
2120 والتي مازالت تحت التنفيذ لعامة سكشف بمشاريع دائرة الهند  

 
وضع 

 المشروع
 تاريخ

االنجاز   
 نسبة

االنجاز   
 تاريخ

المباشرة   
 مدة

العطاء/  
 يوم

 قيمة
العطاء / الدينار   

 اسم 
 المقاول

 اسم 
 الكلية

 مساحة

2المشروع / م  

 اسم
العطاء   

 رقم
العطاء   

 الرقم

 

y.a  
26-10-2021  

 

تركيببخ يايببا شمسببية لجامعببة  49/2017  .1
البلقبببباء التطبيقيببببة و كلياتهببببا 

( صببا ي 7MWPباسببتطا ة  
 لبببببم نلبببببام النقبببببل ببببببالعبور 

 BOT) 
 
 

المركز والكليات  
 التابعة لها

شركة قعوار 
 للطاقة

6972224 240 27/2/2019 
 
 

الجديد 
15/3/2021 

 25/10/2019 
 اال تراضي

 قيد التنفيذ

انشببببببببباء مبنبببببببببم القا ببببببببببات  65/2018  .2
 التدريسية 

 
 

كلية األميرة  الية  3953
 الجامعية

مؤسسة العهد 
 للمقاوالت

 5/8/2020 %80 2/2/2019 يوم550 1818972.703
 اال تراضي

 قيد التنفيذ

االشببراف  لببم تنفيببذ مشببروع  74/2018  .3
 مبنم القا ات التدريسية 

كلية األميرة  الية  3953
 الجامعية

مكتخ المهندس 
  لي ابو  نزة

 قيد التنفيذ 5/8/2020 %80 13/1/2019 يوم570 86450

 المرحلة الثانية         .4
 

   

شركة  بد  كلية الزرقاء الجامعية 1050اصبح  725 انشاء مركز الرصد البيئي  44/2019  .5
الحكيم راجح 
جودة السكا ي 

و 
شركاه/المؤسس
ة المعمارية 
 للمقاوالت

تاريخ المتوقع  %90 16/1/2020 يوم365 405224.080
لاستام 

11/2021 

 قيد التنفيذ

االشبببببببراف  لببببببببم تنفيببببببببذ  80/2019  .6
مشبببببببروع انشببببببباء مركبببببببز 

 الرصد البيئي

مكتخ وهيخ  كلية الزرقاء الجامعية 1050
مدانات / مكتخ 
المهندس وهيخ 
 اسحق مدانات

 15/1/2020 يوم365 42000
 بالمطالبة

90% 14/1/2021 
 اال تراضي

 التنفيذقيد 

انشببباء اسبببوار حبببول قطعبببة  81/2019  .7
 االرض 

 
 
 
 
 

درة  بد هللا  لكلية الزرقاء الجامعية 400
للمقاوالت 

االنشائية / ابراهيم 
 بد الكريم  واد 

 الشديفات

توقف  21/6/2020 يوم 90 69200
 المشروع

 قيد التنفيذ 

الدراسببببببببات و التصبببببببباميم  88/2019  .8
ووثببببببببببببببائق العطبببببببببببببباء و 

الازمببة النشبباء الميططببات 
مبببببباني المركبببببز االقليمبببببي 

 للسياحة واالثار و الترميم
 

مكتخ وهيخ  جرش 42000
مدانات مهندسون 

 مستشارون

 تنفيذ  %80 9/8/2020 يوم 180 87300

تنفيببذ ا مببال البنيببة التحتيببة و  67/2020  .9
الموقببع العبببام لمبببباني المركبببز 
االقليمببي للسببياحة و االثبببار و 

 الترميم  ي محا لة جرش 
 

 

 مساحة االرض

54439 

شركة الوطنية  كلية  جلون الجامعية
للهندسة و 
 المقاوالت

المتوقع  %45 16/2/2021 يوم 270 557120
12/11/2021 
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ا مبببال  االشبببراف  لبببم تنفيبببذ 78/2020  .10
البنيببة التحتيببة و الموقببع العببام 
لمبببببببباني المركبببببببز االقليمبببببببي 
للسياحة واالثار و التبرميم  بي 

 محا لة جرش

شركة االئتاف  كلية  جلون الجامعية 
لاستشارات 

 الهندسية

المتوقع   7/2/2021 شهور 9 62550
3/11/2021 

 

ا بببببادة تمهيبببببل مبببببباني سبببببكن  79/2020  .11
الطالبببات و انشبباء مبنببم سببكن 

 العمال 

شركة جبال الشراه  كلية الشوبك الجامعية 3000
للمقاوالت 
 االنشائية

المتوقع  %50 17/5/2021 يوم 270 515000
11/2/2022 

 

ا ببادة تمهيببل و صببيانة المبنببم  14/2021  .12
 االداري 

شركة المجد  كلية  جلون الجامعية  2150
 للمقاوالت

المتوقع  65% 15/6/2021 270 314714.400
12/3/2022 

 

مشروع انشاء مسارح االبقبار  18/2021  .13
وا ببببببادة تاهيببببببل المحلبببببببخ و 

 المستودع 

مؤسسة يوسف  كلية الشوبك الجامعية 2480
 اصي 

للمقاوالت 
االنشائية / 

يوسف شريف 
 يوسف  اصي

المتوقع  %50 25/7/2021 يوم 120 237521.850
30/11/2021 

 

ا ادة تمهيبل بواببة التيطبيط و  19/2021  .14
 االدارة 

شركة الوتين  الجامعة / المركز 
للمقاوالت 
 االنشائية 

   %100 6/6/2021 يوم60 44000

شركة محمد ابو  كلية الحصن الجامعية 930 ا ادة هيكلة المسرح الرئيسي  20/2021  .15
 الرخ و شريكته

   %25 29/7/2021 يوم  270 189747.640

انشبببباء بوابببببة مبنببببم القا ببببات  24/2021  .16
التدريسية وا ادة تاهيل البوابة 

 الرئيسية 

شركة محمود بنم  كلية اربد الجامعية 30
 حمد و شريكه

المتوقع  %60 8/8/2021 يوم 120 140000
5/12/2021 

 

شركة اسما يل  كلية  جلون الجامعية 8350 انشاء قا ات تدريسية  26/2021  .17
شركاه / الهرش و 

مؤسسة اسما يل 
للمقاوالت و 
 الصيانة العامة

3915349 
 اصبح

3183507.200 

  0%   

ا بادة تاهيببل الواجهببة ال ربيببة  30/2021  .18
  تلببببيس واجهبببات الكابونبببد ( 
لمبنببببم كليببببة السببببلط للعلببببوم 

 االنسانية 

كاريزما للمطابخ و  الجامعة / المركز 450
 الديكور

المتوقع  %80 8/8/2021 يوم 45 25100
17/10/2021 

 

لصببيانة انشبباء هنجببر حديببدي  34/2021  .19
 السيارات 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

شركة صالح احمد  كلية الكرك الجامعية  1210
 الطروانة و اوالده

   %10 5/9/2021 يوم  270 470873.420



2120 والتي مازالت تحت التنفيذ لعامة سكشف بمشاريع دائرة الهند  

 
وضع 

 المشروع
 تاريخ

االنجاز   
 نسبة

االنجاز   
 تاريخ

المباشرة   
 مدة

العطاء/  
 يوم

 قيمة
العطاء / الدينار   

 اسم 
 المقاول

 اسم 
 الكلية

 مساحة

2المشروع / م  

 اسم
العطاء   

 رقم
العطاء   

 الرقم

 

y.a  
26-10-2021  

 

 

 لببم تنفيببذ كببل مببن االشببراف  35/2021  .20

( 79/2020العطبببببببباء رقببببببببم  

اليبببببباو بمشببببببروع ا مببببببال  
ا ببببادة تاهيببببل مببببباني  سببببكن 
الطالبات و انشباء مبنبم سبكن 

 بببببي كليبببببة الشبببببوبك العمبببببال 
و العطببببببباء رقبببببببم الجامعيبببببببة 

( اليببببببببببببببببببببببببباو 18/2021 

بمشببببببروع انشبببببباء مسببببببارح 
االبقار وا ادة تاهيل و صيانة 
المحلبببخ و المسبببتودع الواقبببع 

  ي الكلية

 800سكن 

 1240مسارح االبقار  

 8350المجموع =

دار التيطيط  كلية الشوبك الجامعية
لاستشارات 

 الهندسية

    1/8/2021 شهور  7 39340

21.  35/2021/ 

 وزارة االش ال

االشراف  لم مشبروع انشباء 
قا ببببات تدريسببببية  ببببي كليببببة 
 جلبببون الجامعيبببة و مشبببروع 
تمهيببببببببل و صببببببببيانة المبنببببببببم 

 االداري 

شركة مكتخ جمال  كلية  جلون الجامعية  
الشيشير 

لاستشارات 
الهندسية و تيطيط 

 المدن

130000 
 اصبح

189100 

 27/9/2021    

توريببببد وتركيببببخ و تشبببب يل و  37/2021  .22
صببببيانة اجهببببزة تكييببببف  ببببدد 

 ( جهاز350 

          كلية  جلون الجامعية 

توريبببببد و تركيبببببخ و تشببببب يل  39/2021  .23

electronic  access door 

لحاجببببة كليببببة الببببذكاء  8 ببببدد 

 االصطنا ي 

        الجامعة المركز 

و  تقبببببديم و تركيبببببخ وتشببببب يل 41/2021  .24

و مولبدات  upsصيانة اجهزة 

 كهرباء  ي 

          كلية  جلون الجامعية 

تقديم وتركيبخ كراسبي مسبرح  42/2021  .25
 و سجاد موكيت  

اسكندر  كلية  جلون الجامعية 
 للمفروشات

92460 120-180 
 يوم

    

توريد و تركيخ كراسبي طباخ  49/2021  .26
 ثنائية و  ردية لحاجة الجامعة 

 الوحدة لاثاث و - كلية  جلون الجامعية  
 المفروشات 
مؤسسة ماهر  -

يوسف / ماهر 
محمد يوسف 
 الشيخ يوسف

اسكندر  -
 للمفروشات

100650      

تقديم وتركيخ شببابيك المنيبوم  50/2021  .27
 نم امبلل

 
 
 
 

كلية السلط للعلوم  
االنسانية و كلية 

الزرا ة التكنولوجية 
  ي الجامعة المركز
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االشبببراف  لبببم تنفيبببذ العطببباء  51/2021  .28
اليباو بانشبباء هنجببر حديببدي 

 لصيانة السيارات 

شركة مكتخ جمال  كلية الكرك الجامعية 1210
الشيشير 

لاستشارات 
الهندسية و تيطيط 

 المدن

 تاريخ المتوقع   29/8/2021 شهرا 11 44502
28/7/2022 

 

 انشاء البوابة الرئيسية  56/2021  .29
 

شركة الزطيمة و  كلية  جلون الجامعية 40
 ويس / روابي 
جرش للمقاوالت 

 االنشائية

     يوم  120 98981.880

اجبببراء دراسبببة  نيبببة مقترحبببة  58/2021  .30
ال بببببادة تمهيبببببل مبنبببببم سبببببكن 

 الطالبات 
 

الجمعية العلمية  كلية الكرك الجامعية  
 الملكية

    9/9/2021 يوم 50 12992

توريد و تركيخ و ربط و  64/2021  .31
تش يل و صيانة نلام لتوليد 
الطاقة الكهربائية باستيدام 

اليايا الشمسية للمركز 
الدولي لبحوث المياه و التقنية 

و الطاقة / محطة الفحيو 
 لمعالجة المياه الامركزية

 جامعة البلقاء التطبيقية

( كيلو واط ذروة 15 

 kwp) 

محطة الفحيو 
لمعالجة المياه 

الامركزية جامعة 
 البلقاء التطبيقية

الميدالية الذهبية 
لا مال و 
 المعلوماتية

     يوم 30 7932.800

االشببراف  لببم تنفيببذ مشببروع  68/2021  .32
تركيببخ يايببا شمسببية لجامعببة 
البلقبببباء التطبيقيببببة و كلياتهببببا 

( صببا ي MWP7باسببتطا ة  

 لبببببم نلبببببام النقبببببل ببببببالعبور 

 B.O.T) 

         

      500000  كلية الزرقاء الجامعية  تجهيز مطبخ تعليمي   .33

 


