
(2120 – 2017المنفذة للفترة )كشف بمشاريع الدائرة الهندسية   

 
 

Page 1 of 3 

y.a 26/10/2021 
  

 قيمة العطاء الكلية اسم العطاء رقم عطاء الرقم
 الدينار /

 تاريخ االنجاز

 2017 383862.547 كلية الحصن الجامعية انشاء مبنى المشاغل والمختبرات 46/2014  .1

 2017 347793 كلية اربد الجامعية انشاء مبنى المختبرات العلمية 47/2014  .2

 2017 63711.219 كلية اربد الجامعية المختبرات العلميةاالشراف على انشاء مبنى  48/2014  .3

 2017 39956.906 كلية الحصن الجامعية االشراف على تنفيذ مبنى المشاغل والمختبرات 49/2014  .4

 2017 575779.925 كلية عجلون الجامعية انشاء مبنى المختبرات العلمية 52/2014  .5

 2017 4297851.774 الجامعة المركز المرحلة االولىانشاء مبنى كلية السلط التقنية  58/2014  .6

االشراف على تنفيذ مبنى كلية السلط التقنية المرحلة  59/2014  .7
 االولى

 2017 211250.010 الجامعة المركز

 2017 63362.073 كلية عجلون الجامعية اإلشراف على إنشاء مبنى المختبرات العلمية 60/2014  .8

 2018 4217044.872 الجامعة المركز المركز -الطب تنفيذ مبنى كلية 10/2015  .9

 2018 3074476.096 الجامعة المركز المركز -تنفيذ مبنى كلية االعمال  11/2015  .10

 2018 266920 الجامعة المركز المركز -االشراف على تنفيذ مبنى كلية الطب 30/2015  .11

 2018 264850 الجامعة المركز المركز –االشراف على تنفيذ مبنى كلية االعمال  31/2015  .12

الجامعة المركز والكليات التابعة  توريد وتركيب وحدات مقاعد دراسية ثنائية وثالثية 2/2016  .13
 لها

81673.984 2017 

 MASTERاعداد الدراسات والتصاميم للموقع العام ) 7/2016  .14
PLANEلمباني الكلية ) 

 2017 60500 كلية جرش التقنية

 2017 68866.500 كلية االميرة عالية الجامعية مختبر االقتصاد المنزليتأثيث  18/2016  .15

( الخاص بمشروع بناء 62/2016قرار تلزيم رقم ) 49/2016  .16
 غرفة حرس )أمن(

 2017 6392 لحاجة كلية معان الجامعية

الكلية البحرية/مبنى المشاغل و المستودعات  51/2016  .17
 2(م966)

 2018 444731.000 كلية العقبة الجامعية

الجامعة المركز والكليات التابعة  توريد وتركيب وحدات صحية 52/2016  .18
 لها

187500 2017 

( الخاص باجراء الصيانة 64/2016قرار تلزيم رقم ) 56/2016  .19
االزمة لمصاعد مبنى االمانة العامة و مبنى كلية 

 االعمال / المركز

مبنى االمانة العامة ومبنى كلية 
 االعمال/المركز

18000 2017 

 2017 105718.253 كلية السلط 2(م511انشاء مبنى خدمات التصميم الجرافيكي ) 57/2016  .20

االشراف على مشروع انشاء مبنى البحرية /مبنى  58/2016  .21
 المشاغل و المستودعات

 2018 49470 كلية العقبة الجامعي

 2018 135644.135 الطبكلية  تجهيز وتأثيث مختبرات الدوائية 23/2017  .22
 UPS توريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة   27/2017  .23

 ومولدات  كهربائية
الجامعة المركز والكليات التابعة 

 لها
294790 2018 

الجامعة / المركز و الكليات  توريد وتركيب  وتشغيل وصيانة كاميرات مراقبة 28/2017  .24
 التابعة لها

7490 2017 

كلية عمان للعلوم المالية و  تركيب دربزينات حديدية لالسوار الخارجية بتقديم و 31/2017  .25
 االدارية

16785 2017 

محطة سمو االميرة تسنيم بنت  صيانة الطرق الداخلية 36/2017  .26
 غازي في حمرة الصحن

9660 2017 

 2018 56137.500 كلية الهندسة التكنولوجية انشاء بوابة رئيسية للمدخل الغربي 37/2017  .27

 2017 15100.160 كلية الحصن الجامعية اعادة انشاء جدار المدخل الرئيسي 38/2017  .28

 2017 18425 كلية الهندسة التكنولوجية تنفيذ اعمال تعبيد مواقف سيارات لطلبة 42/2017  .29

تقديم وتركيب و تشغيل بوابات الكترونية مفردة و  45/2017  .30
 مزدوجة

الجامعة المركز والكليات التابعة 
 لها.

350000 2018 

 2017 8915 كلية الزرقاء الجامعية تقديم و تركيب طبقات عزل الرطوبة السقف مباني 50/2017  .31

 2018 84450.350 كلية الزرقاء الجامعية مشروع تجهيزات وتاثيث مختبرات مبنى البيروني 62/2017  .32

 2017 8025 االميرة رحمة الجامعيةكلية  تقديم وتركيب طبقات عزل الرطوبة السقف مباني 64/2017  .33

 2019 148000 كلية االميرة رحمة الجامعية 2(م710مشروع مركز القياس و التشخيص الشامل ) 70/2017  .34

 2018 9840 كلية عجلون الجامعية تقديم وتركيب شبابيك المنيوم للمكتبة وقسم الحاسوب 71/2017  .35

الصباغ قسم مشروع عمل تحويرات لمبنى حسيب  73/2017  .36
 المحاسبة والتسجيل

 2018 59852 كلية الهندسة التكنولوجية
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مشروع تقديم وتركيب مدات ميالن وعزل للرطوبة  76/2017  .37
 السقف مباني

 2018 8960 كلية الهندسة التكنولوجية

اعداد الدراسات و التصاميم ووثائق العطاء  77/2017  .38
 والمخططات لمشروع مبنى القاعات التدريسية

كلية االميرة عالية 
 الجامعية/الشميساني

7037.500 2018 

 2018 37318.850 كلية الهندسة التكنولوجية تقديم و تركيب و صيانة الوحدات الصحية 80/2017  .39

مشروع اعادة هيكلة بعض الوحدات الصحية الخاصة  84/2017  .40
 باعضاء الهيئة التدريسية

 2018 8503.440 كلية الزرقاء الجامعية

مشروع اضافة طابق اول لمبنى خدمات التصميم  85/2017  .41
 الجرافيكي

 2018 29211.435 كلية السلط

اعداد الدراسات و التصاميم ووثائق العطاء و  88/2017  .42
المخططات لمشروع مبنى القاعات التدريسية و 

 المشاغل

 2018 10750 كلية اربد الجامعية

ووثائق العطاء اعداد الدراسات و التصاميم  89/2017  .43
والمخططات لمشروع مبنى القاعات التدريسية 

 والمشاغل

 2018 10489 كلية الهندسة التكنولوجية

 2018 19748.050 كلية عجلون الجامعية انشاء بوابة رئيسية  24/2018  .44

 2018 54153.600 كلية السلط اعادة تاهيل الواجهات الخارجية الخرسانية 25/2018  .45

 2018 42000 كلية الهندسة التكنولوجية تاهيل الواجهات الخارجية الخرسانيةاعادة  26/2018  .46

استدراج عروض لمشروع عمل حديقة شركة  35/2018  .47
ORANGE 

 2018 12700 الجامعة المركز

 2018 9700 كلية الهندسة التكنولوجية تقديم وعمل دهان املشن داخلي لمباني الكلية 38/2018  .48

الفنية الالزمة و تقديم الحلول لمعالجة  عمل الدراسة 39/2018  .49
 التشققات في مبنى الخوارزمي

 2018 9048 كلية الحصن الجامعية

 2018 24425 كلية االميرة رحمة الجامعية اعمال رفع قدرة قاطع الكهرباء الرئيسي 50/2018  .50

 2019 330698.550 كلية معان الجامعية 2( م703مبنى المشاغل الهندسية ) 63/2018  .51

االشراف على تنفيذ مشروع انشاء  مبنى المشاغل  64/2018  .52
 2(م703الهندسية )

 2019 39916.500 كلية معان الجامعية

 2019 106081.750 كلية الهندسة التكنولوجية اعادة هيكلة وصيانة المالعب الخارجية 75/2018  .53

توريد وتركيب و تشغيل وصيانة  بطاريات اخالء  76/2018  .54
 للمصاعد 

 2020 9900 الجامعة / المركز

 2018 10620 الجامعة المركز تقديم و تركيب بوابات حديدية للمدخل الرئيسي 79/2018  .55

 2019 35000 كلية عجلون الجامعية صيانة الصالة الرياضية 80/2018  .56

 2019 28000 كلية الكرك الجامعية هيكلة و تأثيث مختبر الصناعات الكيماوية 81/2018  .57

 2021 2294052.578 كلية اربد الجامعية 2م(6046انشاء مبنى القاعات التدريسية و المشاغل) 85/2018  .58

اعمال اضافية لتركيب سالسل حجرية لحديقة الكلية /  90/2018  .59
 (3م 650مصانعة  )

 2021 7475 المركز -كلية العلوم / الجامعة

االشراف على تنفيذ مشروع انشاء مبنى القاعات  91/2018  .60
 التدريسية و المشاغل 

 2021 93400 كلية اربد الجامعية

 2019 18350 كلية الحصن الجامعية اصالحات لمبنى الخوارزمي / المرحلة االولى 92/2018  .61

 2021 1811993.250 كلية الهندسة التكنولوجية مبنى القاعات التدريسية  96/2018  .62

بناء و تركيب سالسل حجرية / مصانعة و شراء طوب  103/2018  .63
 و دبش و رمل و بودرة و حصمة لحاجة

 2019 25547.500 الجامعة المركز

كلية عمان الجامعية للعلوم  اعمال صيانة متفرقة للمالعب و المدرجات 104/2018  .64
 المالية و االدارية

47780 2020 

 2019 5820 الجامعة / المركز الرطوبة لبعض المبانيتقديم وتركيب طبقات عزل  1/2019  .65

االشراف عى تنفيذ مشروع انشاء مبنى القاعات  14/2019  .66
 2(م5360التدريسية)

 2021 110700  كلية الهندسة التكنولوجية 

 2019 19800 كلية الهندسة التكنولوجية تقديم اعمال الدهان الداخلي للجدران و االسقف 16/2019  .67

 2019 14550 كلية اربد الجامعية 2( م32تقديم وتركيب كرفان)وحدة صحية ( ) 26/2019  .68

الدراسة الفنية المقترحة لمبنى القاعات التدريسية و  27/2019  .69
 القاعة اسفل المسرح

 2019 8700 كلية االميرة رحمة الجامعية

 2019 17775 كلية السلط التقنية تجهيز و تاثيث مختبرات الرصفة و مواد الطرق 28/2019  .70

 2019 28041.466 كلية الهندسة التكنولوجية اعادة تأهيل و صيانة الصالة الرياضية 29/2019  .71
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 اضافة طابق ثاني )قاعات تدريسية( لمبنى الكلية 38/2019  .72
 2(م1515)

 2020 405120 كلية معان الجامعية

 2019 49024.602 الجامعيةكلية الشوبك  صيانة و اعادة تأهيل الصالة الرياضية 45/2019  .73

 2019 7765 كلية االميرة عالية الجامعية صيانة و تاهيل دورات المياه لمركز اللغات 46/2019  .74

تقديم و تركيب وحدات كرافانات دورات مياه خارجية  47/2019  .75
 2( م32)

 2019 29760 كلية معان الجامعية

 2020 65078.960 كلية الحصن الجامعية انشاء بوابة رئيسية 59/2019  .76

( و UPSتوريد و تركيب و تشغيل و صيانة جهاز ) 60/2019  .77
 مولد كهرباء لحاجة كلية

كلية عمان الجامعية للعلوم 
 المالية و االدارية / شفا بدران

54884.900 2020 

كلية السلط التقنية الجامعة /   تأثيث مختبر المياه و البيئة  84/2019  .78
 المركز

34945 2020 

 2020 37350 الجامعة / المركز اعادة تاهيل كفتيريا كلية الهندسة   90/2019  .79

 2021 16034.482 كلية العقبة الجامعية وتركيب وتشغيل وصيانة مصعد كهربائي لمبنى االدارة   8/2020  .80

تنفيذ اعمال عزل زفتة ساخنة للرطوبة السطح بعض  28/2020  .81
 مباني الجامعة 

 2020 18640 الجامعة / المركز

 2020 14970 / المركز الجامعة تقديم وعمل دهان املشن لبعض مباني 29/2020  .82

 2020 35850 كلية العقبة الجامعية اعادة هيكلة المدخل الجانبي لمبنى الكلية البحرية  32/2020  .83

اعداد دراسات وتصاميم ووثائق العطاء لمشروع  33/2020  .84
 مبنى القاعات التدريسية 

 2021 22350 عجلون الجامعيةكلية 

 2021 228000 كلية عجلون الجامعية اعادة تأهيل قاعة النشاطات الطالبية 68/2020  .85

 2020 7060 كلية معان الجامعية تقديم وتركيب بوابة حديدية للمدخل الرئيسي  71/2020  .86

 2021 14730 التكنولوجيةكلية الهندسة  تقديم و تركيب بوابة حديدية للمدخل الرئيسي 15/2021  .87

 2021 12528 الجامعيةفي كلية عجلون  اجراء دراسة فنية مقترحة العادة تأهيل مبنى السكن القديم    29/2021  .88

 


