
 

 

 االزاالت التي تمت بنطاق الحي خالل العام المالي

  شـارع نابلس ادلهندسني 4اعمال ازالة بـ 

 رابع قطعة ميني ترعة اجملنونةاعمال ازالة ب 

 ( شنداءاالسالم ميني احملور5قطعو )اعمال ازالة ب 

 ( شنداءاالسالم ميني احملور11قطعو)اعمال ازالة ب 

  ( شنداءاالسالم ميني احملور19قطعو)باعمال ازالة 

 ( شنداءاالسالميميناحملور02قطعو)اعمال ازالة ب 

 ( شنداءاالسالم ميني احملور 08،  07قطعو) اعمال ازالة ب 

 (ميني شارع امحدعبدالغىن من شارع الصفطاوي ارض اللواء10قطعو)اعمال ازالة ب 

 طاوي ارض اللواء(ميني شارع اإلخالص من شارع الصف8قطعو)اعمال ازالة ب 

 شارع جامعو الدول العربية جبوارشانىت 15بلوك اعمال ازالة ب 

 يوليو 06شارع  180سور وأعمده وبوابات حديدعمارات األوقاف اعمال ازالة ب 

 العجوزة -عمارات ادلستقبل 7سورمباىن اعمال ازالة ب 

 أرض اللواء -شارع مدرسة الشروق 10قطعة اعمال ازالة ب 

  ل قطعة ميني بشارع الفويل من ميني احملورأو اعمال ازالة 

 توحيد طالء ادلنازل ادلطلة علي الدائري 

  ش انس بن مالك 58ازالة حمل ادلساحة اجلانبية يف 

  أرض اللواء –اعمال ازالة بش ابراىيم الطوخى من الشهداء 

  شارع دمشق 77اعمال ازالة بـ 

 االزاالت مجال



  العجوزة -شارع جول مجال  17اعمال ازالة بـ 

  جامعة الدول العربية وميدان سفنكس –دىانات 

  ش احلجاز ناصية وادى النيل  48شارع وادى النيل و  19اعمال ازالة بـ 

  يوليو 06مايو بشارع  15اعمال ازالة أسفل كوبرى 

  أرض اللواء –إزالة قواعد خرسانية أعلى العقار ثاىن قطعة ميني ش خلف فرغلى من ميني احملور 

  يوليو 06مايو حىت تقاطع شارع  15منزل كوبرى  –دىانات 

  ميت عقبة –شارع سعيد مطر   4فك شدة خشبية أعلى عقار 

  يوليو 06طالء واجهات العقارات ادلطلو على بطىء حمور 

 تركيب باكيات حديد ش كورنيش النيل 

  شارع الرشيد 74إزالة حمل 

  ش ابراىيم سالمة 8إزالة سقف العقار 

  شارع شهاب 60اخللفية بالعقار ازالة مباىن خمالفة بادلسافة 

  ش إسراء ادلعلمني  14إزالة 

  يوليو من ميدان سفنكس 06مايو ش  15مطلع كوبرى  -دىانات 

  يوليو من ميدان سفنكس 06ش  -دىانات 

  ش السودان  711ازالة مباىن خمالفة )زيادة مسطح غرف خدمات( أعلى العقار 

  أرضاللواء-دىان واجهات العقارات 

 ان أبو ادلعاطيإزالة مبيد 

  شارع إسراء ادلعلمني 08إزالة 

  شارع السودان 711إزالة 

  شارع السودان 157إزالة 

 دىان نفق وادي النيل 



  دىان اجلزيرة الوسطي شارع وادي النيل بقطاع ميت عقبة 

  يوليو  06إزالة ملصقات أعمدة حمور 

  بقطاع ادلهندسنيشارع دمشق  7إزالة أعمال خمالفة بادلسافة اجلانبية للعقار رقم 

  شارع شهاب  19م أعلي العقار  752إزالة دور مسطح 

  شارع دمشق 77إزالة زيادة مسطح غرف اخلدمات أعلي العقار 

  شارع شهاب 19شارع اخلرطوم و إستكمال  7شارع القدس الشريف و  79إزالة 

  ميدان لبنان )طالء رصيف( –اعمال ازالة بشارع النيل األبيض 

  يوليو 06سيارات طالء سور موقف 

 دىانات بـ شارع جامعة الدول العربية 

  ش الرشيد ناصية عبد ادلنعم سند 09اعمال ازالة بـ 

 أول قطعة مشال بشارع عادل البالح من ميني احملور  إزالة 

  شارع الفويل من ميني احملور 77إزالة 

  اجملنونة  إزالة رابع وخامس قطعة ميني وأول قطعة مشال شارع أخبار اليوم من ترعة 

  إزالة خامس قطعة ميينشارع الفويل من ميني احملور 

  أرض اللواء  –مشال من شرع خلف السيد من ميني احملور  11إزالة قطعة 

  أرض اللواء  –إزالة رابع قطعة ميني من شرع خلف السيد من ميني احملور 

   لواء أرض ال –إزالة أول قطعة مشال من ميني احملور شارع حممد عبد العظيم 

  أرض اللواء  –أشرف السباعي   16إزالة شارع 

 

 حمافظة اجليزة –حي العجوزة  مصدر البيان :


