  سسى  

 
 

 قائمة األنهــــج المقترح تعبٌـــــــــــدها
 مسجد عٌسىبمنطقة   2016لسنــــــة 

 

اإلستثماري البلدي فً نطاق تجسٌم المنهجٌة التشاركٌة فً إعداد مشارٌع المخطط 
دٌسمبر  17و تتمة ألعمال الورشة التشاركٌة األولى المنعقدة بتارٌخ  2016لسنة 

بحضور مكونات المجتمع المدنـــــــً و حٌث إنبثقت عن هذه الورشة لجنة  2015
 :تضم فً تركٌبتها السادة 

  الكاتب العام للبلدبة : صابر بوعزٌز 

  ـــــــةتقنً بالبلدٌـــ: عزالدٌن قٌراط 

 ارك ــرٌاض مب  

 ري ـخمٌس المه  

 ارك ـــبلقاسم مب  

  المهري  ولٌــد 
تحول عل عٌن المكان أعضاء اللجنة المذكورة و بعد معاٌنة األنهج المقترح تعبٌدها تم 

 :  2016اإلتفاق على إدراج  األنهج التالٌة   فً مشروع التعبٌد لسنة 
  

ة ــــــالحالــ ل ـــــمكـــــــــــــان التدخ ر /ع
 الحالٌة

ة ــــــــــنوعً ـولــالطـ
 لـــــــــالتدخ

 Tricouche خ/م 100 تــــــــراب د عٌسى ـــــــنهج الطٌب المهٌري بمسج 01

 enrobé خ/م Bicouche 40 د عٌسى ــــــــنهج الطاهر الحداد بمسج 02

 enrobé خ /م Bicouche 110 د عٌسى ـــنهج أبو القاسم الشابً بمسج 03

 enrobé خ /م Bicouche 60 د عٌسى ــــــــنهج اإلمام سحنون بمسج 04

 Tricouche خ/م 150 تــــــــراب ى ـــــجد عٌســـبمس   الحمــــــادة نهج  05
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 ــــــــــــــــــاءات    ـــــــــــــاإلمضـــــــــــــ

 
  صابر بوعزٌــــــــــــز 
 

  عزالدٌن قٌــــــــــراط 
 

  رٌاض مــــــــــبارك 
 

  خمٌس المهـــــــــري  
 

  بلقاسم مبـــــــــــارك 
 

  ولٌد المهـــــــــري 
  

 
 


