
 

 

 منظومة العمل بقطاع النظافة بحي العجوزة

 ( وقطاع ارض اللواء2( و قطاع عجوزة )1قطاع عجوزة ) قطاعات3   تم تقسيـــم حــــي العجــــوزة إلـــي 

 ليلية  –مسائيه  –امه بصف دوريه على مدار اليوم خالل ثالثه فترات )صباحيه ميتم رفع مخلفات الق 

  لودر وذلك مساهمة من الحي في انجاز 2سيارات باإلضافة إلى عدد  8 – 7يتم الدفع يوميا بعدد 

 رفع التراكمات والتجمعات مع معدات هيئة النظافة المخصصة لحى العجوزة .و 

  أكوام  وبالتنسيق والمشاركة مع هيئة النظافة يتم القضاء أوال بأول على أي تجمعات مخلفات مباني

 –بطئ المحور  يمينا ويسارا    –ي مناطق الحى المختلفة مثل)ميت عقبة وشارع الرشيد القمامة ف

 اللواء (الطريق األبيض بمنطقة ارض 

عدد 

 الشوارع
 أسماء الشوارع بيـــــــــــــان

21 
 شـــوارع رئيسيـــة  

 يتم نظافتها وجتريدها

 يوليو  12 –امحد عرايب  –البطل امحد عبد العزيز  –شارع النيل 

 وادي النيل  –لبنان  –شهاب  –سوريا  –جامعه الدول العربية 

 ميدان لبنان . –السودان  –يوليو 12حمور 

43 
 محالت النظافة املكثفة 

 على الشوارع الداخلية

–طنطا–اجلزائر–عبد املنعم رياض  السودان-املراغي –املتحف الزراعي–حممود خليل أحلصري

ميدان –ميدان أبو املواهب-ميدان أبو الكرامات  ميدان أبو اللثامني–أبو احملاسن الشاذيل

عمر  –ميدان ابن خلدون  –حممد عوف –ميدان شاهني شارع جنيب حمفوظ–بورسعيد

النيل األبيض  شارع  –حممود بدر الدين –الرشيد–عبد املنعم سند–طوسون العلمني

–رماح  كمال خليل إبراهيمفوزي –ميدان البصرة–ميدان انس بن مالك–دمشق–املشروع

  -إسراء املهندسني  –إسراء املعلمني  –الفتح  -قناة السويس –حممود عزمي–إبراهيم البعثى

 -اليمن  –جزيرة العرب  –محاد  –الكوثر   –البصرة  –ميدان املصانع العراق  –الفالح 

 النظافة مجال



 الفردوس . –غزة  –القدس الشريف 

5 
إنفاق وكباري وحماور 

 نظافتهارئيسية يتم  

  يوليو  . 12نفق وادي النيل   بشارع  –مايو  25مت نظافة وجتريد أنفاق املشاة )  نفق 

  ( 2مايو   كوبري  25كوبري   -كوبري امحد عرايب   –يوليو  12كباري املشاة  ) أكتوبر

. 

- 
شوارع يتم رفع املخلفات 

 منها

  مت رفع كافة خملفات املباين واألتربة بنطاق حي العجوزة 

 ميدان بن خلدون أمام مستشفى إمبابة العام )املوظفني( 

ش الرشيد مع العلمني  شارع السودان مع  –خلف نادي التوفيقية بشارع امحد خطاب 

 أمام املخبز اآليل . يوليو  12بطئ حمور   –شارع التعاون 

 . مت رفع املخلفات من داخل وخارج املدارس املوجود بنطاق احلي 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 حمافظة اجليزة –حي العجوزة  مصدر البيان :    


