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 سابقة أعنال
 مركز الدراسات والبحوث واالستشارات اهلندسية 

 جامعة املنصورةـ كلية اهلندسة ب

 ) داخل وخارج جامعة املنصورة ( 
 

 : جامعة دمياطستوى على م[ 1] 
 

 : واعداد مشتندات الطزح أوال: التصميمات اهلندسية

  جنيو )ثالثمائة وخمسون  245555555مبنى المستشفى التعميمي الطالبي بجامعة دمياط بقيمة تقديرية
 مميون جنييًا(.

  035555555كميات )التجارة، اآلداب، التربية النوعية، التربية الرياضية( بجامعة دمياط بقيمة تقديرية 
 جنيو )مائة وأربعون مميون جنييًا(.

  (.جنيو )مائة مميون جنيياً  055555555مبنى اإلدارة العامة لجامعة دمياط بقيمة تقديرية 

  جنيو )مائتان وخمسة عشر مميون  104625675.15بقيمة  –أعمال البنية التحتية بحرم جامعة دمياط
 وسبعمائة وثمانون جنيو وعشرون قرشًا(.

  جنيو )مائتي مميون جنييًا(. 155555555مباني الفصول والمدرجات الكميات العممية بقيمة تقديرية 

  ثمانية وسبعون مميونًا وستمائة جنيو ) 67570318,01بقيمة  –جامعة دمياط حاليًا المرحمة الثانية من
 (.عشر قرشاً  يواحد وثمانون ألفاً وأربعمائة تسعة وعشرون جنييًا واثن

  جنيو )سبعة وستون مميونًا وتسعمائة وسبعة وثالثون  56826203.4تشطيبات المرحمة االولى بقيمة
 (.الفًا وثالثمائة وأربعة عشر جنييًا وخمسون قرشاً 

  جنييًا )سبعون  65555555تقديرية بقيمة  -جامعة دمياط لمكميات العممية مبنى المعامل المركزية
  مميونًا(.

  جنييًا )سبعة وستون  56555555بقيمة  -جامعة دمياط لمكميات النظرية مبنى المعامل المركزية
  مميونًا(.

  واحد جنيو ) 40560551بقيمة  – )مبنى المدرجين الرئيسيين(جامعة دمياط المرحمة الثالثة من
 (.وخمسون مميونًا وستمائة وواحد وسبعون ألفًا وستمائة واثنان جنيياً 

  جنيو )واحد وأربعون مميونًا وتسعمائة  30816008,56بقيمة  –المرحمة األولى من جامعة دمياط
 وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة عشر ألفًا وسبعة قروش(.

  جنيو )خمسة  04357562ة بدمياط الجديدة )جامعة دمياط حاليًا( بقيمة سور فرع جامعة المنصور
 عشر مميونًا وأربعمائة ثمانية وستون ألفًا وستمائة ثالثة وسبعون جنييًا(.
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 :ثانيا : اإلشزاف اهلندسي على تنفيذ اإلنشاءات

  جنيو  104625675.15بقيمة  –االشراف عمى تنفيذ األعمال البنية التحتية بحرم جامعة دمياط
 مقاولة شركة المقاولون العرب. –)مائتان وخمسة عشر مميون وسبعمائة وثمانون جنيو وعشرون قرشًا( 

  بقيمة  –المرحمة الثانية )جامعة دمياط حاليًا(  –تنفيذ فرع جامعة المنصورة بدمياط الجديدة
ربعمائة تسعة وعشرون جنيو )ثمانية وسبعون مميونًا وستمائة واحد وثمانون ألفاً وأ 67570318,01

 جنييًا واثني عشر قرشًا(.

  جنيو )سبعة وستون مميونًا  56826203.4االشراف عمى مشروع تشطيبات المرحمة االولى بقيمة
مقاولة الشركة الثالثية  –وتسعمائة وسبعة وثالثون الفًا وثالثمائة وأربعة عشر جنييًا وخمسون قرشًا( 

 لالعمار والمقاوالت.

 بقيمة  –المرحمة األولى )جامعة دمياط حاليًا(  –معة المنصورة بدمياط الجديدة تنفيذ فرع جا
جنيو )واحد وأربعون مميونًا وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وتسعة عشر ألفًا  30816008,56
 وسبعة قروش(.

  خمسة جنيو ) 04357562سور فرع جامعة المنصورة بدمياط الجديدة )جامعة دمياط حاليًا( بقيمة
 عشر مميونًا وأربعمائة ثمانية وستون ألفًا وستمائة ثالثة وسبعون جنييًا(.

 .)ترميم مبناي كميتي )التربية النوعية والتجارة 

 

 :  ستوى اجلامعةعلى م[ 2]

 : واعداد مشتندات الطزح أوال: التصميمات اهلندسية

 جنييًا )خمسة وسبعون  64555555 بقيمة تقديرية المركز التعميمي الطبي بتمويل من برنامج مانشستر
 مميون جنييًا(.

  إنشاء وحدات سكنية ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم بجامعة المنصورة )مساكن أعضاء ىيئة
 جنيو )اثنان وسبعون مميون جنييًا(. 61555555بقيمة  – التدريس(

  )ة وأربعون مميونًا وتسعة جنييًا )ثماني 37568535,85بقيمة  -فندق جامعة المنصورة )رامادا سابقًا
 وسبعون ألفًا وستة وأربعون جنييًا وتسعون قرشًا(.

  مبنى ممحق مستشفى الباطنة التخصصي )توسعات مستشفى الباطنة التخصصي( جامعة المنصورة
 جنيو )تسعة وثالثون مميونًا وثمانية وستون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون جنييًا(. 28557018بقيمة 

 جنييًا )ستة  15085475ة لمطالبات )جراج وأرضي وعشرة أدوار عموية( بقيمة عمارة الجميوري
 وعشرون مميونًا ومائة وستة وتسعون جنييًا وخمسمائة وثمانون جنييًا(.
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 ( المبنى رقم )( ، 1المبنى اإلداري الجديد لكمية التجارة جامعة المنصورة )المبنى المواجو لمحرم الجامعي
أربعة وعشرون مميونًا وتسعمائة وثمانون ألفًا ومائتان واثنان جنيو ) 13875141( بقيمة 2المبنى رقم )
 جنييًا(.وخمسون 

  جنيو )ثمانية  07588370)توسعات كمية الحقوق( بقيمة المبنى التعميمي الممحق الجديد بكمية الحقوق
 عشر مميونًا وستمائة تسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة واحد وثمانون جنييًا(.

  جنيو )اثنا عشر  01673614بقيمة  –الحاالت الحرجة والنقاىة بمستشفيات جامعة المنصورة مبنى
 مميونًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة خمسة وعشرون جنييًا(.

  جنيو )اثنا عشر مميونًا وثالثمائة ألف جنييًا(. 01255555بقيمة  –مبنى إدارة جامعة المنصورة 

  بقيمة  –النفسية وعالج اإلدمان والعالج باجر بجامعة المنصورة  ضاإلمراإحالل وتجديد مبنى
 جنيو )تسعة ماليين وستمائة واحد وسبعون ألفًا وثمانمائة ستة وثالثون جنييًا(. 8560725

  اثنى عشر مميونًا جنيو ) 01174052بقيمة  – متراً  725بمساحة جامعة المنصورة مبنى مطبعة
 لفًا ومائة وثالثة وستون جنييًا(.ومائتان وخمسة وثمانون ا

  8512532تعمية مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة )استكمال السادس وتعمية الدور السابع( بقيمة 
 جنيو )تسعة ماليين وستمائة ثالثة وعشرون ألفًا وستمائة وثالثة وأربعون جنييًا(. 

 ( 0المواجو لمحرم الجامعي( المبنى رقم ) المبنى اإلداري الجديد لكمية التجارة جامعة المنصورة )المبنى
 جنيو )تسعة ماليين وثمانمائة ألف جنييًا(. 8755555بقيمة 

  جنيو )سبعة ماليين وستمائة وسبعة  6526038بقيمة  جامعة المنصورة –مشروع امتداد كمية اليندسة
 .وثالثون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون جنييًا(

  جنيياً  6546065بقيمة  –)قاعة األفراح بفندق الجامعة(  دق الجامعةفنالمرحمة الثالثة إلنشاء مبنى 
 )سبعة ماليين وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعون جنييًا(.

  جنيو )ستة ماليين وتسعمائة واحد  5850532بقيمة  –امتداد كمية التربية الرياضية جامعة المنصورة
 وستون ألفًا وثالثة وأربعون جنييًا(.

 جنييًا  5455555بقيمة  جامعة المنصورة -وخدمات بمركز طب وجراحة العيون  استراحة مرضى
 )ستة ماليين وخمسمائة الف جنييًا(.

  جنييًا )ستة مميون ومائة وأربعة  5003516جامعة المنصورة بقيمة  –استكمال امتداد كمية اليندسة
 عشر ألفا وسبعة وعشرون جنييًا(.

  جنييًا )أربعة ماليين وتسعمائة وثالثون  3825155بقيمة  - لبربمدينة رأس افندق جامعة المنصورة
 ألفا ومائتان وستون جنييًا(.
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  جنيو )أربعة ماليين وثمانمائة اثنان  3771443مبنى مدرجات كمية العموم جامعة المنصورة بقيمة
 وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون جنييًا(.

  جنيو )أربعة ماليين وسبعمائة واثنان  3661234بقيمة  نصورةجامعة الم –امتداد كمية الزراعة مبنى
 وسبعون ألفا وثالثمائة وخمسة وأربعون جنييًا(.

  جنيو )أربعة ماليين  3655555بقيمة  –استكمال مبنى مركز الحساب العممي بجامعة المنصورة
 وسبعمائة ألف جنييًا(.

  ثالثة ماليين  2755555شغل أول بقيمة أمر  –تعمية مبنى مركز جراحة الجياز اليضمي بالجامعة(
)مميون وثمانمائة ألف جنييًا( + أمر شغل  0755555وثمانمائة ألف جنييًا( + أمر شغل ثان بقيمة 

 جنيو )مميون وتسعمائة وستون ألف جنييًا(. 0855555ثالث بقيمة 

  )2724638يمة بكمية الصيدلة جامعة المنصورة بقاستكمال تجييز معامل )بنشات( فاصل )أ ، ب 
 جنيو )ثالثة ماليين وثمانمائة خمسة وثالثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنييًا(.

  مخزن بوتاجاز بمبنى كمية الصيدلة بالجامعة بقيمة  -مسجد لمطالب  –مبنى امتداد بيت الحيوان
 جنيو )مميونا جنييًا وستة وخمسون ألفا واثنان وخمسون جنييًا(. 1545541

 جنيو )مميون  0553707بقيمة  – تعميمي لمتدريس المصغر بكمية التربية جامعة المنصورةالمبنى ال
 وستمائة وأربعة ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر جنييًا(.

 جنيو )مميون وأربعمائة وخمسة  0374564بقيمة لمبني اإلداري كمية التربية الفنية بمنية النصر ا
 نييًا(.وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ج

  جنييًا )مميون  0243555بقيمة  –جامعة المنصورة  –تعمية مبنى المطعم المركزي لإلسكان الطالبي
 وثالثمائة وأربعة وخمسون ألف جنييًا(.

 جنيو )مميون  0214852بقيمة  – صيانة مالعب الترتان والمضمار بالقرية األولمبية بالجامعة
 الثة وستون جنييًا(.وثالثمائة خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة ث

 بقيمة  – شفي الجامعي لسيولة تحويل المرضيامتداد الرامب من مستشفي الطوارئ إلي المست
 جنييًا )مميون ومائتان وخمسون ألفا وتسعمائة وثالثة وثمانون جنييًا(. 0145872

  قيمة جامعة المنصورة ب –تغطية سمم مبنى )ب( وأعمال المصاعد لمبنى )ب ، ج( بكمية الصيدلة
 جنيو )مميون وثمانية وتسعون ألفًا وستمائة أربعة وخمسون جنييًا(. 0587543

  جنيو )مميون وتسعة  0568716ترميمات مبنى كمية التربية النوعية بالمنصورة بمنطقة مشعل بقيمة
 وسبعون ألفًا وثمانمائة سبعة وعشرون جنييًا(.

 جنيو )تسعمائة ثمانية  847335بقيمة  – صورةورشة الماكينات والبرادة بكمية اليندسة جامعة المن
 وخمسون ألفا وأربعمائة وأربعون جنييًا(.
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 ( إعداد مستندات طرح دواليب الغازHoods،بمبنى أ )  ب واستكمال دواليب الغاز بمبنى ج بكمية
 جنيو )ثمانمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة جنييًا( 735455بقيمة  الصيدلة

  571852مخزن بوتاجاز بمبنى كمية الصيدلة بالجامعة بقيمة  -لمطالب  مسجد –مبنى بيت الحيوان 
 جنيو )ستمائة اثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة وثالثة جنييًا(.

  مخزن بوتاجاز بمبنى كمية الصيدلة بالجامعة بقيمة  -مسجد لمطالب  –تعمية دوين أعمى بيت الحيوان
 جنيو )أربعمائة وخمسون ألف جنييًا(. 345555

 جنيو  355555وابة جامعة المنصورة عمى شارع الترعة )بوابة جامعة المنصورة الجنوبية( بقيمة ب
 )أربعمائة ألف جنييًا(.

  لحرم جامعة المنصورة. لعمل منظومة مرورية متكاممة المخطط العام 

 ستة جنيو ) 5555555بقيمة  –تصميم مبنى ممحق كمية التمريض جامعة المنصورة المشروع االبتدائي ل
 ماليين جنييًا(.

  مميون جنيو  75بقيمة  –)المشروع االبتدائي( مبنى جراحة القمب والصدر بمستشفيات جامعة المنصورة
 )ثمانون مميون جنييًا(.

  جامعة المنصورة عمى قطعة  -مبنى جديد مخصص لزراعة الكبد بمركز جراحة الجياز اليضمي
 .م ومشروع مبنى طب وجراحات القمب والصدراألرض الفضاء المجاورة لممبنى اإلداري القدي

 .مبنى بيت الحيوان كمية الطب جامعة المنصورة 
 .مبنى اإلدارة الطبية جامعة المنصورة 
 جامعة المنصورة .-اآلداب-التجارة -مبنى مجمع صاالت االمتحانات لكميات الحقوق 
 . مبنى مركز األبحاث والدراسات لكميات فرع الجامعة بدمياط 
 بكمية اليندسة ـ جامعة المنصورة.شاء مبنى معمل الخرسانة مشروع إن 
 التربية النوعية بالمنصورة داخل الحرم الجامعي مبنى كمية. 
  جامعة المنصورة. -تعمية الدور الثالث العموي لممبنى التعميمي بكمية التجارة 
 مية التربية النوعية بالمنصورة.ك مدرجات 

 عداد الرسوما ت المعمارية إلنشاء مبنى إداري مكون من أربعة طوابق باألرض عمل الرصد المساحي وا 
كمية العموم  - الفضاء الواقعة في الجية الشمالية الغربية من مبنى كمية العموم بدمياط داخل سور الكمية

 . فرع دمياط
  مبنى يتكون من ثالث طوابق دخل حرم كمية اآلداب بدمياط مكون من أرضي عبارة عن مكتبة وغرف

كمية اآلداب فرع  - شامل المرافق 1م455ية ومدرجات من األول والثاني العموي عمى مساحة إدار 
 .دمياط
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 بات رعاية الشباب جامعة المنصورة.جراج خاص بمرك 

 لري األرضوحدة ضخ مياه ارتوازية من باطن  إنشاءدراسة تكمفة إعداد مستندات الطرح الخاصة ب 
 ة.كمية اليندست المسطحات الخضراء الموجودة بين بموكا

 التكييف المركزي لمبنى مركز البحوث الطبية التجريبية بكمية الطب بالجامعة. 

 تأمين مباني كمية العموم ضد أخطار الحريق. 

 األدوار.الجية الشرقية لمستشفى الطوارئ لجميع  يتركيب ساللم ىروب حديدية ف 

 جامعة المنصورة -فرع منية النصر  -متر مكعب بكمية التربية النوعية  55خزان أرضي سعة  انشاء. 

 بسمم طوارئ عرض  اإلنجميزيةتزويد مبنى قسم المغة  آالتية بكمية اآلداب جامعة المنصورة : األعمال
 الثانيعمل سمم ىروب لخدمة الدورين  - اإلدارةبمبنى  الثانيعمل سمم ىروب لخدمة الدور  -سم 025

 .االجغرافيوالثالث بمبنى قسم 

 لتأمين مبنى مجمع الخدمات  اإلطفاءمتر مكعب ( مخصص لخدمات 25رضى )أ هاخزان مي عمل
 .اإلدارة العامة لمشئون الطبية - الطالبية

 .عمل ماكيت إحالل وتجديد مبنى كمية التجارة الجديد 

  جامعة المنصورة -عمل التخطيطات والتوصيف العام لمبنى كمية طب األسنان الجديد. 

  جامعة المنصورة بناًء  -( مصعد بكمية العموم 1النوتة الحسابية لمنور عدد )عمل الرسومات اليندسية و
 .عمى طمب رئاسة حي غرب المنصورة

  ممعب متعدد األغراض بمقر كمية اآلداب بفرع الجامعة بدمياطإعداد المشروع االبتدائي إلنشاء. 

  اونييم بالمبنى الرئيسي مكاتب لمسادة أعضاء ىيئة التدريس ومعإعداد المشروع االبتدائي إلنشاء
 .)المثمث السماوي( بمركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة وعمل الرسومات اليندسية الالزمة

 ( في  05إلدارة األمن،  3( السمكي موتوريال )03وضع المواصفات العامة الالزمة لشراء عدد )لمكميات
عمضوء المدى المطموب لمعمل عمى منافذ الجامعة المخت داد القيمة التقديرية واقتراح مبمغ التأمين فة وا 

 .االبتدائي

 مبنى عمى سطح الدور الرابع بمستشفى الطوارئ جامعة المنصورة انشاء. 

 إنشاء مظمة حديدية معدنية متعددة األغراض تقام خمف مبنى كمية التربية الرياضية جامعة المنصورة. 

 صالح معامل الكيمي اء بالدور الثالث والرابع عموي بمبنى ج بكمية مستندات الطرح الخاصة بترميم وا 
 جامعة المنصورة. –الصيدلة 

  مستندات الطرح الخاصة بعممية إمداد كابل اإلنترنت بين المبنى اإلداري ومبنى أ ، ب ، ج ومبنى بيت
 جامعة المنصورة. –الحيوان ومبنى امتداد بيت الحيوان بكمية الصيدلة 
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 ية اليندسة بداًل من العيادة الحالية الستيفاء متطمبات الييئة القومية تصميم عيادة جديدة لمطالب بكم
 بكمية اليندسة جامعة المنصورة.لمجودة واالعتماد 

 إعداد الرسومات ومستندات الطرح لعممية إحالل وتجديد ورشة النجارة وورشة الحدادة. 

  بة األمل إلى نياية السور أمام إلحالل وتجديد سور جامعة المنصورة في المسافة بين بواتقديم مقترح
 .متر 0555كوبري المنصورة العموي بمسافة 

  وضع المواصفات الفنية الالزمة لشراء المكثفات مبرد لميواء خاصة بمنظومة التكييف المركزي بمستشفى
 .الباطنة الخاصة جامعة المنصورة

  المؤجرة داخل الحرم الجامعي األكشاكـ عمل تصميم لنموذج موحد لشكل. 
 .ـ تصميم مواقف سيارات بين مبنى امتداد كمية اليندسة ومبنى كمية طب األسنان الجديد 

 عمل تصميمات لبرجوال خشبية لحمام سباحة فندق الجامعة ولتجميل المنطقة المحيطة بحمام السباحة 

  بسيطة لتنفيذه في بعض  إنشاءعمل نموذج لبرج مراقبة بسيط وذو شكل معماري متميز وذو تكمفة
( أبراج في األماكن المحددة بمعرفة إدارة أمن جامعة 3المناطق المتفرقة عمي أطراف الجامعة بعدد )

 .المنصورة

 خصيص قطعة أرض داخل الحرم الجامعي إلنشاء مبنى خاص بكمية رياض تعمل التخطيط الالزم ل
 .قرار لجنة المنشآت الجامعيةطبقًا لاألطفال بالجامعة 

 خصيص قطعة أرض داخل الحرم الجامعي إلنشاء محطة بنزين داخل الحرم تعمل التخطيط الالزم ل
 الجامعي طبقًا لقرار لجنة المنشآت الجامعية

 طبقًا  المعيد الفني لمتمريضخصيص قطعة أرض داخل الحرم الجامعي إلنشاء تعمل التخطيط الالزم ل
 لقرار لجنة المنشآت الجامعية

 الخاصة بتنفيذ عدد ثالث أكشاك بمركز طب وجراحة العيون  المواصفات الفنية لبنود األعمال إعداد
 المبانيوأماكن لمتخزين وفقا لألبعاد المرفقة عمى أن تكون قطاعات األعمال من  المياهشاممة دورات 

 واألرضيات من النوع المقاوم لألحماض والضغوط

 رابع عموي بمبنى امتداد بيت إعداد مستندات الطرح الخاصة بمعامل الطمبة واألبحاث بالدور الثالث وال
 .جامعة المنصورة –بكمية الصيدلة ز ومسجد الطالب )مبنى ىـ( الحيوان ومخزن البوتاجا

  اعداد مستندات الطرح الخاصة بتركيب مصعد كيربائي بمبني امتداد بيت الحيوان ومخزن البوتاجاز
 ومسجد الطالب )مبني ه( بكمية الصيدلة.

   عدادمعاينة إمكانية إقامة قاعة امتحانات طالبية أعمي مبنيي ومستندات الطرح الخاصة  تقرير فني وا 
عداد  التعميمية بأ،  وكذلك تخصيص مكان لخزانات المياه الموجودة أعمي كل مبني من الشمس وا 

 .المقايسة المطموبة
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  جراء الدراسات الالزمة لبيان مدى إمكانية إنشاء مكاتب لمسادة أعضاء ىيئة التدر يس ومعاونييم معاينة وا 
بالمبنى الرئيسي )المثمث السماوي( بمركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة وعمل الرسومات 

 .اليندسية الالزمة

 المواصفات الفنية، القيمة التقديرية( لمشروع صيانة وتجديد المطبخ المركزي  إعداد مستندات الطرح(
 .بمدينة األمل لمطمبة

 العامة برعاية الطالب بالمكان  باإلدارةلخاصة بمظمة لمسيارات اعداد الرسومات والتصميمات ا
 . المخصص داخل القرية االوليمبية )جراج خاص بمركبات رعاية الشباب(

  إعداد التصميمات المعمارية واإلنشائية لمقر المركز الجديد بما يتماشى مع المبنى القائم حاليًا أعمى
. )تم االنتياء من إعداد  لشارع الرئيسي المؤدي إلى بوابة الجالءالمكتبة المركزية الواجية المطمة عمى ا

 المشروع االبتدائي(

 (رامب في كل بموك من البموكات الستة أمام المدرجات في الدور االرضي بالكمية لتيسير 1تصميم عدد )
 كمية اليندسة. – سير دراجات الطالب ذوي االحتياجات الخاصة

 يزة والبوابات المطموبة لمتفتيش والكشف عمي السيارات الستكمال المنظومة إعداد المواصفات الفنية لالج
 .االمنية لمجامعة

 إعداد المقايسة المطموبة لترميم سقف ورشة النجارة بكمية اليندسة جامعة المنصورة. 

  /عمل الرفع المساحي لألراضي المخصصة لصالح جامعة المنصورة بجمصة بقرار السيد المواء ميندس
وعمل الجسات المطموبة عمي مسار األسوار مع إعداد  1503( لسنة 183الدقيمية رقم ) محافظ

 .الرسومات الخاصة بالسور

  بكمية  -إعداد الرسومات التصميمية والتنفيذية الخاصة بعمل دورات مياه بالمبني البحري بارتفاع دورين
 جامعة المنصورة. -ميت غمر  التربية النوعية فرع

 تطوير وتوسعات شبكات التغذية بالمياه بمنشآت التنفيذ لعممية اإلشراف عمى التصميم و  القيام بأعمال
 .شركة المقاولون العربتنفيذ  -الجامعة 

 نشاء شبكات الصرف الصحي ل التنفيذ اإلشراف عمىتصميم و القيام بأعمال ال عممية إحالل وتجديد وا 
 .يشركة الميندس المصر تنفيذ  -إلستاد الجامعة والجامعة 

  جامعة المنصورة -إنشاء مبنى جديد مخصص لزراعة الكبد بمركز جراحة الجياز اليضمي. 

  عداد الرسومات المبدئية لقطعة االرض المجاورة لمبنى ج بمدخل كمية الصيدلة أعمال الرفع المساحي وا 
 .جامعة المنصورة -

 ( والمبنى القديم وكذلك بوابة بين المبنى رقم 0بوابات بين المبنى )(والمبنى القديم 2 )- كمية التجارة. 
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  نقل المعمل الرئيسى بمركز جراحة الجياز اليضمي مكان مركز تدريب االطباء بالمدخل الرئيسي
 .لممركز

  إعداد المواصفات الفنية والقيمة التقديرية والتأمين االبتدائي المقترح لالصناف المطموب شراؤىا لتأمين
 ق.نظومة االمنية بالفندستكمال المفندق الجامعة وذلك ال

 إعداد الرسم اليندسى لقسم االشعة بمستشفى الطوارئ لعمل التراخيص الخاص بقسم االشعة. 

  عداد معاينة المبنى الخاص بشئون المرضى لبيان إمكانية إنشاء مبنى ادارى لمستشفى الطوارئ وا 
 .التصميمات الخاصة بو

 محريقبالمادة المؤخرة ل جامعة المنصورة معالجة مسرح. 

 

 :ثانيا : اإلشزاف اهلندسي على تنفيذ اإلنشاءات

  )جنييًا )ثمانية وأربعون مميونًا وتسعة  37568535,85بقيمة  -فندق جامعة المنصورة )رامادا سابقًا
 وسبعون ألفًا وستة وأربعون جنييًا وتسعون قرشًا(.

  نان وسبعون مميونًا وخمسة اثجنيو ) 61514421,14بقيمة كمية اآلداب داخل حرم جامعة المنصورة
 (.وعشرون ألفًا وخمسمائة واثنان وثالثون جنييًا وخمسة وعشرون قرشاً 

  مبنى ممحق مستشفى الباطنة التخصصي )توسعات مستشفى الباطنة التخصصي( جامعة المنصورة
 (.جنيو )تسعة وثالثون مميونًا وثمانية وستون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون جنيياً  28557018بقيمة 

  جنييًا )ستة  15085475عمارة الجميورية لمطالبات )جراج وأرضي وعشرة أدوار عموية( بقيمة
 وعشرون مميونًا ومائة وستة وتسعون جنييًا وخمسمائة وثمانون جنييًا(.

  جنيو )خمسة وعشرون  14314582مبنى المطعم المركزي لإلسكان الطالبي بجامعة المنصورة بقيمة
 خمسة وعشرون ألفًا وثالثة وتسعون جنييًا(.مميونا وأربعمائة و 

 ( المبنى رقم )( ، 1المبنى اإلداري الجديد لكمية التجارة جامعة المنصورة )المبنى المواجو لمحرم الجامعي
جنيو )أربعة وعشرون مميونًا وتسعمائة وثمانون ألفًا ومائتان واثنان  13875141( بقيمة 2المبنى رقم )

 وخمسون جنييًا(.

 ثالثة ماليين  2755555أمر شغل أول بقيمة  –مبنى مركز جراحة الجياز اليضمي بالجامعة  تعمية(
)مميون وثمانمائة ألف جنييًا( + أمر شغل  0755555وثمانمائة ألف جنييًا( + أمر شغل ثان بقيمة 

 جنيو )مميون وتسعمائة وستون ألف جنييًا(. 0855555ثالث بقيمة 

 جنيو )ثمانية  07588370)توسعات كمية الحقوق( بقيمة ديد بكمية الحقوق المبنى التعميمي الممحق الج
 عشر مميونًا وستمائة تسعة وتسعون ألفًا وأربعمائة واحد وثمانون جنييًا(.
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  جنييًا )مميون  0243555بقيمة  –جامعة المنصورة  –تعمية مبنى المطعم المركزي لإلسكان الطالبي
 يًا(.وثالثمائة وأربعة وخمسون ألف جني

  جنيو )اثنا عشر  01673614بقيمة  –مبنى الحاالت الحرجة والنقاىة بمستشفيات جامعة المنصورة
 مميونًا وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفًا وسبعمائة خمسة وعشرون جنييًا(.

  8512532تعمية مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة )استكمال السادس وتعمية الدور السابع( بقيمة 
 ة ماليين وستمائة ثالثة وعشرون ألفًا وستمائة وثالثة وأربعون جنييًا(. جنيو )تسع

 جنييًا )أربعة  03153275قيمة المشروع  – سنان الجديدة ـ جامعة المنصورةتنفيذ مشروع كمية طب األ
 عشر مميونًا ومائتان وأربعة ألفًا وثالثمائة وستة وثمانون جنييًا(.

 بقيمة  –ية وعالج اإلدمان والعالج باجر بجامعة المنصورة النفس ضإحالل وتجديد مبنى اإلمرا
 جنيو )تسعة ماليين وستمائة واحد وسبعون ألفًا وثمانمائة ستة وثالثون جنييًا(. 8560725

 ( المبنى رقم )( 0المبنى اإلداري الجديد لكمية التجارة جامعة المنصورة )المبنى المواجو لمحرم الجامعي
 عة ماليين وثمانمائة ألف جنييًا(.جنيو )تس 8755555بقيمة 

  جامعة المنصورة. –تنفيذ مشروع كمية الطب البيطري 

  بقيمة  –تنفيذ شركة المقاولون العرب -بمدينة األمل لإلسكان الطالبي  6،  5استكمال تنفيذ العمارتين
 ًا(.جنيو )سبعة ماليين وتسعمائة خمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون جنيي 6581474

  جنيو )سبعة ماليين وستمائة وسبعة  6526038بقيمة  جامعة المنصورة –مشروع امتداد كمية اليندسة
 وثالثون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون جنييًا(.

  )جنيياً  6546065بقيمة  –المرحمة الثالثة إلنشاء مبنى فندق الجامعة )قاعة األفراح بفندق الجامعة 
 ألفًا ومائة وسبعون جنييًا(.)سبعة ماليين وسبعة وخمسون 

  جنيو )أربعة ماليين وثمانمائة اثنان  3771443مبنى مدرجات كمية العموم جامعة المنصورة بقيمة
 وثمانون ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون جنييًا(.

  جنيو )أربعة ماليين وسبعمائة واثنان  3661234بقيمة  جامعة المنصورة –امتداد كمية الزراعة مبنى
 عون ألفا وثالثمائة وخمسة وأربعون جنييًا(.وسب

  جنيو )أربعة ماليين  3655555بقيمة  –استكمال مبنى مركز الحساب العممي بجامعة المنصورة
 وسبعمائة ألف جنييًا(.

  3455555بقيمة  – شركة الكرنك لميندسة والمقاوالت -قاعة االحتفاالت بمبنى إدارة الجامعة الجديد 
 ن وخمسمائة وستون ألف جنييًا(.جنيو )أربعة ماليي

  )2724638بكمية الصيدلة جامعة المنصورة بقيمة استكمال تجييز معامل )بنشات( فاصل )أ ، ب 
 جنيو )ثالثة ماليين وثمانمائة خمسة وثالثون ألفًا وسبعمائة وتسعة وأربعون جنييًا(.
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  والبنشات والمدرجات بالكمية بالجامعة وتجييز المعامل مشروع مبنى كمية الصيدلة استكمال تنفيذ– 
 جنيو )مائتان وثمانية وأربعون ألفًا وستمائة وخمسة وثالثون جنييًا(. 137524بقيمة 

 جنيو )مميون  0553707بقيمة  – تعميمي لمتدريس المصغر بكمية التربية جامعة المنصورةالمبنى ال
 وستمائة وأربعة ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر جنييًا(.

 جنيو )مميون وأربعمائة وخمسة  0374564بقيمة إلداري كمية التربية الفنية بمنية النصر لمبني اا
 وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون جنييًا(.

 جنيو )مميون  0214852بقيمة  – صيانة مالعب الترتان والمضمار بالقرية األولمبية بالجامعة
 ن جنييًا(.وثالثمائة خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة ثالثة وستو 

 بقيمة  – امتداد الرامب من مستشفي الطوارئ إلي المستشفي الجامعي لسيولة تحويل المرضي
 جنييًا )مميون ومائتان وخمسون ألفا وتسعمائة وثالثة وثمانون جنييًا(. 0145872

  جنيو  0568716اإلشراف عمى ترميمات مبنى كمية التربية النوعية بالمنصورة بمنطقة مشعل بقيمة
 ميون وتسعة وسبعون ألفًا وثمانمائة سبعة وعشرون جنييًا(.)م

 جنيو )تسعمائة ثمانية  847335بقيمة  – ورشة الماكينات والبرادة بكمية اليندسة جامعة المنصورة
 وخمسون ألفا وأربعمائة وأربعون جنييًا(.

 ( إعداد مستندات طرح دواليب الغازHoodsبمبنى أ،ب واستكمال دواليب الغاز بم )بنى ج بكمية الصيدلة 
 جنيو )ثمانمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة جنييًا( 735455بقيمة 

 .تنفيذ مشروع تعمية دورين مبنى المعامل لكمية العموم بدمياط الجديدة 
 .عممية إنشاء مبنى كمية التربية الرياضية 

 مى األعمال المستجدة لموحات والكابالت المطموبة لتشغيل األجيزة والميمات المركبة اإلشراف ع
 . بمستشفى الطوارئ بالجامعة

 بقيمة  – اإلشراف عمى إنشاء مركز الحروق وجراحات التجميل بمستشفيات جامعة المنصورة
 ون جنييًا(.جنيو )أربعة ماليين وثمانمائة وستة وثمانون ألفا وخمسمائة ستة وخمس 3775445

  إحالل وتجديد المعامل والقاعات وتجييز قاعة االجتماعات الكبرى بمبنى معامل كمية العموم بدمياط– 
 جنيو )تسعمائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثالثون جنييًا(. 818625بقيمة 

  ة بقيمة مخزن بوتاجاز بمبنى كمية الصيدلة بالجامع -مسجد لمطالب  –مبنى امتداد بيت الحيوان
 جنيو )مميونا جنييًا وستة وخمسون ألفا واثنان وخمسون جنييًا(. 1545541

  571852مخزن بوتاجاز بمبنى كمية الصيدلة بالجامعة بقيمة  -مسجد لمطالب  –مبنى بيت الحيوان 
 جنيو )ستمائة اثنان وثمانون ألفًا وتسعمائة وثالثة جنييًا(.

  مخزن بوتاجاز بمبنى كمية الصيدلة بالجامعة بقيمة  -لمطالب مسجد  –تعمية دوين أعمى بيت الحيوان
 جنيو )أربعمائة وخمسون ألف جنييًا(. 345555
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  .اإلشراف عمى تركيب عدد ثالثة مصاعد بمبنى كمية الصيدلة جامعة المنصورة 

  تغطية سمم مبنى )ب( وأعمال المصاعد لمبنى )ب، ج( بمبنى كمية الصيدلة الجديد جامعة عممية
 .نصورةالم

  جنيو  356555بقيمة  – ( مصعد كيربائي بكمية الطب جامعة المنصورة1توريد وتركيب عدد )عممية
 )أربعمائة وسبعة ألفًا وستمائة جنييًا(.

  مقاولة/ مكتب الكرنك لميندسة  -م 1500-1505أعمال الصيانة السنوية لمجامعة لمعام المالي
 .والمقاوالت م. أسامة جمعة إبراىيم

  الشركة العالمية لمتجارة والمقاوالت )تراسكو( - جامعة المنصورةوتركيب غالية بخارية لفندق توريد. 

 عيادة جديدة لمطالب بكمية اليندسة بداًل من العيادة الحالية الستيفاء متطمبات الييئة القومية  إنشاء
 بكمية اليندسة جامعة المنصورة.لمجودة واالعتماد 

  الرابع والخامس بمبنى مركز جراحة الجياز اليضمي ـ جامعة المنصورةأعمال إنشاء مكاتب بالدور - 
جنيو )اثنان مميون وخمسمائة وخمسون ألف  1445555بقيمة  - تنفيذ/ محمد محمود حممي الشرقاوي

 جنييًا(.

 ( دواليب الغازHoodsبمبنى أ،ب واستكمال دواليب الغاز بمبنى ج بكمية الصيدلة )  735455بقيمة 
 انمائة وأربعون ألفًا وخمسمائة جنييًا(جنيو )ثم

  جنيو )خمسمائة  412555بقيمة  -جامعة المنصورة المدينة الجامعية  -مدينة التنمية ترميم مبنى
 وثالثة وعشرون ألف جنييًا(.

 شبكة الصرف والتغذية بقسم المعامل بمستشفى الباطنة التخصصي جامعة المنصورة  إحالل وتجديد
جنيو )ثالثمائة واحدة وثالثون ألفا وستمائة وثمانية  220587بقيمة  - زمة لممعالجةوعمل المقايسة الال
 وتسعون جنييًا(.

  بقيمة  – جامعة المنصورة )الجمعية التعاونية لإلنشاء والتعمير بالدقيمية( -امتداد كمية التربية الرياضية
 جنييًا(. جنيو )ستة ماليين وتسعمائة واحد وستون وثالثة وأربعون 5850532.4

  جنيو  0568716بقيمة  – شركة عبيد لممقاوالت -ترميم وتدعيم مباني كمية التربية النوعية بالمنصورة
 )مميون وتسعة وسبعون ألفًا وثمانية مائة وسبعة وعشرون جنييًا( .

 جامعة المنصورة. - مل لمطمبةترميم وعزل مطبخ المطعم المركزي بمدينة األ 

 مقاولة مكتب القدس اليندسي لممقاوالت. – لمطالبات ترميم مطبخ مدينة جييان 

 كمية اليندسة. – اإلشراف عمي عممية تحويل قاعة مركز النانو تكنولوجي لغرفة معقمة 

 ( بمدينة االمل لمطمبة 6,5اإلشراف عمي تنفيذ األعمال الخاصة بالتشطيبات بعمارات االسكان الطالبي )
جنيو )ثمانية  7570604.85قيمة المشروع  – مطاوع تنفيذ حممي حسن حسن -بالحرم الجامعي 

 ماليين وستمائة واحد وثمانون ألفًا ومائة واحد وسبعون جنييًا وتسعون قرشًا(.
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  مقاولة مكتب العشري لميندسة  –االشراف عمى تنفيذ االعمال الخاصة باستكمال امتداد كمية اليندسة
 والمقاوالت.

 مبني االداري بمركز جراحة الجياز اليضمياإلشراف عمى عممية تعمية دورين بال. 

 اإلشراف عمى عممية تطوير المعمل الرئيسي وتجييزه بمشتمالتو. 

 متابعة أعمال صيانة دورات المياه وممحقاتيا بمركز طب وجراحة العيون. 

 )اعادة دىان واجية المبنى االداري بالكمية )تنفيذ مكتب حممي حسين لميندسة والمقاوالت. 

 
 :داخل اجلامعةاإلشزاف اهلندسي على تنفيذ الرتميمات مشتندات الطزح وثالجا : 

  2455555بقيمة  –ترميم ومعالجة العيوب الظاىرة بمجمع حمامات السباحة بالقرية األولمبية بالجامعة 
 جنيو )ثالثة ماليين وخمسمائة ألف جنييًا(.

 جنيو )مميون وتسعة  0568716قيمة ترميمات مبنى كمية التربية النوعية بالمنصورة بمنطقة مشعل ب
 وسبعون ألفًا وثمانمائة سبعة وعشرون جنييًا(.

 .ترميمات مبنى الباطنة الخاصة بالمستشفى الجامعي 
  . ترميمات مبنى كمية التمريض بالجامعة 
 جامعة المنصورة -ترميمات مبنى الباطنة الخاصة بالمستشفى الجامعي. 

 عة المنصورةجام -ترميم مبنى ممحق كمية الزراعة 

 ( بكمية العموم0ترميم وتأىيل مدرج )- . جامعة المنصورة 
  عادة ترميم و  جامعة المنصورة. -( بكمية العموم1تأىيل مدرج )ا 

 وتجديد شبكة مواسير المياة الساخنة بمستشفى الطوارئ  إحاللعمى عممية  اإلشراف. 

 النوعية بالمنصورة  اإلشراف عمى إحالل وتجديد مباني مدرجات وقاعات كمية التربية. 

  مدرج كمية الفنون التطبيقية بفرع الجامعة بدمياط لوجود شروخ باألعمدة الخاصة باإلطارات ترميم مبنى
 .الخرسانية لممدرج

  حالل وتجديد دورات المياه بكمية اليندسة  جامعة المنصورة. –صيانة وا 

  نصورةجامعة الم -اإلشراف عمى ترميمات فواصل رامب مستشفى الطوارئ. 

 اإلشراف عمى ترميم مطبخ مدينة جييان لمطالبات ـ تنفيذ مكتب القدس اليندسي لممقاوالت. 
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 :إعداد تقاريز( –اختبارات  –)معاينات رابعا: االستشارات اهلندسية 
 

  الجياز اليضمي ـ جامعة  وحدة شيمر ـ مركز جراحة 1عضوية لجنة دراسة عممية توريد وتركيب عدد
 .المنصورة

 نة وأعداد تقرير فني وأعداد المواصفات الفنية والرسم التخطيطي لتركيب مصعد كيربائي لخدمة معاي
 العاممين بكمية التربية ـ جامعة المنصورة .

  معاينة وأعداد تقرير فني عن دراسة الحالة اإلنشائية واقتراح الحمول المناسبة لمدرجي كمية الطب جامعة
 المنصورة .

  وطرق العالج بكمية العموم بالمنصورة بناء عمي  1,0فني عن صالحية مدرجات معاينة وأعداد تقرير
 تقرير اإلدارة اليندسية بالجامعة ـ جامعة المنصورة .

 لترميم قسم الرمد  ةنة ومعاينة وعمل المقايسة الالزممعاينة وعمل المقايسة الالزمة لسقف مخازن الكي
عاينة الحدائق المواجية لمبني الباطنة الخاصة إلمكانية القديم بالمواصفات المطموبة قسم انف وأذن وم

 أ،د / مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة . –خزن ألسطوانات األكسجين 

  معاينة وأعداد تقرير فني عن حالة مبني كمية الصيدلة )القديم( وأعداد كراسة الشروط والمواصفات
 رة .أ.د / عميد كمية الصيدلة جامعة المنصو  –والكميات 

  عداد التقرير الفني والرد عمى المالحظات الفنية بتقرير الخبراء لمبنى الباطنة الخاصة في معاينة وا 
 الدعوى المقامة من الجامعة ضد شركة النصر لممباني واإلنشاءات )إيجيكو( . 

 ( عداد تقرير فني ورسومات وجداول الفئات والكميات والطرح والبت والترسية لمدرج كمية  (0معاينة وا 
 العموم ـ جامعة المنصورة . 

  عداد تقرير فني لتركيب عدد واحد سانسير بمبنى السادة أعضاء ىيئة التدريس وتحديد مدى أمعاينة وا 
 كمية التجارة جامعة المنصورة . –تحمل المبنى 

 عداد تقرير فني عن مدى تحمل المبنى التعميمي لتعمية الدور الثالث العموي  –جارة كمية الت -معاينة وا 
 جامعة المنصورة.

  عداد تقرير فني عن حالة محطة الرفع الرئيسية لحى غرب بجامعة المنصورة شركة مياه  –معاينة وا 
 الشرب والصرف الصحي بالدقيمية .
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  معاينة واعداد تقرير فنى عن حالة أسقف الدور األول العموي لمبنى كمية الزراعة واعداد كراسة الشروط
 ت.والمواصفات والكميا

  دراسة شبكة الغازات الموجودة بمستشفى الطوارئ والتابعة لمخدمات المشتركة )اليواء الطبي( مع مركز
 جراحة  الجياز اليضمي بجامعة المنصورة . 

 وحدة شيمر ـ مركز جراحة الجياز اليضمي ـ جامعة  1توريد وتركيب عدد ل معاينة وأعداد تقرير فني
 المنصورة . 

 لترميم قسم الرمد  الالزمةة الالزمة لسقف مخازن الكينة ومعاينة وعمل المقايسة معاينة وعمل المقايس
القديم بالمواصفات المطموبة قسم انف وأذن ومعاينة الحدائق المواجية لمبني الباطنة الخاصة إلمكانية 

 مستشفيات جامعة المنصورة . ممدير عاد/ .أ –خزن ألسطوانات األكسجين 

 ني عن حالة مبني كمية الصيدلة )القديم( وأعداد كراسة الشروط والمواصفات معاينة وأعداد تقرير ف
 أ.د / عميد كمية الصيدلة جامعة المنصورة . –والكميات 

  عداد التقرير الفني والرد عمى المالحظات الفنية بتقرير الخبراء لمبنى الباطنة الخاصة في معاينة وا 
 ممباني واإلنشاءات )إيجيكو( . الدعوى المقامة من الجامعة ضد شركة النصر ل

  عداد تقرير فني لتركيب عدد واحد اسانسير بمبنى السادة أعضاء ىيئة التدريس وتحديد مدى معاينة وا 
 كمية التجارة جامعة المنصورة . –تحمل المبنى 

 عداد تقرير فني عن مدى تحمل المبنى التعميمي لتعمية الدور الثالث العموي  –ة كمية التجار  -معاينة وا 
 جامعة المنصورة

  دراسة شبكة الغازات الموجودة بمستشفى الطوارئ والتابعة لمخدمات المشتركة )اليواء الطبي( مع مركز
 جراحة  الجياز اليضمي بجامعة المنصورة . 

 عداد تقرير فني عن انسداد خط الصرف حول مدرجات ومبنى كمية الحقوق  .معاينة وا 

 عداد تقرير فني عن حالة مبنى جراحة القمب والصدر بالعيادات الخارجية بمستشفيات جامعة  معاينة وا 
 .  المنصورة

  عداد تقرير فني عن إمكانية تعمية دور أو دورين أعمى مبنى مكون من دور واحد بمساحة معاينة وا 
 . متر بمبنى كمية التربية النوعية بالمنصورة بمنطقة مشعل 045

  عداد تقرير فني عن حالة مبنى ( 2كمية التجارة فرع دمياط لبيان مدى إمكانية بناء عدد )معاينة وا 
 .فرع دمياط -كمية التجارة  - معامل كمبيوتر خمف مدرج )أ( بالدور الثاني بالكمية
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  عداد تقرير فني وعمل الرصد المساحي إلنشاء مبنى إداري مكون من أربعة طوابق باألرض معاينة وا 
كمية العموم  - بية من مبنى كمية العموم بدمياط داخل سور الكميةالفضاء الواقعة في الجية الشمالية الغر 

 .بدمياط

  عداد تقرير فني ودراسة تكمفة المسطحات  لريوحدة ضخ مياه ارتوازية من باطن االرض  إنشاءمعاينة وا 
 كمية اليندسة بالجامعة . الخضراء الموجودة بين بموكات 

  جامعة المنصورةإعداد تقرير فني عن حالة مبنى كمية التمريض. 

  عداد تقرير فني لمتأكد من الوصالت الكيربائية ومدى مطابقتيا لممواصفات بعد الحريق الذي معاينة وا 
 .شب بمدرج )ب( بكمية التجارة بالجامعة

  عداد تقرير فني عن إمكانية تعمية مبنى مركز جراحة الجياز اليضمي بالجامعة واالشتراك في معاينة وا 
 .ان البت المجان الفنية ولج

 ة إسعاف السمكي يربط بين اإلدارة العامة لمشئون الطبية وسيارات اإلسعاف دفحص ومعاينة جياز وح
 وكميات الجامعة قبل استالمو

  معاينة الحجرة المراد تركيب جياز أشعة صدر بيا وعمل مقايسة ترصيص لمحجرة بمبنى مجمع
   الخدمات الطالبية بالدور الثاني

 عداد تق ام غرفة مرير فني واإلفادة عن مدى إمكانية فتح باب مكان مكتب معاون المستشفى أمعاينة وا 
 جسطح الدور الثالث وعمل سور عمى السطح الستخدامو كمسمك إلخرا إلىمن الدور الرابع  351

 .المرضى في حالة حدوث حريق بمستشفى الطوارئ

  عدادمعاينة الذي يربط بين مستشفى الطوارئ  معدنياللعمل المعاينة الالزمة لمكوبري  فنيتقرير  وا 
والجياز اليضمي بالدور الثاني العموي حيث يوجد بو فاصل رأسي في نيايتو من جية الجياز 

 اليضمي.

  عداد تقرير فني عن مدى إمكانية ترميم ومعالجة التشققات الموجودة بمبنى كمية الحقوق معاينة وا 
 .الرئيسي بالجدران والكمرات

 عداد ت قرير فني + تصميم وتقدير تكاليف كراسة الشروط + اإلشراف عمى تنفيذ سقف الدور معاينة وا 
 .بكمية اليندسة إلعادة استخداميا 3،  0الرابع لبموكات 

  عداد تقرير فني + تصميم وتقدير تكاليف كراسة الشروط + اإلشراف عمى تنفيذ سقف ورشة معاينة وا 
 .استخدامياالخراطة والبرادة بمبنى ورش الكمية إلعادة 
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  عداد تقرير فني + تصميم وتقدير تكاليف تجييز قاعة المعامل االفتراضية واالمتحانات معاينة وا 
 .اإللكترونية بالدور األرضي بمبنى الكمية الجديد

  ترشيح لجنة من قسمي ىندسة اإلنتاج والتصميم الميكانيكي لوضع مقترح تجييز أماكن تركيب ماكينات
 .لمبنى كمية اليندسةالورش المزمع شراؤىا 

  وضع المواصفات الفنية ألجيزة الحاسب اآللي والطابعات الخاصة باألقسام اإلدارية وكذلك وحدات
 .5إلى  0متكاممة بالدور األرضي لمبموكات من رقم 

 عمل معاينة وفحص المصاعد الموجودة بمركز طب وجراحة العيون جامعة المنصورة. 

 عداد تقرير فني عن حا لة مبنى جراحة القمب والصدر بمستشفيات جامعة المنصورة لإلفادة عن معاينة وا 
 .مدى إمكانية تشغيل المبنى أو جزء منو لالستفادة بو

  عداد تقرير فني عن حالة مدرج كمية الفنون التطبيقية بفرع الجامعة بدمياط لوجود شروخ معاينة وا 
 .مى التنفيذباألعمدة الخاصة باإلطارات الخرسانية لممدرج واإلشراف ع

  عداد تقرير فني وعمل التعديالت المطموبة لعمل فتحات في الحوائط وطريقة تدعيم مبنى قسم معاينة وا 
 .الحروق سابقا بكمية الطب جامعة المنصورة

  عداد تقرير فني عن معاينة  جامعة المنصورة.حالة حمام السباحة بفندق وا 

 عداد تقرير فني لدراسة الموقع المقترح عمى الطبيعة لتركيب مصعد كيربائي بالمبنى التعميمي  معاينة وا 
 .بكمية التجارة جامعة المنصورة أو اختيار موقع بديل آخر

  معاينة عن المياه الموجودة ببدروم مستشفى شيا التعميمي جامعة المنصورة ووضع الحل األمثل لمعالجة
 .وجود ىذه المياه

 عداد تقرير فني وتقييم أعمال الرصف  .لمشوارع الداخمية بمستشفيات جامعة المنصورة معاينة وا 

  عداد المقايسة لمعالجة الشروخ الطولية بالرخام الموجود بأعمدة البوابة عداد تقرير فني وا  معاينة وا 
 .الرئيسية لمجامعة

  عداد تقرير فني عن حالة شبكة الصرف والتغذية بقسم المعامل بمستشفى الباطنة التخصصي معاينة وا 
 .ورة وعمل المقايسة الالزمة لممعالجةجامعة المنص

 وضع الحل األمثل لمعالجة دورات مياه مبنى الشئون اإلدارية برعاية الطالب جامعة عمل المعاينة ل
 .المنصورة بناًء عمى رأي اإلدارة العامة لمشئون اليندسية
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 ثمان بن عفان وأبو لشروخ الموجودة في الرخام المكسو لحوائط السمم بمبنيي ععمل المعاينة لمعالجة ا
 .بكر الصديق بمدينة جييان لمطالبات

 عداد تقرير فني وعمل دراسة لمنظومة التكييف بكافة أنواعو )المركزي واالسبميت( عمل المعاينة إل
 .بمستشفى األطفال جامعة المنصورة

  اًء عمى لمتابعة مبنى الباطنة الخاصة وتقديم تقرير فني عن حالة المبنى وعالجو بنعمل المعاينة
 .التقرير المعد بمعرفة اإلدارة اليندسية بمستشفيات جامعة المنصورة

  الشقوق الموجودة بحوائط مبنى ستاد الجامعة الرئيسي وسيراميك إحدى دورات المياه عمل المعاينة عن
 .الموجودة بالقرية األولمبية جامعة المنصورة

  عداد تقرير فني لوجود شروخ في الكمر والحو ائط واألسقف بمطبخ بالمدينة الجامعية لمطالبات معاينة وا 
 .اإلدارة العامة لممدن الجامعية -بشارع جييان 

  عداد تقرير فني لمدينة التنمية بالمدينة الجامعية لوجود شروخ مستمرة في االتساع بالمبنى معاينة وا 
عداد المقايسة المطموبة لمترميم  .وا 

 إلى بالجامعة لتحويل مبنى كمية طب األسنان القديم  إعداد تقرير فني وعمل التصميمات الالزمة
 .مستشفى تعميمي لخدمة العممية التعميمية والعالجية

  عداد تقرير فني ودراسة مدى إمكانية تحمل أساس مبنى مستشفى الطمبة الجامعي لمبناء عميو معاينة وا 
 .لصالح وحدة العالج بأجر

  عداد تقرير فني لمشروخ الظاىرة في بعض الجدران وكذلك رشح المياه في األسقف بمقر الجياز معاينة وا 
 .الكائن في مجمع الخدمات بالجامعة 12المركزي لممحاسبات الشعبة 

  0/1500/1501مة رقم المقدم من شركة كابيتال اليندسية في الممارسة العا 05/ 5فحص العطاء رقم 
 .بقًا لموافقة السيد أ.د. رئيس الجامعةلتوريد وتركيب شبكات إنذار حريق لوحدات الجامعة المختمفة ط

 تصميم الموقع المقترح إلنشاء جراج خاص بمركبات رعاية الشباب بالجامعةإعداد المشروع االبتدائي ل. 

  عداد تقرير فني واالطالع عمى عقد الصيانة السابق والخاص بمنظومة التكييف بمستشفى معاينة وا 
 .الت الجديدة عمى العقد الحاليالباطنة التخصصي جامعة المنصورة والتعدي

  عداد تقرير فني لبيان حالة مبنى كمية التمريض القديم المجاور لكمية الطب لحاجة الكمية لعمل معاينة وا 
 .توسعات لبرنامج المنصورة مانشستر في مبنى كمية التمريض القديم
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 عداد تقرير لمبنى التدريس المصغر بالكمية لدراسة إمكانية تنفي ذ سمم طوارئ بالمبنى لألىمية معاينة وا 
 .ولدواعي األمان المطموبة في أماكن تجمع الطالب

 إعداد تقرير فني عن الحالة اإلنشائية لنادي النيل بالجربي التابع لجامعة المنصورة. 

  بداء الرأي اليندسي ألعمال الصيانة في سقف مكتبة كمية الز عداد تقرير فني وا  اعة القديمة ر معاينة وا 
 .ألرضي بالمبنى )ب( بكمية الزراعة جامعة المنصورةبالدور ا

  عداد تقرير فني عن مدى إمكانية تغيير الكنترول بمصاعد مدينة الجميورية لمطالبات وذلك معاينة وا 
 .إلبرام عقد الصيانة من عدمو

  عداد تقرير فني عن الشروخ بالكباري التي تربط بين مستشفى الطوارئ والجياز اليضمي معاينة وا 
 .امعة المنصورةبج

  عداد تقرير فني لوحدات خمع المالبس ودورات المياه الممحقة بمجمع حمامات السباحة بالقرية معاينة وا 
 .األولمبية جامعة المنصورة

  عداد تقرير فني إلنشاء مبنى جديد مخصص لزراعة الكبد بمركز جراحة الجياز اليضمي  -معاينة وا 
اء المجاورة لممبنى اإلداري القديم ومشروع مبنى طب جامعة المنصورة عمى قطعة األرض الفض

 .وجراحات القمب والصدر

  الخارجة من سقف المبني من  األجزاءمعاينة سقف مبني كمية رياض األطفال جامعة المنصورة أن
 .األرضالجانب األيسر األمامي قد سقطت عمي 

  عدادمعاينة يتم  حنيالجامعة بالغاز الطبيعي  رةبإداتقرير فني عن امكانية تشغيل المولد الجديد  وا 
 .االدارة العامة لمشئون اليندسية - التغمب عمي مشكمة السوالر

  عداد تقرير فني عن الشروخ الموجودة بمدرجات االستاد الرياضي بالقرية االولمبية ، الشروخ معاينة وا 
  القرية األوليمبية جامعة المنصورة - الموجودة باحدي دورات المياه

 عداد تقرير فني ووضع المواصفات الفنية لفتح شبابيك تيوية عمي ساللم المبني الرئيسي معاين ة وا 
 .لمستشفي األطفال مماثمة لشبابيك تيوية العيادات الخارجية

  عداد تقرير فني عن أسباب وجود فارق بين المبني الرئيسي لمستشفي االطفال الجامعي وقاعة معاينة وا 
عداد المواصف  .ات الفنية لعالج ىذا الفارقالمؤتمرات وا 

 عداد تقرير فني عن حالة المصعد الموجود بالمبني اإلداري الجديد بكمية التجارة  .معاينة وا 

  عدادمعاينة بالدور الثالث عموى الجناح  355و  357تقرير فنى عن ىدم الجدار الفاصل بين قاعة  وا 
 بكمية التربية. 335الشمالى ، وبناء جدار لتقسيم قاعة 
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 راسة النواحي الفنية والمالية لممواصفات الفنية المعدة بمعرفة االدارة العامة لمشئون اليندسية بالجامعة د
 -االداة العامة لممشتريات والمخازن  - وذلك لعممية شراء مولد كيربائي لوحدة الميكرسكوب االليكتروني

 .جامعة المنصورة

 عداد تقرير فني عن اساس المبنى االدا رى لمركز التجارب والبحوث الزراعية بقالبشو وبيان معاينة وا 
 جامعة المنصورة. –كمية الزراعة  – إمكانية بناء الدور االرضى لممبنى

  عدادمعاينة ( 4,3,2,1,0مصاعد العيادة الخارجية والركاب والمرضي أرقام )تقرير فني عن حالة  وا 
 .مركز األورام - ة المصاعد( وتقديم تقرير فني مفصل عن حال6,5ومصعدي الخدمة أرقام)

  عداد تقرير فني عن رشح الماء الناتج من معمل الكيمياء والذي يتساقط عمي المحوالت معاينة وا 
 كمية اليندسة جامعة المنصورة .الكيربية بمعمل الجيد العالي ب

  عداد تقرير فني لمطابق االول والثاني بمبني مركز رعاية وتنمية الطفولة دينة جييان بمبنى ممعاينة وا 
 .جامعة المنصورة -  وذلك لوجود رشح قوي بالطابقينلمطالبات 

  تشكيل لجنة الستالم المالحظات التي تضمنيا محضر عضو الجياز المركزي ألعمال دىانات واجيات
مستشفي الجامعة وبيان مدي قيام المقاول من انياء المالحظات من عدمو ،إعمال مضمون المادتين 

)االستالم النيائي  0887لسنة  78ئحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم من الال 78،  77
 لألعمال(.

  عداد تقرير فني عن الحالة االنشائية لمبني الباطنة الخاصة وبيان مدي إمكانية البدء في معاينة وا 
 .أعمال تشطيب الواجيات قبل اتمام الترميمات الداخمية

 لتحديد مدي تصدع األسقف واألرضيات والعواميد من جراء الحريق  دئيمعاينة واعداد تقرير فني مب
 .الحادث بأحد قاعات االمتحانات بكمية الطب جامعة المنصورة

  عداد تقرير فني معاينة الشروخ الطولية الموجودة في كثير من أعمدة مطعم مدينة جييان لمطالبات وا 
يذه الشروخ وترميم  أعمدة المطعم بمبنى عثمان بن ومقايسة ابتدائية وتحديد نوع المعالجة المناسبة ل

 .عفان بمدينة جييان

  عداد تقرير فني لعمل الترميمات الالزمة لسطح مدرج أ.د. إبراىيم ميدي بكمية التجارة جامعة معاينة وا 
 .المنصورة

 إعداد مقايسة شاممة لكل الترميمات والتشطيبات المطموبة لمبنى عثمان بن عفان بمدينة جييان 
 .لمطالبات بالجامعة

  عداد تقرير فني عن مدي إمكانية عمل مخازن أعمي سطح العيادات الخارجية مستشفى  -معاينة وا 
 .األطفال الجامعي
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  عداد المواصفات الفنية عداد تقرير فني عن حالة السنترال القديم وعن حالة الموجودات بو وا  معاينة وا 
 .يات والمخازن بالجامعةاإلدارة العامة لممشتر  -المطموبة  لألصناف

  إنشاء وحدات خاصة جديدة وبعض التعديالت بالوحدات الخاصة القديمة عمى وحدات منظومة التكييف
 .مستشفى األطفال بجامعة المنصورة -المركزى داخل المبنى بالكامل 

  بالطاقة تشكيل لجنة من أساتذة الكمية لمقيام بأعمال الدراسة التفصيمية لمشروع اقامة محطات تعمل
الشمسية عمى أسطح المباني الحكومية وربطيا بالشبكة القومية لعدد ألف مبني كمرحمة أولى وكذلك 

 .تقدير االعتمادات المالية الالزمة لممشروع

  عداد تقرير فني عن مدى إمكانية تزويد مبني المطعم المركزي بمولد بمدينة االمل لمطمبة معاينة وا 
 .كيربائي

 عداد درا سة لالحمال الموجودة والمواصفات المطموبة والتوصيات الالزمة لسالمة المكان في معاينة وا 
 .وحدة عناية الجراحة وقسم العمميات( بمستشفى األطفال الجامعي -)وحدة العناية المركزة 

  عداد تقرير فني عن إمكانية تكسير البواكي المطموب تكسيرىا لعمل فتحات لباب المصعد معاينة وا 
 .كمية التربية جامعة المنصورة -كمية ومدى تأثير ذلك عمى الحالة االنشائية لممبنى الجديد بال

  عداد المقايسة وكراسة الكميات الخاصة بتشطيب األدوار السادس والسابع والثامن تشكيل لجنة لمراجعة وا 
 .بفندق جامعة المنصورة

 ياز اليضمى ومدى إمكانية إعادة دراسة موضوع تكيين المحرقتين الموجودتين بمركز جراحة الج
 .طبقا لموافقة السيد أ.د. / رئيس الجامعة -إصالحيما وتشغيميما أو طرح االنتفاع بيما 

  مولدات قدرة المولد الواحد  2عمل مواصفة ووضع قيمة تقديرية لعددS77KW. 

 ( أسانسير بمبنى النقاىة والحاالت الحرجة بمستشف1أعمال االستالم الخاصة بصيانة عدد ) ى المنصورة
 .الجامعي

  دراسة تغيير الوصالت العازلة الخاصة بالمنظمات الموجودة داخل جامعة المنصورة لوجود تيريب
 .المنظمات جلر لألبالحماية الكاثودية 

  عداد المواصفات الفنية والقيمة التقديرية والتأمين االبتدائي المقترح المطموب شراؤىا  لألصنافمعاينة وا 
 .امعة وذلك الستكمال المنظومة االمنية بالفندقلتأمين فندق الج

  التى تمت والخاصة بترميم مطبخ مدينة جييان تنفيذ مكتب القدس اليندسى  لألعمالإعداد تقرير
 .لممقاوالت

 )عداد تقرير فني عن سقوط عمود انارة بالقرية االولمبية بجامعة المنصورة )مجمع التنس  .معاينة وا 

 عداد تقرير فني عن اسباب المشكمة المتعمقة بتسريب ميامعاينة مبنى البرامج الم ه إلى ارضية ميزة وا 
 سة.كمية اليند -المبنى 
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  دراسة مدى احتياج موقع مشروع انشاء دار الطباعة والنشر)مقاولة شركة السالم لممقاوالت( لتنفيذ
 .خوازيق استراوس لسند جوانب الحفر من عدمو

 ( كاميرات مراق7معاينة وفحص عدد ) عدادبة بالجامعة وفحص مشتمالتيا محضر تركيب وتشغيل  وا 
 .جامعة المنصورة -اإلدارة العامة لممشتريات والمخازن  - نيائى

  عداد تقرير فني عن الحالة االنشائية لمدرجي  .جامعة المنصورة -بكمية اليندسة  11و  10معاينة وا 

 عداد تقرير فني لتحديد نوعية المواسير واقطارى ا المطموبة لتغيير الموجودة حاليا فى البدروم فى معاينة وا 
 .مركز امراض الكمى والمسالك البولية -المركز الرئيسى

  عداد تقرير فني عن مطبخ مدينة ازالة القواطيع لدراسة إمكانية  )فاطمة الزىراء( لمطالبات وتأثيرمعاينة وا 
 .ذلك لتزويده بوحدات تسخين لمطعامتوسعو المكان من عدمو و 

 عداد تقرير فني عن الشرخ الموجود في السور أعمى سطح مبنى العيادات الخارجية بمستشفى معا ينة وا 
االطفال الجامعي وكذلك إعداد المواصفات الفنية والرسومات اليندسية الالزمة لمعالجة الشرخ واإلشراف 

 ذ.عمى التنفي

 عداد تقرير فني عن حالة مبنى عمر بن العزيز وخالد بن ا لوليد بمدينة جييان لمطالبات جامعة معاينة وا 
عداد كافة مستندات الطرح الالزمة لمترميم  .المنصورة وا 

  عداد تقرير فني التخاذ االجراءات الالزمة لعممية الصيانة الخاصة بالحمام التعميمي بالقرية معاينة وا 
 .جامعة المنصورة -االولمبية 

 سنان القديم وعمل الرسم اليندسى لورفع مقاسات لمدور الثالث عموى بمبنى كمية طب اال. 

 


