
الحاليالسابق

ــ خـــالص بقايـــــا مستحقــات و آشوفات%25183251832012100الثقافةــ المكتبة الوطنية الجديدة  (القسط الثاني)1

ــ بصدد اإلنجاز%85%380 نوفمبر 705020082012الشباب ــ تهيئة قاعة القعادين بباب سويقة2

و الرياضة

ــ انجازممر علوي للمترجلين بالطريق الجهوية  رقم 135 على مستوى باب 3
%100%40نوفمبر 65665620092009الطرقاتسيدي عبد السالم

و الجسور
ــ لم ينطلق2212212013التنوير و الغازــ تهذيب شبكة التنوير ب9 أفريل وباب سعدون4

ــ إعادة دراسة المشروع1501502012الطبيعيــ تأهيل شبكة الكهرباء بشارع 9 أفريل5

ــ تم االنجاز%332014100البريدــ دهن مكتب بريد باب سعدون المحطة6

ــ تم االنجاز%552014100ــ أشغال دهن مكتب بريد ووآالة البريد السريع بباب الخضراء7

ــ %100%100ــ 6 أشهرأوت 15027820102010ــ توسيع مقر جامعة تونس8

ديسمبر 60060020102012التعليمــ توسيع المعهد العالي للعلوم اإلنسانية9

ــ بصدد اإلنجاز%20ــ 12 شهرافيفري 1200160020112013العاليــ توسيع المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات10

ــ بصدد اعداد الدراسات االوليةــ 6 أشهرماي 50050020102013ــ تهيئة المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس11

ــ بصدد انطالق الدراسات6006002013ــ توسعة المعهد العالي لللعلوم اإلنسانية بتونس(ابن شرف)12

ــ تم النظر في البرنامج الوظيفيــ 6 أشهرمارس 80080020142015ــ تهيئة المعهد العالي للعلوم اإلنسانية (ابن شرف) بتونس13

ــ تمت المصادقة على الدراسة المعمارية والفنية3003002013ــ تهيئة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا التطبيقية بتونس14

ــ بصدد الدراسة المعماريةــ 10 أشهرنوفمبر 80080020122012ــ إصالح الشقوق بكلية الطب بتونس15

ــ بصدد تعيين المصممينــ 12 شهرامارس 2000200020142015ــ توسعة المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بتونس16

2013
العدلــ اإلدارة العامة للسجون و اإلصالح:

ــ تم تعيين المصممين للشروع في الدراسات الفنية8108102013ــ إنجاز مصحة لموظفي السجون بسجن الرابطة (قسط 1)17
ــ األشغال متوقفة بسبب وجود حفريات %40جانفي 489.538489.53820132013ــ بناء سياج بالسجن المدني بالرابطة18

مطمورة تحت االرض
%25%20نوفمبر 552.216552.21620132013ــ بناء مكاتب إدارية بالسجن المدني بالرابطة19

سويقة باب معتمدية
العمومية للمشاريع القطاعي التوزيع
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ــبصدد إعداد تقرير فرز العروضــ 4 اشهر2602602013ــ صيانة المدرسة اإلبتدائية  بباب سويقة20

ــبصدد إعداد ملف طلب العروضــ 3 اشهر58582011التربيةــ صيانة معهد باب الخضراء21

ــ بصدد االنجاز%10ــ 4 اشهر4504502013ــ صيانة الشبكة الكهربائية بمعهد باب الخضراء22

%100%40ــ 3 أشهرفيفري 343420112012ــ صيانة المدرسة اإلعدادية نهج مجاز الباب23
ــ بصدد االنجاز%90%85برنامج 268429482011النقل ــ تهيئة مستودع باب سعدون24

سنويالبري

_ بناء قسم زرع النخاع العظمي لدى األطفال بالمرآز الوطني لزرع النخاع 25
120012002013العظمي (قسط 2)

3503502013الصحة_ تجديد شبكة التكييف والسوائل بالمخبر الوطني لمراقبة األدوية26

%6006002012100ــ تجهيز مقر اإلدارة والمخبر والصيدلية بالمرآز الوطني للنخاع العظمي27

%5005002012100ــ تجهيز مقر المساعدة الطبية اإلستعجالية28

100010002013_ تهيئــــــة وتوسعــة قســم اإلستعجالي بالمستشفى الجامعـي بالرابطة29

_ تهيئــــــة قســــــم جراحـــــــــة األعصـــــاب بالمعهد الوطني ألمراض 30
3003002013األعصاب

_ تهيئة وتوسعة مستشفى الرابطة - مخابر البكترولوجيا والبيوآيمياء والمناعة 31
135013502013واإلنعاش

5005002013_ توسعة مخابر التحاليل الجرثومية بمستشفى شارل نيكول32

4004002013_ تجديد الشبكات الفنية بمعهد الهادي الرايس ألمراض العيون33

7007002013_ بناء قسم إستعجالي بمرآز التوليد وطب الرضيع بتونس34

3503502013_ تجهيز قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة35

_ تجهيز وتوسعة قسم العيادات الخارجية وإحداث مستشفى نهاري بمعهد 36
3503502013األعصاب

_ تجهيز وحدة البيولوجيا للبحث والنهوض بميادين التلقيح واألدوية البيوجنسية 37
8008002013بمعهد باستور

200020002013_ تجهيز قسم اإلستعجالي الجديد بمستشفى شارل نيكول38

_ تجهيــــــــــز قسم العيادات الخارجية بمعهــــــــــــــد الهـــــــــادي الرايــــس 39
3003002013ألمراض العيون

3003002013_ تجهيز قسم األمراض الباطنية بمستشفى شارل نيكول40

_ تجهيـــــــــــز وتهيئـــــــــة وتوسعــة قســـم اإلستعجالي بالمستشفى الجامعي 41
4004002013بالرابطة
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_ تجهيـــز وتهيئــــــة قســـــم جراحــــــة األعصاب بالمعهد الوطنــــــي 42
5005002013ألمراض األعصاب

7507502014الصحة_ مستشفى الرابطة ــ المخبر وقسم األشعة43

العامة44 المصالح 2062062014_ مستشفى الرابطة ــ

األطفال45 وطب الجلدية األمراض قسم 184418442014_ مستشفى الرابطة ــ

5115112014_ مستشفى شارل نيكول: بناء عيادة خارجية ألمراض العيون46

80802014_ مستشفى األطفال : قسم الجراحة "أ" والمخابر دراسة47

بتونس48 األطفال أعصاب 5965962014_ بناء قسم ألمراض

49
_ تهيئة قسم أمراض الوراثية واصالح التشققات الهيكلية بمستشفى 

250250الرابطة
2014

_ تجديد شبكة التكييف المرآزي بقسم جراحة القلب والشرايين 50
600600بمستشفى الرابطة

2014

3003002014_ تجديد شبكة المياه بمعهد الهادي الرايس ألمراض العيون51

7507502014_ مستسفى الرابطة : تهيئة قسم الجراحة "أ" وتجديد المطبخ والمغسل52

1001002014_ تجديد بيت األموات بمستشفى الرابطة53

54
420420_ إعادة تأهيل منظومة الحماية من بمرآز التوليد وطب الرضيع بتونس

2014

2002002014_ تهيئة وتوسعة قسم الطب النووي بمعهد صالح عزيز55

3003002014_ تهيئة وتوسعة قسم الولدان بمستشفى شارل نيكول56

4204202014_ توسعة وتهيئة قسم الجراحة "ب" بمستشفى الرابطة57

300030002014_ تجهيز وتدعيم التجهيزات بمستشفى شارل نيكول58

250025002014_ تجديد الشبكات الفنية بمستشفى شارل نيكول59

_ مستشفى شارل نيكول : تهيئة أقسام الجراحة "أ وب" وأمراض القلب 60
135013502014والعيون

العظمي:61 النخاع لزرع الوطني المرآز 1001002014_ تجديد أسطول مصاعد
أشخاص   مصعد اثقال و مصعد

6006002014_ مستشفى الرابطة : تجديد التجهيزات الكهربائية (ق 2)62
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المشاريع البلدية:
ــ بصدد الموافقة من الصندوق825.73872.732012البلدياتــ تجديد شبكة التنوير العمومي الخضراء، باب بحر، باب سويقة63

ــ %2502732012100ــ تهذيب االرصفة بالرابطة( منطقة المستشفيات)64

البرنامجالبرنامج الجهوي للتنمية:
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ــ بصدد إعداد الدراسات1501502013الجهويــ المساهمة في تهيئة قاعة القعادين بباب سويقة65
ــ بصدد إعداد الدراسات35352013للتنميةــ تهيئة و صيانة مرآز الصحة االساسية 9 أفريل66
ــ بصدد اإلنجازجوان 252520122013ــ تعهد و صيانة المكتبة العمومية باب االقواس67
ــ بصدد اإلنجازجوان 161620122013ــ تعهد و صيانة مبنى دار الثقافة و المكتبة العمومية باب االقواس68
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