
 

 كلية الهندسة ـ  جامعة المنصور

 مركز الدراسات والبحوث واالستشارات الهندسية 

  نبذة مختصرة عن إنجازات المركز 

 

 

1 

 بيان بأعمال التصميم واإلشراف على المشروعات المسندة للمركز أوالً: 

 بيان بأعمال التصميم المسندة للمركز وقيمة كل مشروع:  -1

 أعمال تصميم تم االنتهاء منها وجاري أعمال اإلشراف بها:  1/1

 العمليةقيمة  الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

1 

الهيئة الهندسية  
للقوات المسلحة  
 إدارة المهندسين 

 خدمي 
إعادة تأهيل منطقة شرق كوبري سندوب بمدينة المنصورة  

 محافظة الدقهلية 

الهيئة الهندسية للقوات  

المسلحة، سالح المهندسين  

 العسكريين 

920,000,000 

2 
مركز جراحة الجهاز  

 الهضمي 
 239,055,555 جهاز المخابرات العامة  الكبد جامعة المنصورة تشطيب مركز زراعة  طبي

 215,730,780 المقاولون العرب  البنية التحتية جامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  3

 إنشاء مبنى ملحق مركز األورام  طبي مركز األورام  4
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 

 )وزارة الدفاع( 
123,022,070 

 110,614,000 المقاولون العرب  المركز التعليمي الطبي المتميز )مانشستر( بكلية الطب  تعليمي  كلية الطب  5

6 
كلية الحاسبات  

 والمعلومات 
 تعليمي 

إنشاء مبنى امتداد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة 

 المنصورة 

شركة كير للصيانة والمقاوالت  

)إحدى شركات جهاز المخابرات  

 العامة( 

75,001,017 

 تعليمي  كلية الهندسة  7
إنشاء مبنى الطالب المركزي بكلية الهندسة جامعة المنصورة  

 22، 21مكان مدرجي 

شركة كير للصيانة والمقاوالت  

)إحدى شركات جهاز المخابرات  

 العامة( 

72,150,862 

 58,710,781 المقاولون العرب  المدرجين الرئيسيين بجامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  8

 58,498,782 مكتب دلتا العلمي  كبسوالت الدور السادس مركز األورام  طبي مركز األورام  9

 تعليمي  كلية التجارة  10
استكمال احتياجات صاالت االمتحانات اإللكترونية بكلية  

 التجارة 
 52,000,000 جهاز المخابرات العامة 

11 
مستشفى األطفال  

 الجامعي 
  

وتجديد ورفع كفاءة العناية المركزة بمستشفى األطفال  إحالل 
 الجامعي 

 40,400,000 جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 

12 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال احتياجات صاالت االمتحانات اإللكترونية بكلية  
 الحقوق 

 36,281,562 جهاز المخابرات العامة 

13 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 33,748,782 جهاز المخابرات العامة  تشطيبات مبنى الطاقة بمدينة جمصة  تعليمي 

 تعليمي  كلية الحقوق  14
المرحلة األولى الهيكل   -إنشاء مبنى كلية الحقوق جزء )أ( 
 الخرساني

 33,393,802 الهيئة القومية لإلنتاج الحربي 

15 
مستشفى الباطنة  

 التخصصي 
 الباطنة التخصصي )أعمال التكييف(استكمال مستشفى  طبي

شركة السادس من أكتوبر  

 للمقاوالت والتكييف 
28,329,000 

16 
مستشفى الباطنة  

 التخصصي 
 طبي

استكمال مستشفى الباطنة التخصصي )الحريق وشبكة  

 الغازات الطبية وشبكة المياه الساخنة والمصاعد والكهرباء( 
 24,752,564 الهيئة العربية للتصنيع 

17 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 طبي

رفع كفاءة استقبال مستشفى الطلبة الجامعي والجناح الطبي  
 بالدور الثاني 

 23,081,321 جهاز المخابرات العامة 

18 
مستشفيات جامعة  

 المنصورة 
 طبي

أعمال الترميمات السنوية بالمستشفى )تعديل البوابة، إنشاء 

مدخل، الرصف حول المفرمة، الصيانات الطارئة، حماية  

 وعزل األسطح( 

 13,860,120 ممدوح العزب فتوح العزب 

19 
مستشفى الباطنة  

 التخصصي 
 طبي

استكمال مستشفى الباطنة التخصصي )األعمال المدنية  
 والتشطيبات( 

 13,800,000 األنصاري للتجارة والمقاوالت 

 تجهيز معمل ابحاث واكتشاف الدواء بكلية الصيدلة  تعليمي  كلية الصيدلة  20
شركة الشرق والغرب )جهاز  

 المخابرات العامة( 
12,972,810 

 طبي مستشفى الطوارئ 21
 -إصالح وإعادة تأهيل التكييف المركزي بمستشفى الطوارئ 

 المنصورة جامعة 

الشركة الهندسية للتنمية  

 والتجارة البينية
12,299,000 

22 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال تجهيزات صاالت االمتحانات اإللكترونية بكلية  
 التجارة 

 10,470,274 جهاز المخابرات العامة 
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 العمليةقيمة  الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

23 
  -مستشفى الطوارئ 

 جامعة المنصورة 
 اإلشراف على أعمال الترميمات الخاصة بمستشفى الطوارئ طبي

الجمعية التعاونية اإلنتاجية  

 لإلنشاء والتعمير بالدقهلية 
9,162,641 

 تعليمي  كلية العلوم  24
جامعة   –إحالل وتجديد مبنيي )ب ، ج( بكلية العلوم 

 المنصورة 

النيل لالستثمار العقاري  شركة 

 )جهاز المخابرات(
7,841,574 

 تعليمي  كلية الزراعة  25
استكمال أعمال التشطيبات للدور الخامس العلوي وأعمال 

 التجهيزات بالدورين الرابع والخامس علوي بكلية الزراعة 
 7,751,894 جهاز المخابرات العامة 

26 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال تجهيزات صاالت االمتحانات اإللكترونية بكلية  
 الحقوق 

 7,337,095 جهاز المخابرات العامة 

27 
فندق جامعة  

 المنصورة 
 فاعة األفراح بفندق الجامعة  تعليمي 

المجموعة المصرية الدولية 

 للهندسة والمقاوالت 
7,057,170 

28 
كلية التربية  

 الرياضية 
 التربية الرياضية امتداد كلية  تعليمي 

الجمعية التعاونية اإلنتاجية  

 لإلنشاء والتعمير بالدقهلية 
6,961,044 

29 
مستشفيات جامعة  

 المنصورة 
 طبي

تشطيب مبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي  

 )المرحلة األولى( 

أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
6,895,236 

 تعليمي  المدن الجامعية  30
( لمباني مدينة الزهراء Outdoorالحريق الخارجية )شبكة 

 المدن الجامعية  –

شركة كير للصيانة والمقاوالت  

)إحدى شركات جهاز المخابرات  

 العامة( 

6,150,280 

 تعليمي  المدن الجامعية  31
  –( لمباني مدينة األمل Outdoorشبكة الحريق الخارجية )

 المدن الجامعية 

والمقاوالت  شركة كير للصيانة  

)إحدى شركات جهاز المخابرات  

 العامة( 

5,789,125 

32 
مركز طب وجراحة  

 العيون بالجامعة 
 استراحة مركز العيون  طبي

الجمعية التعاونية اإلنتاجية  

لمشروعات الرى والصرف  

 باإلسكندرية 

5,114,690 

33 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 خدمي 

دار الضيافة الجامعة لمدينة رأس البر )فندق الجامعة برأس   
 البر(

 4,930,260 حسن أبو العينين

 4,649,632 محمد متولي سلطان )ام سي تك(  دور خفيف أعلى ورشة النسيج بالكلية  تعليمي  كلية الهندسة  34

 التجارة تكييف مدرج أ.د./ إبراهيم مهدي بكلية  تعليمي  كلية التجارة  35
شركة السادس من أكتوبر  

 للمقاوالت والتكييف 
4,111,851 

36 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 الطريق من كلية اآلداب لكلية العلوم  خدمي 

أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
2,973,584 

37 
مستشفيات جامعة  

 المنصورة 
 طبي

ضمن تأهيل منطقة المراكز   3م 120إنشاء خزان حريق سعة 
الطبية بين مركز جراحة القلب والصدر واألوعية الدموية،  

 مركز جراحة الجهاز الهضمي، مبنى زراعة اكبد 
 2,893,273 الهيئة العربية للتصنيع 

38 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 خدمي 

تطوير شبكات المياه بحرم جامعة المنصورة وصيانة مضخات 

 الخزان العلوي وربطة على الشبكة 
 2,795,558 محمد البحيريخالد محمد  

 تعليمي  كلية الهندسة  39
استبدال معمل اإلنشاءات الثقيلة مكان معمل اآلالت  

 الهيدروليكية  والعكس وتطوير وتحديث كٍل من المعملين 
 2,759,480 محمد متولي سلطان )ام سي تك( 

40 

مركز تقنية  
االتصاالت  
 والمعلومات 

 تعليمي 
االتصاالت والمعلومات والفراغ الخاص  تطوير مركز التقنية 

 بالجهاز المركزي بمجمع الخدمات 
أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
2,604,460 

 تعليمي  كلية الهندسة  41

المرحلة األولى )معمل   –تطوير معامل الرياضيات والفيزياء 
" "اللغة سابقاً( بكلية  2،   1"، معمل الفيزياء " 1الكيمياء "

 الهندسة  

مؤسسة رضا خطاب إبراهيم 

 للمقاوالت 
2,314,304 

 تعليمي  كلية التجارة  42
بكلية   On Lineأعمال مكافحة الحريق لصالة امتحانات 

 التجارة 

شركة قدرات للمقاوالت  

 والتوريدات العمومية 
2,231,000 

 جامعة المنصورة  -تطوير مطبخ مركز األورام   طبي مركز األورام  43
الجمعية التعاونية االنتاجية  

 لالنشاء والتعمير بالدقهلية 
1,952,225 

 تعليمي  كلية الطب  44
  -أعمال الصيانة المطلوبة لدور برنامج مانشستر بكلية الطب 

 جامعة المنصورة 
مكتب م. أيمن محي الدين  

 للمقاوالت 
1,275,764 
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 قيمة العملية الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

45 
مركز طب وجراحة  

 العيون 
 طبي

الطوارئ بمركز طب  صيانة وتجديد دورات المياه لمبنى 
 وجراحة العيون،

شركة إبداع المصريين 

 للمقاوالت العامة 
1,243,650 

46 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

تطوير غرف مبنى اإلدارة العامة لجامعة المنصورة )األعمال  
 االعتيادية والكهربية + أعمال النجارة(

 1,076,588 شركة األصدقاء للمقاوالت 

 تعليمي  التجارة كلية  47
جامعة   -قاعات للمدرسين المساعدين بكلية التجارة   4تطوير 

 المنصورة 
مؤسسة النورين للمقاوالت  

 العامة 
981,760 

 خدمي  القرية األوليمبية  48
إحالل وتجديد مالعب الترتان بنجيل صناعي وتغيير كشافات  

 بالقرية األوليمبية  6،  5، 4، 3ليد إلنارة المالعب 
 796,500 ماستر بيلد للمقاوالت 

 إحالل وتجديد غرفة المحول الجديد بكلية التجارة  تعليمي  كلية التجارة  49
مكتب أحمد السيد أحمد يوسف  

 للمقاوالت العامة 
795,040 

50 
مركز طب وجراحة  

 العيون 
 طبي

أعمال اإلحالل والتجديد بالمبنى الرئيسي لمركز طب وجراحة  
 العيون 

محمد عبد هللا  أحمد محمد 

 البرعي
735,370 

 إحالل وتجديد غرف محول الكهرباء لمدينة جيهان للطالبات  تعليمي  المدن الجامعية  51
آي بيلد للمقاوالت العامة  

 والتوريدات 
659,319 

 643,374 الميثاق للمقاوالت  تطوير معمل الطاقة الشمسية بكلية الهندسة  تعليمي  كلية الهندسة  52

53 

تقنية  مركز 
االتصاالت  
 والمعلومات 

 تعليمي 
تأهيل وحدة التعليم اإللكتروني التابع لمركز تقنية االتصاالت  

 والمعلومات بالدور الثالث بمركز التدريب الرقمي 
محمود أحمد محمد عطية 

 البراموني
498,876 

54 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 خدمي 

بوابتي شارع  إنشاء منطقة األعالم بجامعة المنصورة بين 
 الجمهورية والبارون 

 478,282 شركة األصدقاء للمقاوالت 

 تعليمي  المدن الجامعية  55
عالج الرشح الموجود بغرف الدور األخير بمدينة الشناوي  

 التابع لإلدارة العامة للمدن الجامعية 
 292,795 مؤسسة جبر للمقاوالت 

56 
مركز القياس  

 والتقويم 
 تعليمي 

ورفع كفاءة مقر مركز القياس والتقويم  تجديد وتطوير 
 بالجامعة 

 261,175 آي بيلد للمقاوالت 

 250,622 كيمت للمقاوالت  تطوير معامل هندسة الطرق والمطارات بكلية الهندسة  تعليمي  كلية الهندسة  57

 تعليمي  المدن الجامعية  58
معالجة كورنيشة عمارة الجمهورية وطبان السور  

 والبانوراما 
 71,900 مكتب العاصمة للمقاوالت 

 2,322,510,470 إجمالي قيمة أعمال التصميم ألعمال اإلشراف الجارية: 
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 عمال تصميم تم االنتهاء من أعمال اإلشراف بها وتسليمها تسليماً ابتدائياً:أ 1/2
 

 العمليةقيمة  الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

 المباني اإلدارية لمجمع الكليات بجامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  1
الشركة الثالثية لإلعمار  

 والمقاوالت 
223,230,663 

 مبنى اإلدارة الرئيسي بجامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  2
الشركة الثالثية لإلعمار  

 والمقاوالت 
150,260,899 

 146,892,398 المقاولون العرب  المرحلة الثانية من المنطقة التعليمية بجامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  3

 تشطيبات المرحلة األولى من المنطقة التعليمية بجامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  4
الشركة الثالثية لإلعمار  

 والمقاوالت 
67,122,167 

 51,607,543 المقاولون العرب  المنطقة التعليمية بجامعة دمياط المرحلة األولى من  تعليمي  جامعة دمياط  5

6 
مستشفيات جامعة  

 المنصورة 
 طبي

استكمال مبنى جراحة القلب والصدر وجراحة األوعية  

 الدموية )أعمال التكييف( 
 34,000,000 الهيئة العربية للتصنيع 

7 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 الدولية بمدينة جمصة سور جامعة المنصورة  تعليمي 

الجمعية التعاونية اإلنتاجية  

لإلنشاء والتعمير وصناعة البناء 

 ببيال 

29,422,067 

 تعليمي  المدن الجامعية  8
إحالل وتجديد مباني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب  

 وعثمان بن عفان بمدينة جيهان للطالبات بالجامعة 
شركة محمد محمود حلمي  

 الشرقاوي
29,348,943 

9 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال االحتياجات الخاصة بصاالت االمتحانات االلكترونية   
 بكليتي الطب والصيدلة 

شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
27,135,845 

10 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

لمعهد أبحاث الطاقة    A,Bالهيكل الخرساني للبلوكين 
 المتجددة بجامعة المنصورة بجمصة 

 26,309,958 الرجاء للمقاوالت العمومية 

11 
مستشفيات جامعة  

 المنصورة 
 طبي

استكمال مبنى جراحة القلب والصدر وجراحة األوعية  
 الدموية )أعمال الكهرباء والحريق(

شركة محمد محمود حلمي  

 الشرقاوي
25,319,775 

 كلية طب األسنان الجديدة  تعليمي  كلية طب األسنان  12
الشركة المساهمة المصرية  

 للمقاوالت )العبد( 
17,700,000 

 16,280,114 المقاولون العرب  سور جامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  13

14 
مستشفيات جامعة  

 المنصورة 
 طبي

والصدر وجراحة األوعية  استكمال مبنى جراحة القلب  
 الدموية )التشطيبات المعمارية(

شركة محمد محمود حلمي  

 الشرقاوي
14,976,201 

15 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 14,616,453 شركة السالم للمقاوالت   دار الطباعة والنشر  خدمي 

16 
مستشفيات جامعة  

 المنصورة 
 طبي

األوعية  استكمال مبنى جراحة القلب والصدر وجراحة 
 الدموية أعمال )الغازات والمياه الساخنة(

 14,355,533 نيوميكس للتجارة والمقاوالت 

17 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تشطيب ثالثة أدوار بفندق الجامعة  خدمي 

شركة محمد محمود حلمي  

 الشرقاوي
14,216,952 

 تعليمي  كلية التجارة  18
اللطيف أبو العال بكلية  تعلية مبنى مدرج السيد أ.د./ عبد 

 التجارة 
 13,755,852 ممدوح العزب فتوح العزب 

 تعلية دورين أعلي سطح الرابع  بمستشفى الطوارئ طبي مستشفى الطوارئ 19
الجمعية التعاونية اإلنتاجية  

 لإلنشاء والتعمير بالدقهلية 
12,000,000 

 11,155,454 حلمي حسين حسن مطاوع  األمل بمدينة  7، 6تشطيب عمارتي  تعليمي  المدن الجامعية  20

21 
مركز جراحة الجهاز  

 الهضمي 
 تعلية دورين بالمبني اإلداري بمركز جراحة الجهاز الهضمي  طبي

شركة محمد محمود حلمي  

 الشرقاوي
9,717,999 

22 
مستشفى األطفال  

 الجامعي 
 أعمال التكييف المركزي لمستشفى األطفال الجامعي  طبي

السادس من أكتوبر  شركة 

 للمقاوالت والتكييف 
9,695,715 

 تعليمي  المدن الجامعية  23
ترميم مبنيي عمر بن عبد العزيز وخالد بن الوليد بمدينة  

 جيهان للطالبات 
 8,813,291 حسين رياض للمقاوالت 

 7,667,064 أرابكو للمقاوالت  معالجة الرشح الموجود بالمطعم المركزي بمدينة األمل  تعليمي  المدن الجامعية  24

 المرحلة )أ( -تشطيب دورين بالمبنى اإلداري بكلية الزراعة  تعليمي  كلية الزراعة  25
شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
6,852,996 
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 قيمة العملية الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

 تعليمي  كلية التجارة  26
( بكلية التجارة الى قاعة امتحانات  1تطوير بدروم مبنى )

 أون الين  
مكتب العشري الهندسي  

 للمقاوالت 
6,483,934 

27 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال التجهيزات )الفرش( الخاص بصاالت االمتحانات   
 االلكترونية بكلية الهندسة 

شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
6,254,895 

28 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال االحتياجات الخاصة بصاالت االمتحانات االلكترونية   
 بكلية الهندسة 

شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
6,163,585 

29 
مستشفيات جامعة  

 المنصورة 
 طبي

مبنى السكن   -ترميم وتدعيم مبنى مستشفى الباطنة الخاصة  
 المنصورة المبنى الرئيسي بمستشفيات جامعة  -

 5,992,648 الرجاء للمقاوالت العمومية 

30 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 المكتبة المركزية  خدمي 

الشركة المساهمة المصرية  

 للمقاوالت )العبد( 
5,681,382 

31 
مركز التدريب  

 الرقمي 
 مركز الحساب العلمي جامعة المنصورة  خدمي 

الجمعية التعاونية اإلنتاجية  

 والتعمير بالدقهلية لإلنشاء 
5,468,206 

 5,165,246 فتوح العزب فتوح  تعلية الدور الثالث بمبنى كلية طب األسنان القديم  تعليمي  كلية طب األسنان  32

 دور معدني خفيف أعلى كلية الصيدلة  تعليمي  كلية الصيدلة  33
مكتب العشري الهندسي  

 للمقاوالت 
5,132,594 

 تعليمي  كلية الطب  34
جامعة المنصورة   -ترميم الصالة المحروقة بكلية الطب  

 وكذلك أعمال الطريق المؤدي للمراكز الطبية 
 4,899,310 شركة المقاولون العرب 

 تعليمي  كلية التجارة  35
( الجديد لمركز  3تحويل مكاتب الدور الثاني والثالث بمبنى )

 بكلية التجارة  -التنمية البشرية 
 4,668,000 والتعمير اآلمال لالسكان 

 ترميم وتوسعة مطبخ مدينة الزهراء للطالبات  تعليمي  المدن الجامعية  36
أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
3,815,574 

37 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 خدمي 

إحالل وتجديد كافتيريات )العلوم، الحقوق، الزراعة( وإنشاء  
 كافتيريا كلية الصيدلة 

 3,736,191 للمقاوالت حسين رياض 

38 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال التجهيزات )الفرش( الخاص بصاالت االمتحانات   
 االلكترونية بكلية الطب 

شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
3,653,028 

 3,476,390 سينا اليت للمقاوالت  األولمبية إنارة اإلستاد الرياضي بالقرية  خدمي  القرية األوليمبية  39

 تعلية دورين بالمبنى االداري الجديد بكلية الزراعة  تعليمي  كلية الزراعة  40
محمد متولي عبد هللا سلطان )ام 

 سي تك(
3,354,289 

 مغسلة المدن الجامعية  تعليمي  المدن الجامعية  41
أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
3,260,950 

42 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 3,241,517 مكتب خفاجي للمقاوالت  تطوير وصيانة قاعة مؤتمرات جامعة المنصورة  تعليمي 

43 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال التجهيزات )الفرش( الخاص بصاالت االمتحانات   
 االلكترونية بكلية الصيدلة 

شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
3,193,614 

 تعليمي  المدن الجامعية  44
صيانة وترميم مبنيي )علي مبارك وعبد المنعم البدراوي(  

 بمدينة االمل للطلبة 
 3,073,553 العزب ممدوح العزب فتوح 

45 
مستشفى الباطنة  

 التخصصي 
 طبي

إحالل وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي بمستشفى  
 الباطنة التخصصي 

 2,915,769 شركة المقاولون العرب 

 إحالل وتجديد حمام السباحة التعليمي  خدمي  القرية األوليمبية  46
شركة نيوميكس للتجارة 

 والمقاوالت 
2,766,638 

 تعليمي  التجارة كلية  47
تطوير وتجديد النافورة وكذلك المظلة أمام الخزينة وشئون 

 الطالب بكلية التجارة 
 2,206,011 نيوميكس للتجارة والمقاوالت 

48 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

إعادة هيكلة وتطوير مجمع الخدمات الطالبية )المرحلة  
 األولى( 

 1,883,812 ممدوح العزب فتوح العزب 

 سور خاص بمدخل مركز األورام   طبي مركز األورام  49
الجمعية التعاونية لإلنشاء 

 والتعمير وصناعة البناء ببيال
1,602,571 

 1,555,110 الهداية سبورت   ركن األطفال بنادي النيل  تعليمي  نادي النيل  50

 قسم الهندسة الزراعية تعلية الطابق الثاني العلوي بمبنى  تعليمي  كلية الزراعة  51
مكتب الكرنك للهندسة 

 والمقاوالت 
1,550,535 

 1,436,346 شركة باور لألعمال الهندسية ( غالية  1( غالية مياه وصيانة عدد )4إحالل وتجديد عدد ) تعليمي  المدن الجامعية  52
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 لمدينة الزهراء وجيهان للطالبات 

 

 قيمة العملية الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

 خدمي  القرية األوليمبية  53
إحالل وتغيير أرضيات الباركية بمالعب اإلسكواش وتغيير 

 الكشافات من ميتااليت إلى ليد بالقرية األوليمبية 
 1,184,000 الشركة العصرية للمقاوالت 

 1,138,842 محمد حسن محمود رزق   ملعب نجيل صناعي بنادي النيل  تعليمي  نادي النيل  54

 1,120,337 ممدوح العزب فتوح العزب  أعمال مكافحة الحريق واإلنذار بقاعة الدراسات بكلية الطب  تعليمي  كلية الطب  55

 ( بمدينة األمل لإلسكان الطالبي7,6خزان مياه لخدمة مبنيي ) تعليمي  المدن الجامعية  56
مكتب العشري الهندسي  

 للمقاوالت 
1,112,384 

57 
مركز طب وجراحة  

 العيون 
 931,258 نيوميكس للتجارة والمقاوالت  ترميم مطبخ طب وجراحة العيون  طبي

 800,000 حسين رياض للمقاوالت  إنشاء قواعد لزوم نقل الثالجات بمطبخ المعط المركزي تعليمي  المدن الجامعية  58

 تعليمي  كلية الصيدلة  59
وتركيب مصعد كهربي لخدمة بمبنى )هـ ( والمخصص  توريد 

 لطالب الصيدلة االكلينيكية بكلية الصيدلة 
الشركة العالمية للتوكيالت  

 التجارية 
745,000 

 636,000 ممدوح العزب فتوح العزب  مركز التطوير المهني بكلية التجارة  تعليمي  كلية التجارة  60

61 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 إحالل وتجديد الطرق األسفلتية بالحرم الجامعي  خدمي 

أحمد محمود حسين هالل  

 وشريكاه 
596,033 

62 
مستشفى األطفال  

 الجامعي 
 طبي

االشراف على أعمال الصاج الداخلي للشبكة الداخلية لوحدة  
 حديثي الوالدة للتكييف المركز بمستشفى األطفال الجامعي 

شركة السادس من أكتوبر  

 للمقاوالت والتكييف 
571,716 

 تعليمي  كلية الهندسة  63
صيانة قاعة المؤتمرات بمدرج أ.د. مجدي أبو ريان بكلية  

 الهندسة 
 558,261 مكتب خفاجي للمقاوالت 

 تطوير قاعة أ.د. السعيد عاشور بمبنى اإلدارة بكلية الهندسة  تعليمي  كلية الهندسة  64
أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
466,038 

 تعليمي  كلية طب األسنان  65
إنشاء عيادة جديدة بمبنى كلية طب األسنان القديم وتجديد  

 عيادة الوافدين 
 425,701 مؤسسة جبر للمقاوالت 

 413,875 حسين رياض للمقاوالت  إحالل وتجديد كافيتريا القرية االولمبية  خدمي  القرية األوليمبية  66

67 
العامة  اإلدارة 

 للجامعة 
 تعليمي 

تجهيز مكان دائم لمكتب العالقات الدولية بالدور الرابع بمبنى  

 إدارة الجامعة  

محمود أحمد محمد عطية 

 البراموني
345,002 

68 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

( بمبنى Aمعالجة الشروخ الموجودة بالقبة الزجاجية بفاصل )

 إدارة الجامعة 
 130,372 المعمار للمقاوالت بيت 

69 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

مقاومة تسرب المياه داخل غرفة الحفظ بمبنى اإلدارة العامة  
 للجامعة 

محمود أحمد محمد عطية 

 البراموني
98,700 

 ً  1,096,359,099 إجمالي قيمة أعمال التصميم لألعمال التي تم تنفيذها وتسليمها تسليماً ابتدائيا
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 عمال تصميم تم االنتهاء منها وتسليمها للجهات المالكة وجاري طرحها بقيمة تقريبية: أ 1/3

 قيمة العملية الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

1 
مستشفيات جامعة  

 المنصورة 
 طبي

تشطيبات مبنى األمراض النفسية والعالج بأجر )األدوار  
الخامس والسادس والسابع العلوي( بمستشفيات جامعة  

 المنصورة 
  100,000,000 

2 
كلية التربية للطفولة  

 المبكرة 
 المبنى التعليمي بكلية التربية للطفولة المبكرة  تعليمي 

هيئة   -وزارة الدفاع 

 االستخبارات العسكرية 
79,000,000 

 70,000,000   التجريبيةمركز البحوث الطبية  تعليمي  كلية الطب  3

4 
مستشفى األطفال  

 الجامعي 
 طبي

إحالل وتجديد ورفع كفاءة العمليات بمستشفى األطفال  
 الجامعي 

  40,000,000 

 25,378,080 الهيئة العربية للتصنيع  امتداد كلية التمريض  تعليمي  كلية التمريض  5

6 
مستشفيات جامعة  

 المنصورة 
 طبي

توزيع كهرباء لخدمة مبنى المراكز الطبية  إنشاء مبنى لوحة 
الثالث ومبنى مستشفى الباطنة والمبنى التعليمي )مانشستر( 

ميجا مع اقتراح المساحة خلف   24بكلية الطب بقدرة 
 مستشفى الباطنة 

  8,000,000 

7 
كلية السياحة  

 والفنادق 
 6,000,000   إحالل وتجديد جمالون كلية السياحة والفنادق  تعليمي 

 5,500,000   ( ديزل احتياطي بكلية العلوم 2توريد وتركيب عدد ) تعليمي  كلية العلوم  8

 تعليمي  كلية الصيدلة  9
أفراد بالمبنى اإلداري بكلية   5لتركيب مصعد بانوراما حمولة 

 جامعة المنصورة   -الصيدلة 
  4,000,000 

 3,000,000   ومتحف الباثولوجي بكلية الطب ترميم قسم الطب الشرعي  تعليمي  كلية الطب  10

 تعليمي  كلية الطب  11
صيانة وترميم مكاتب العميد والوكالء ووحدة الجودة ومكتب  

 مدير الكلية وقاعة مجلس الكلية بكلية الطب 
  3,000,000 

 تعليمي  المدن الجامعية  12
(  7،  6المقايسة الالزمة لمنظومة مكافحة الحريق بعمارتي )

 بمدينة األمل لالسكان الطالبي 
  1,500,000 

13 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

خرائط ثالثية األبعاد تفاعلية لمداخل جامعة المنصورة  
 الرئيسية 

  500,000 

 تعليمي  كلية طب األسنان  14
الرسومات والمقايسة الالزمة إلعادة تخطيط مداخل ومخارج  

 األسنان المبنى الجديد لكلية طب 
  500,000 

15 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال تركيب وتشغيل وصيانة البوابات اإللكترونية بجامعة  
 المنصورة وربطها على شبكة الجامعة  

  350,000 

 346,728,080 إجمالي قيمة أعمال التصميم التي تم االنهاء منها وجاري طرحها )قيم تقريبية( 

 3,765,597,649 أعمال التصميم المسندة للمركز إجمالي قيمة 
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 بيان بأعمال اإلشراف المسندة للمركز وقيمة كل مشروع:  -2

 بيان بأعمال اإلشراف الجارية:   2/1

 قيمة العملية الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

1 

الهيئة الهندسية  
للقوات المسلحة  
 إدارة المهندسين 

 خدمي 
إعادة تأهيل منطقة شرق كوبري سندوب بمدينة المنصورة  

 محافظة الدقهلية 

الهيئة الهندسية للقوات  

المسلحة، سالح المهندسين  

 العسكريين 

920,000,000 

2 

جهاز تنمية  

مدينة دمياط  

 الجديدة 

 عمارة دار مصر بالمنصورة الجديدة  68تنفيذ عدد  خدمي 
الجمعية التعاونية اإلنتاجية  

 ألعمال الصرف المغطي، وطنية 
720,000,000 

3 
مركز جراحة  
 الجهاز الهضمي 

 239,055,555 جهاز المخابرات العامة  تشطيب مركز زراعة الكبد جامعة المنصورة  طبي

 215,730,780 المقاولون العرب  البنية التحتية جامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  4

 ملحق مركز األورام إنشاء مبنى  طبي مركز األورام  5
جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 

 )وزارة الدفاع( 
123,022,070 

 110,614,000 المقاولون العرب  المركز التعليمي الطبي المتميز )مانشستر( بكلية الطب  تعليمي  كلية الطب  6

7 
كلية الحاسبات  

 والمعلومات 
 تعليمي 

والمعلومات جامعة إنشاء مبنى امتداد كلية الحاسبات  

 المنصورة 

شركة كير للصيانة والمقاوالت  

)إحدى شركات جهاز المخابرات  

 العامة( 

75,001,017 

 تعليمي  كلية الهندسة  8
إنشاء مبنى الطالب المركزي بكلية الهندسة جامعة المنصورة  

 22، 21مكان مدرجي 

شركة كير للصيانة والمقاوالت  

المخابرات  )إحدى شركات جهاز 

 العامة( 

72,150,862 

 كلية اآلداب الجديدة داخل الحرم  تعليمي  كلية اآلداب  9
الشركة المساهمة المصرية  

 للمقاوالت )العبد( 
72,025,532 

 58,710,781 المقاولون العرب  المدرجين الرئيسيين بجامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  10

 58,498,782 مكتب دلتا العلمي  السادس مركز األورام كبسوالت الدور  طبي مركز األورام  11

 تعليمي  كلية التجارة  12
استكمال احتياجات صاالت االمتحانات اإللكترونية بكلية  

 التجارة 
 52,000,000 جهاز المخابرات العامة 

13 
مستشفى األطفال  

 الجامعي 
 طبي

األطفال  إحالل وتجديد ورفع كفاءة العناية المركزة بمستشفى 
 الجامعي 

 40,400,000 جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 

14 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال احتياجات صاالت االمتحانات اإللكترونية بكلية  
 الحقوق 

 36,281,562 جهاز المخابرات العامة 

15 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 33,748,782 المخابرات العامة جهاز  تشطيبات مبنى الطاقة بمدينة جمصة  تعليمي 

 تعليمي  كلية الحقوق  16
المرحلة األولى الهيكل   -إنشاء مبنى كلية الحقوق جزء )أ( 
 الخرساني

 33,393,802 الهيئة القومية لإلنتاج الحربي 

17 
مستشفى الباطنة  

 التخصصي 
 استكمال مستشفى الباطنة التخصصي )أعمال التكييف( طبي

أكتوبر  شركة السادس من 

 للمقاوالت والتكييف 
28,329,000 

18 
مستشفى الباطنة  

 التخصصي 
 طبي

استكمال مستشفى الباطنة التخصصي )الحريق وشبكة  

 الغازات الطبية وشبكة المياه الساخنة والمصاعد والكهرباء( 
 24,752,564 الهيئة العربية للتصنيع 

19 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 طبي

استقبال مستشفى الطلبة الجامعي والجناح الطبي  رفع كفاءة 
 بالدور الثاني 

 23,081,321 جهاز المخابرات العامة 

20 
مستشفيات  

 جامعة المنصورة 
 طبي

أعمال الترميمات السنوية بالمستشفى )تعديل البوابة، إنشاء 

مدخل، الرصف حول المفرمة، الصيانات الطارئة، حماية  

 وعزل األسطح( 

 13,860,120 ممدوح العزب فتوح العزب 

21 
مستشفى الباطنة  

 التخصصي 
 طبي

استكمال مستشفى الباطنة التخصصي )األعمال المدنية  
 والتشطيبات( 

 13,800,000 األنصاري للتجارة والمقاوالت 
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 قيمة العملية الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

 13,000,000 المقاولون العرب  ترميم وتأهيل الحمام األوليمبي بالقرية األوليمبية  خدمي  القرية األوليمبية  22

 واكتشاف الدواء بكلية الصيدلة تجهيز معمل ابحاث  تعليمي  كلية الصيدلة  23
شركة الشرق والغرب )جهاز  

 المخابرات العامة( 
12,972,810 

24 
مستشفى  

 الطوارئ
 طبي

 -إصالح وإعادة تأهيل التكييف المركزي بمستشفى الطوارئ 

 جامعة المنصورة 

الشركة الهندسية للتنمية  

 والتجارة البينية
12,299,000 

25 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال تجهيزات صاالت االمتحانات اإللكترونية بكلية  
 التجارة 

 10,470,274 جهاز المخابرات العامة 

26 

مستشفى  

 -الطوارئ 

 جامعة المنصورة 

 اإلشراف على أعمال الترميمات الخاصة بمستشفى الطوارئ طبي
الجمعية التعاونية اإلنتاجية  

 بالدقهلية لإلنشاء والتعمير 
9,162,641 

 تعليمي  كلية العلوم  27
جامعة   –إحالل وتجديد مبنيي )ب ، ج( بكلية العلوم 

 المنصورة 

شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
7,841,574 

 تعليمي  كلية الزراعة  28
استكمال أعمال التشطيبات للدور الخامس العلوي وأعمال 

 بالدورين الرابع والخامس علوي بكلية الزراعة التجهيزات 
 7,751,894 جهاز المخابرات العامة 

29 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال تجهيزات صاالت االمتحانات اإللكترونية بكلية  
 الحقوق 

 7,337,095 جهاز المخابرات العامة 

30 
فندق جامعة  

 المنصورة 
 الجامعة اعة األفراح بفندق ق تعليمي 

المجموعة المصرية الدولية 

 للهندسة والمقاوالت 
7,057,170 

31 
كلية التربية  

 الرياضية 
 امتداد كلية التربية الرياضية  تعليمي 

الجمعية التعاونية اإلنتاجية  

 لإلنشاء والتعمير بالدقهلية 
6,961,044 

32 
مستشفيات  

 جامعة المنصورة 
 طبي

جراحة الجهاز الهضمي  تشطيب مبنى زراعة الكبد بمركز  

 )المرحلة األولى( 

أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
6,895,236 

 تعليمي  المدن الجامعية  33
( لمباني مدينة الزهراء Outdoorشبكة الحريق الخارجية )

 المدن الجامعية  –

شركة كير للصيانة والمقاوالت  

)إحدى شركات جهاز المخابرات  

 العامة( 

6,150,280 

 تعليمي  المدن الجامعية  34
  –( لمباني مدينة األمل Outdoorشبكة الحريق الخارجية )

 المدن الجامعية 

شركة كير للصيانة والمقاوالت  

)إحدى شركات جهاز المخابرات  

 العامة( 

5,789,125 

35 

مركز طب  

وجراحة العيون  

 بالجامعة 

 استراحة مركز العيون  طبي

اإلنتاجية  الجمعية التعاونية 

لمشروعات الرى والصرف  

 باإلسكندرية 

5,114,690 

36 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 خدمي 

دار الضيافة الجامعة لمدينة رأس البر )فندق الجامعة برأس   
 البر(

 4,930,260 حسن أبو العينين

 4,649,632 تك( محمد متولي سلطان )ام سي  دور خفيف أعلى ورشة النسيج بالكلية  تعليمي  كلية الهندسة  37

 تكييف مدرج أ.د./ إبراهيم مهدي بكلية التجارة  تعليمي  كلية التجارة  38
شركة السادس من أكتوبر  

 للمقاوالت والتكييف 
4,111,851 

39 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 الطريق من كلية اآلداب لكلية العلوم  خدمي 

أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
2,973,584 

40 
مستشفيات  

 جامعة المنصورة 
 طبي

ضمن تأهيل منطقة المراكز   3م 120إنشاء خزان حريق سعة 
الطبية بين مركز جراحة القلب والصدر واألوعية الدموية،  

 مركز جراحة الجهاز الهضمي، مبنى زراعة اكبد 
 2,893,273 الهيئة العربية للتصنيع 

41 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 خدمي 

المياه بحرم جامعة المنصورة وصيانة مضخات تطوير شبكات 

 الخزان العلوي وربطة على الشبكة 
 2,795,558 خالد محمد محمد البحيري

 تعليمي  كلية الهندسة  42
استبدال معمل اإلنشاءات الثقيلة مكان معمل اآلالت  

 الهيدروليكية  والعكس وتطوير وتحديث كٍل من المعملين 
 2,759,480 تك( محمد متولي سلطان )ام سي 

43 

مركز تقنية 

االتصاالت  

 والمعلومات 

 تعليمي 
تطوير مركز التقنية االتصاالت والمعلومات والفراغ الخاص 

 بالجهاز المركزي بمجمع الخدمات 

أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
2,604,460 
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 قيمة العملية الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

 تعليمي  كلية الهندسة  44

المرحلة األولى )معمل   –تطوير معامل الرياضيات والفيزياء 
" "اللغة سابقاً( بكلية  2،   1"، معمل الفيزياء " 1الكيمياء "

 الهندسة  

مؤسسة رضا خطاب إبراهيم 

 للمقاوالت 
2,314,304 

 تعليمي  كلية التجارة  45
بكلية   On Lineأعمال مكافحة الحريق لصالة امتحانات 

 التجارة 

شركة قدرات للمقاوالت  

 والتوريدات العمومية 
2,231,000 

 جامعة المنصورة  -تطوير مطبخ مركز األورام   طبي مركز األورام  46
الجمعية التعاونية االنتاجية  

 والتعمير بالدقهلية  لإلنشاء
1,952,225 

 تعليمي  كلية الطب  47
  -أعمال الصيانة المطلوبة لدور برنامج مانشستر بكلية الطب 

 جامعة المنصورة 
مكتب م. أيمن محي الدين  

 للمقاوالت 
1,275,764 

48 
مركز طب  

 وجراحة العيون 
 طبي

صيانة وتجديد دورات المياه لمبنى الطوارئ بمركز طب  
 وجراحة العيون،

شركة إبداع المصريين 

 العامة للمقاوالت 
1,243,650 

49 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

تطوير غرف مبنى اإلدارة العامة لجامعة المنصورة )األعمال  
 االعتيادية والكهربية + أعمال النجارة(

 1,076,588 شركة األصدقاء للمقاوالت 

 تعليمي  كلية التجارة  50
جامعة   -قاعات للمدرسين المساعدين بكلية التجارة   4تطوير 

 المنصورة 
مؤسسة النورين للمقاوالت  

 العامة 
981,760 

 خدمي  القرية األوليمبية  51
إحالل وتجديد مالعب الترتان بنجيل صناعي وتغيير كشافات  

 بالقرية األوليمبية  6،  5، 4، 3ليد إلنارة المالعب 
 796,500 ماستر بيلد للمقاوالت 

 غرفة المحول الجديد بكلية التجارة إحالل وتجديد  تعليمي  كلية التجارة  52
مكتب أحمد السيد أحمد يوسف  

 للمقاوالت العامة 
795,040 

53 
مركز طب  

 وجراحة العيون 
 طبي

أعمال اإلحالل والتجديد بالمبنى الرئيسي لمركز طب وجراحة  
 العيون 

أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
735,370 

 وتجديد غرف محول الكهرباء لمدينة جيهان للطالبات إحالل  تعليمي  المدن الجامعية  54
آي بيلد للمقاوالت العامة  

 والتوريدات 
659,319 

 643,374 الميثاق للمقاوالت  تطوير معمل الطاقة الشمسية بكلية الهندسة  تعليمي  كلية الهندسة  55

56 

مركز تقنية  
االتصاالت  
 والمعلومات 

 تعليمي 
اإللكتروني التابع لمركز تقنية االتصاالت  تأهيل وحدة التعليم 

 والمعلومات بالدور الثالث بمركز التدريب الرقمي 
محمود أحمد محمد عطية 

 البراموني
498,876 

57 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 خدمي 

إنشاء منطقة األعالم بجامعة المنصورة بين بوابتي شارع  
 الجمهورية والبارون 

 478,282 للمقاوالت شركة األصدقاء 

 تعليمي  المدن الجامعية  58
عالج الرشح الموجود بغرف الدور األخير بمدينة الشناوي  

 التابع لإلدارة العامة للمدن الجامعية 
 292,795 مؤسسة جبر للمقاوالت 

59 
مركز القياس  

 والتقويم 
 تعليمي 

تجديد وتطوير ورفع كفاءة مقر مركز القياس والتقويم  
 بالجامعة 

 261,175 آي بيلد للمقاوالت 

 250,622 كيمت للمقاوالت  تطوير معامل هندسة الطرق والمطارات بكلية الهندسة  تعليمي  كلية الهندسة  60

 تعليمي  المدن الجامعية  61
معالجة كورنيشة عمارة الجمهورية وطبان السور  

 والبانوراما 
 71,900 مكتب العاصمة للمقاوالت 

 3,127,536,002 قيمة أعمال اإلشراف الجارية: إجمالي 
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 بيان بأعمال اإلشراف التي تم االنتهاء منها وتسليمها تسليماً ابتدائياً:   2/2

 قيمة العملية الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

1 

جهاز تنمية  
مدينة دمياط  

 الجديدة 
 بمدينة دمياط الجديدة عمارة دار مصر  44تنفيذ عدد  خدمي 

األقصى لإلنشاءات، الجمعية 

التعاونية اإلنتاجية لإلنشاء  

 والتعمير بدمياط، وطنية 

440,000,000 

 المباني اإلدارية لمجمع الكليات بجامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  2
الشركة الثالثية لإلعمار  

 والمقاوالت 
223,230,663 

 اإلدارة الرئيسي بجامعة دمياط مبنى  تعليمي  جامعة دمياط  3
الشركة الثالثية لإلعمار  

 والمقاوالت 
150,260,899 

 146,892,398 المقاولون العرب  المرحلة الثانية من المنطقة التعليمية بجامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  4

 دمياط تشطيبات المرحلة األولى من المنطقة التعليمية بجامعة  تعليمي  جامعة دمياط  5
الشركة الثالثية لإلعمار  

 والمقاوالت 
67,122,167 

 51,607,543 المقاولون العرب  المرحلة األولى من المنطقة التعليمية بجامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  6

7 
مستشفيات  

 جامعة المنصورة 
 طبي

استكمال مبنى جراحة القلب والصدر وجراحة األوعية الدموية  

 )أعمال التكييف( 
 34,000,000 الهيئة العربية للتصنيع 

8 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 سور جامعة المنصورة الدولية بمدينة جمصة  تعليمي 

الجمعية التعاونية اإلنتاجية  

لإلنشاء والتعمير وصناعة البناء 

 ببيال 

29,422,067 

 تعليمي  المدن الجامعية  9
إحالل وتجديد مباني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب 

 وعثمان بن عفان بمدينة جيهان للطالبات بالجامعة 

شركة محمد محمود حلمي  

 الشرقاوي
29,348,943 

10 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال االحتياجات الخاصة بصاالت االمتحانات االلكترونية   

 بكليتي الطب والصيدلة 

شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
27,135,845 

11 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

لمعهد أبحاث الطاقة    A,Bالهيكل الخرساني للبلوكين 
 المتجددة بجامعة المنصورة بجمصة 

 26,309,958 الرجاء للمقاوالت العمومية 

12 
مستشفيات  

 جامعة المنصورة 
 طبي

استكمال مبنى جراحة القلب والصدر وجراحة األوعية الدموية  

 )أعمال الكهرباء والحريق(

شركة محمد محمود حلمي  

 الشرقاوي
25,319,775 

 كلية طب األسنان الجديدة  تعليمي  األسنان كلية طب  13
الشركة المساهمة المصرية  

 للمقاوالت )العبد( 
17,700,000 

 16,280,114 المقاولون العرب  سور جامعة دمياط  تعليمي  جامعة دمياط  14

15 
مستشفيات  

 جامعة المنصورة 
 طبي

استكمال مبنى جراحة القلب والصدر وجراحة األوعية الدموية  

 )التشطيبات المعمارية(

شركة محمد محمود حلمي  

 الشرقاوي
14,976,201 

16 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 14,616,453 شركة السالم للمقاوالت   دار الطباعة والنشر  خدمي 

17 
مستشفيات  

 جامعة المنصورة 
 طبي

استكمال مبنى جراحة القلب والصدر وجراحة األوعية الدموية  

 )الغازات والمياه الساخنة(أعمال 
 14,355,533 نيوميكس للتجارة والمقاوالت 

18 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تشطيب ثالثة أدوار بفندق الجامعة  خدمي 

شركة محمد محمود حلمي  

 الشرقاوي
14,216,952 

 تعليمي  كلية التجارة  19
تعلية مبنى مدرج السيد أ.د./ عبد اللطيف أبو العال بكلية  

 التجارة 
 13,755,852 ممدوح العزب فتوح العزب 

20 
مستشفى  

 الطوارئ
 تعلية دورين أعلي سطح الرابع  بمستشفى الطوارئ طبي

الجمعية التعاونية اإلنتاجية  

 لإلنشاء والتعمير بالدقهلية 
12,000,000 

 11,155,454 مطاوع حلمي حسين حسن  بمدينة األمل  7، 6تشطيب عمارتي  تعليمي  المدن الجامعية  21

22 
مركز جراحة 

 الجهاز الهضمي 
 تعلية دورين بالمبني اإلداري بمركز جراحة الجهاز الهضمي  طبي

شركة محمد محمود حلمي  

 الشرقاوي
9,717,999 

23 
مستشفى األطفال  

 الجامعي 
 أعمال التكييف المركزي لمستشفى األطفال الجامعي  طبي

شركة السادس من أكتوبر  

 للمقاوالت والتكييف 
9,695,715 

 تعليمي  المدن الجامعية  24
ترميم مبنيي عمر بن عبد العزيز وخالد بن الوليد بمدينة  

 جيهان للطالبات 
 8,813,291 حسين رياض للمقاوالت 
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 قيمة العملية الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

 7,667,064 أرابكو للمقاوالت  الرشح الموجود بالمطعم المركزي بمدينة األمل معالجة  تعليمي  المدن الجامعية  25

 المرحلة )أ(  -تشطيب دورين بالمبنى اإلداري بكلية الزراعة  تعليمي  كلية الزراعة  26
شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
6,852,996 

 تعليمي  كلية التجارة  27
( بكلية التجارة الى قاعة امتحانات أون  1تطوير بدروم مبنى )

 الين 

مكتب العشري الهندسي  

 للمقاوالت 
6,483,934 

28 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال التجهيزات )الفرش( الخاص بصاالت االمتحانات   

 االلكترونية بكلية الهندسة 

شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
6,254,895 

29 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال االحتياجات الخاصة بصاالت االمتحانات االلكترونية   

 بكلية الهندسة 

شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
6,163,585 

30 
مستشفيات  

 جامعة المنصورة 
 طبي

مبنى السكن  -ترميم وتدعيم مبنى مستشفى الباطنة الخاصة  

 المنصورة المبنى الرئيسي بمستشفيات جامعة  -
 5,992,648 الرجاء للمقاوالت العمومية 

31 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 المكتبة المركزية  خدمي 

الشركة المساهمة المصرية  

 للمقاوالت )العبد( 
5,681,382 

32 
مركز التدريب  

 الرقمي 
 مركز الحساب العلمي جامعة المنصورة  خدمي 

الجمعية التعاونية اإلنتاجية  

 والتعمير بالدقهلية لإلنشاء 
5,468,206 

 5,165,246 فتوح العزب فتوح  تعلية الدور الثالث بمبنى كلية طب األسنان القديم  تعليمي  كلية طب األسنان  33

 دور معدني خفيف أعلى كلية الصيدلة  تعليمي  كلية الصيدلة  34
مكتب العشري الهندسي  

 للمقاوالت 
5,132,594 

 تعليمي  كلية الطب  35
جامعة المنصورة  -ترميم الصالة المحروقة بكلية الطب  

 وكذلك أعمال الطريق المؤدي للمراكز الطبية 
 4,899,310 شركة المقاولون العرب 

 تعليمي  كلية التجارة  36
( الجديد لمركز  3تحويل مكاتب الدور الثاني والثالث بمبنى )

 بكلية التجارة  -التنمية البشرية 
 4,668,000 والتعمير اآلمال لالسكان 

 ترميم وتوسعة مطبخ مدينة الزهراء للطالبات  تعليمي  المدن الجامعية  37
أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
3,815,574 

38 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 خدمي 

إحالل وتجديد كافتيريات )العلوم، الحقوق، الزراعة( وإنشاء  
 كافتيريا كلية الصيدلة 

 3,736,191 للمقاوالت حسين رياض 

39 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال التجهيزات )الفرش( الخاص بصاالت االمتحانات   

 االلكترونية بكلية الطب 

شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
3,653,028 

 3,476,390 سينا اليت للمقاوالت  األولمبية اإنارة اإلستاد الرياضي بالقرية  خدمي  القرية األوليمبية  40

 تعلية دورين بالمبنى االداري الجديد بكلية الزراعة  تعليمي  كلية الزراعة  41
محمد متولي عبد هللا سلطان )ام 

 سي تك(
3,354,289 

 مغسلة المدن الجامعية  تعليمي  المدن الجامعية  42
أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
3,260,950 

43 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 3,241,517 مكتب خفاجي للمقاوالت  تطوير وصيانة قاعة مؤتمرات جامعة المنصورة  تعليمي 

44 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

استكمال التجهيزات )الفرش( الخاص بصاالت االمتحانات   

 االلكترونية بكلية الصيدلة 

شركة النيل لالستثمار العقاري  

 )جهاز المخابرات(
3,193,614 

 تعليمي  المدن الجامعية  45
صيانة وترميم مبنيي )علي مبارك وعبد المنعم البدراوي(  

 بمدينة االمل للطلبة 
 3,073,553 العزب ممدوح العزب فتوح 

46 
مستشفى الباطنة  

 التخصصي 
 طبي

إحالل وتجديد شبكة المياه والصرف الصحي بمستشفى  
 الباطنة التخصصي 

 2,915,769 شركة المقاولون العرب 

 إحالل وتجديد حمام السباحة التعليمي  خدمي  القرية األوليمبية  47
شركة نيوميكس للتجارة 

 والمقاوالت 
2,766,638 

 تعليمي  التجارة كلية  48
تطوير وتجديد النافورة وكذلك المظلة أمام الخزينة وشئون 

 الطالب بكلية التجارة 
 2,206,011 نيوميكس للتجارة والمقاوالت 

49 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

إعادة هيكلة وتطوير مجمع الخدمات الطالبية )المرحلة  
 األولى( 

 1,883,812 ممدوح العزب فتوح العزب 

 سور خاص بمدخل مركز األورام   طبي مركز األورام  50
الجمعية التعاونية لإلنشاء 

 والتعمير وصناعة البناء ببيال
1,602,571 

 1,555,110 الهداية سبورت   ركن األطفال بنادي النيل  تعليمي  نادي النيل  51
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 العمليةقيمة  الشركة المنفذة  اسم العملية  القطاع الجهة المالكة  م

 تعلية الطابق الثاني العلوي بمبنى قسم الهندسة الزراعية  تعليمي  كلية الزراعة  52
مكتب الكرنك للهندسة 

 والمقاوالت 
1,550,535 

 تعليمي  المدن الجامعية  53
( غالية  1( غالية مياه وصيانة عدد )4إحالل وتجديد عدد )

 لمدينة الزهراء وجيهان للطالبات 
 1,436,346 لألعمال الهندسية شركة باور 

 خدمي  القرية األوليمبية  54
إحالل وتغيير أرضيات الباركية بمالعب اإلسكواش وتغيير 

 الكشافات من ميتااليت إلى ليد بالقرية األوليمبية 
 1,184,000 الشركة العصرية للمقاوالت 

 1,138,842 محمد حسن محمود رزق   ملعب نجيل صناعي بنادي النيل  تعليمي  نادي النيل  55

 1,120,337 ممدوح العزب فتوح العزب  أعمال مكافحة الحريق واإلنذار بقاعة الدراسات بكلية الطب  تعليمي  كلية الطب  56

 ( بمدينة األمل لإلسكان الطالبي7,6خزان مياه لخدمة مبنيي ) تعليمي  المدن الجامعية  57
مكتب العشري الهندسي  

 للمقاوالت 
1,112,384 

58 
مركز طب  

 وجراحة العيون 
 931,258 نيوميكس للتجارة والمقاوالت  ترميم مطبخ طب وجراحة العيون  طبي

 800,000 حسين رياض للمقاوالت  إنشاء قواعد لزوم نقل الثالجات بمطبخ المعط المركزي تعليمي  المدن الجامعية  59

 تعليمي  كلية الصيدلة  60
وتركيب مصعد كهربي لخدمة بمبنى )هـ ( والمخصص  توريد 

 لطالب الصيدلة االكلينيكية بكلية الصيدلة 

الشركة العالمية للتوكيالت  

 التجارية 
745,000 

 636,000 ممدوح العزب فتوح العزب  مركز التطوير المهني بكلية التجارة  تعليمي  كلية التجارة  61

62 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 إحالل وتجديد الطرق األسفلتية بالحرم الجامعي  خدمي 

أحمد محمود حسين هالل  

 وشريكاه 
596,033 

63 
مستشفى األطفال  

 الجامعي 
 طبي

االشراف على أعمال الصاج الداخلي للشبكة الداخلية لوحدة  

 حديثي الوالدة للتكييف المركز بمستشفى األطفال الجامعي 

شركة السادس من أكتوبر  

 للمقاوالت والتكييف 
571,716 

 تعليمي  كلية الهندسة  64
صيانة قاعة المؤتمرات بمدرج أ.د. مجدي أبو ريان بكلية  

 الهندسة 
 558,261 مكتب خفاجي للمقاوالت 

 تطوير قاعة أ.د. السعيد عاشور بمبنى اإلدارة بكلية الهندسة  تعليمي  كلية الهندسة  65
أحمد محمد محمد عبد هللا  

 البرعي
466,038 

 تعليمي  كلية طب األسنان  66
إنشاء عيادة جديدة بمبنى كلية طب األسنان القديم وتجديد  

 عيادة الوافدين 
 425,701 مؤسسة جبر للمقاوالت 

 413,875 حسين رياض للمقاوالت  إحالل وتجديد كافيتريا القرية االولمبية   خدمي  القرية األوليمبية  67

68 
العامة  اإلدارة 

 للجامعة 
 تعليمي 

تجهيز مكان دائم لمكتب العالقات الدولية بالدور الرابع بمبنى  

 إدارة الجامعة  

محمود أحمد محمد عطية 

 البراموني
345,002 

69 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

( بمبنى Aمعالجة الشروخ الموجودة بالقبة الزجاجية بفاصل )

 إدارة الجامعة 
 130,372 المعمار للمقاوالت بيت 

70 
اإلدارة العامة  

 للجامعة 
 تعليمي 

مقاومة تسرب المياه داخل غرفة الحفظ بمبنى اإلدارة العامة  

 للجامعة 

محمود أحمد محمد عطية 

 البراموني
98,700 

 1,536,359,099 إجمالي قيمة أعمال اإلشراف المسندة للمركز والتي تم االنتهاء منها وتسليمها: 

 4,663,895,101 إجمالي قيمة أعمال اإلشراف المسندة للمركز 
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 المشروعات التي شارك فيها المركز أهم ثانيًا: نبذة مختصرة عن 
 على مستوى الجامعة:المسندة للمركز )تصميم، إشراف( أبرز المشروعات  -1

 القطاع التعليمي:  1/1
 المتميز بكلية الطب )مانشستر(:المبنى التعليمي   1/1/1

 
 مبنى الطالب المركزي بكلية الهندسة:  1/1/2
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 الحاسبات والمعلومات: كليةامتداد   1/1/3

     
 

 فاصل )أ( بكلية الحقوق:  1/1/4

    
 قاعة مجلس كلية الصيدلة:  1/1/5
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 مراكز االمتحانات اإللكترونية:  1/1/6
 االمتحانات بكلية الهندسة:مركز   1/1/6/1

   

 :الطبمركز االمتحانات بكلية   1/1/6/2

    

 مركز االمتحانات بكلية الصيدلة:  1/1/6/3
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 القطاع الطبي:مشروعات   1/2
 امتداد مركز األورام:  1/2/1
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 التكييف المركزي لمستشفى األطفال الجامعي:  1/2/2

   
 والصدر:خزان القلب    1/2/3

    
 تأهيل وترميم وتطوير مستشفى الطوارئ:  1/2/4
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 القطاع الخدمي:  1/3

 بالقرية األوليمبية:واإلسكواش مالعب الترتان   1/3/1

 + 
 ساحة األعالم:  1/3/4
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 بالقرية األوليمبية: حمام السباحة  1/3/5

    
 خزانات المدن الجامعية:  1/3/6

 
 غرف محول كهرباء مدينة جيهان:  1/3/7
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 جامعة دمياط:على مستوى  /2
 تم االنتهاء من أعمال التصميمات واإلشراف للعمليات التالية بجامعة دمياط. •

 موقف األعمال  القيمة  الشركة المنفذة  اسم المشروع  م

 اإلشراف جارية أعمال  215,730,780 المقاولون العرب  البنية التحتية جامعة دمياط  1

 تم التسليم االبتدائي للعملية  223,230,663 الشركة الثالثية لإلعمار والمقاوالت  المباني اإلدارية لمجمع الكليات بجامعة دمياط  2

 تم التسليم االبتدائي للعملية  150,260,899 الشركة الثالثية لإلعمار والمقاوالت  مبنى اإلدارة الرئيسي بجامعة دمياط  3

4 
المرحلة الثانية من المنطقة التعليمية بجامعة  

 دمياط 
 تم التسليم االبتدائي للعملية  146,892,398 المقاولون العرب 

5 
تشطيبات المرحلة األولى من المنطقة  

 بالجامعة التعليمية 
 تم التسليم النهائي للعملية  67,122,167 الشركة الثالثية لإلعمار والمقاوالت 

 تم التسليم االبتدائي للعملية  58,710,781 المقاولون العرب  الرئيسيين بجامعة دمياط المدرجين  6

7 
المرحلة األولى من المنطقة التعليمية بجامعة  

 دمياط 
 تم التسليم االبتدائي للعملية  51,607,543 المقاولون العرب 

 االبتدائي للعملية تم التسليم  16,280,114 المقاولون العرب  سور جامعة دمياط  8

 
 سور جامعة دمياط:  2/1
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 البنية التحتية:  2/2

 

                    
 

 المرحلة األولى من المنطقة التعليمية بالجامعة:  2/3
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 مبنى اإلدارة العامة للجامعة:  2/4

        
 

       
 كليات جامعة دمياط:  2/5
 الرياضية:كلية التربية   2/5/1
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 كلية اآلداب:  2/5/2

             
 كلية الحقوق:  2/5/3 
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 كلية الهندسة:  2/5/4

                   
 كلية التجارة:  2/5/6

      
 كلية الطب:  2/5/7
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 التمريض:كلية   2/5/8

 
 كلية التربية النوعية:  2/5/9

 
 كلية اآلثار:  2/5/10
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 مشروعات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: /3

 بمدينة المنصورة الجديدة:)دار مصر( ( عمارة 68اإلشراف على تنفيذ عدد )  3/1

لمركز للقيام بأعمال اإلشراف الدائم والمباشر  ل الجديدة  تم التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية    19/8/2019بتاريخ   •

جلسة    -( بمشروع دار مصر )المرحلة الثالثة( بمدينة المنصورة الجديدة  468-401)  ( عمارة من رقم 68على عدد )

 .  جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة    -م 6/2/2018

 جنيهاً. 720000000قيمة حجم األعمال  •

 % من إجمالي األعمال وتم تسليم األعمال التي تم االنتهاء منها.80تم االنتهاء من  •

      

 بمدينة دمياط الجديدة:)دار مصر( ( عمارة 44اإلشراف على تنفيذ عدد )  3/2

لمركز للقيام بأعمال اإلشراف الدائم والمباشر  لالجديدة  تم التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية    11/2018/ 10بتاريخ   •

( عدد  )( عمارة  44على  لعدد  الثالثة  المرحلة  )دار مصر(  )6متوسط  رقم  بالمجاورة  مناقصة  السادس  33(  بالحي   )

 بمدينة دمياط الجديدة.  

 جنيهاً.  374000000قيمة حجم األعمال بالمشروع   •

 ( عمارة وتم تسليمها، وجاري االنتهاء من العمارات المتبقية. 40تم االنتهاء من عدد ) •
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 القومية:المشروعات / 4
 :المشروع القومي لتطوير القرى المصرية )مبادرة حياة كريمة(  4/1

بتاريخ   • باألعمال  المركز  تكليف  أ.د./  15/2/2021تم  للسيد  للجامعات  المجلس األعلى  أمين  أ.د./  السيد  من  بتكليف  م 

رئيس جامعة المنصورة بشأن قيام الجامعات االقليمية بالمساهمة في المشروع القومي لتطوير الريف المصري )حياة  

 ز شربين.  كريمة( والجاري تنفيذ المرحلة األولى منه بقرى مرك

الري   • كباري  بمتابعة  الخاص  الفريق  تشكيل  تم  الهندسية،  والشعبة  المالك  ممثلي  مع  تنسيقية  اجتماعات  عدة  عقد  بعد 

 كوبري وتوزيع العمل على ستة فرق، وعلى الفور بدأ العمل بالمشروع. 36بعدد إجمالي 

 بتوزيع المهام المطلوبة على أعضاء الفريق. يتم عمل زيارات ومتابعة للمواقع بصفة يومية ويقوم رئيس كل فريق  •

األعمال   • كافة  وتنفيذ  للمشروع  الزمني  بالجدول  والري  االلتزام  بالكباري  كلية  الخاصة  من  الكامل  اإلشراف  تحت 

 شامالً إعداد التصميمات والمقايسات وكذلك اإلشراف على التنفيذ.   الهندسة

 . ادة رؤساء الفرق تشكيل لجنة للتصميمات واعداد المقايسات من الس •

 .دراسة االستعانة ببعض المهندسين ذوي الخبرة المطلوبة لمتابعة أعمال االشراف دعما للفرق المشكلة من قبل الكلية •

تمت االستعانة بعدد مناسب من المهندسين للمساهمة الفعالة والمتابعة الدقيقة لألعمال الجاري تنفيذها بالموقع خاصةً  •

 أعمال صب الخرسانة. 

الهندسية    تم  • الشعبة  ممثلي  الهندسة بحضور  بكلية  دورية  اجتماعات  وبحضور رؤساء   –عقد  الميداني  الثاني  الجيش 

وأعضاء الفرق المكلفة باألعمال، وتم خاللها أوالً بأول متابعة التكليفات وتسليم ما تم االنتهاء منه من أعمال التصميم  

 والمقايسات لممثلي الشعبة الهندسية. 

 % من إجمالي األعمال الخاصة بالكباري على النحو التالي: 98هاء من أكثر من تم االنت •

 ( كوبري رفع كفاءة25عدد ) -

 ( كوبري إحالل وتجديد 6عدد ) -

 ( كوبري إنشاء جديد 5عدد ) -
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 :متابعة الجامعة األهلية  4/2
 :الموقف العام •

 بكامل مباني الجامعة.تم االنتهاء من الهيكل الخرساني  -

 تم االنتهاء من اعمال الردم بكامل الموقع. -

 ثم االنتهاء من اعمال شبكات الصرف والري والحريق.  -

 التشطيبات الخاصة بجميع مباني الجامعة. ألعمال% 60تم انجاز نسبة  -

 % من األعمال الكهروميكانيك. 40تم انجاز نسبة  -

 االرضي.% من أعمال الخزان 20تم انجاز نسبة  -

 الموقف التفصيلي للمباني:  •

 المبني  م
 نسب التنفيذ 

 السابق 

19/8/2021  

 الحالي 

27/1/2022  
 نسبة االنجاز 

% 18 مبني اإلدارة  1  41 %  %59 
% 20 1مبني علوم هندسية  2  53 %  %73 
% 19 2مبني علوم هندسية 3  54 %  %73 
% 24 مبني علوم انسانية 4  46 %  %70 
% 47 % 18 1مبني علوم طبية  5  %65 
% 47 % 16 2مبني علوم طبية  6  %63 
% 41 % 19 3مبني علوم طبية  7  %60 
% 25 % 15 مبني المعامل  8  %40 
% 31 % 13 1مبني الورشة  9  %44 
% 36 %3 2مبني الورشة  10  %49 
%0 %0 البوابات  11  %0 
%0 %0 االسوار  12  0%  
%0 الموقع العام  13  13 %  13 %  

 التحتية: موقف البنية  •

 ك.ف بمعرفة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.  11جاري توصيل الجامعة األهلية على محطة التوزيع  -

 جاري تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي بالجامعة األهلية بمعرفة شركة غاز مصـر بالدقهلية.  -

 الشركة المصرية لالتصاالت. جاري تنفيذ شبكتي اإلنترنت والتليفونات الرضية بالجامعة األهلية بمعرفة  -

الصحي   - والصرف  الشرب  مياه  شركة  بمعرفة  األهلية  بالجامعة  الصحي  والصـرف  المياه  شبكتي  تنفيذ  جاري 

 بالدقهلية.  

 المخطط العام: •

تم مخاطبة السيد أ.د. مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للمشروعات القومية ومدير    12/2021/ 30بتاريخ   -

وث واالستشارات الهندسية بوزارة التعليم العالي بالمخطط العام لجامعة المنصورة األهلية بعد مناقشته صندوق البح

 في محضر تنسيقي.  
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 مركز زراعة الكبد جامعة المنصورة  4/3
المشروع هو األول في مصر والشرق األوسط تحت هذا المسمى حيث ال يوجد مبنى بهذا المسمى. وبرنامج   •

سرير    20الكبد بجامعة المنصورة يعمل في جزء من مبنى مركز جراحة الجهاز الهضمي على عدد  زراعة  

عدد   إجراء  تم  اآلن  وحتى  الدول   820فقط.  وكذلك  مصر  محافظات  جميع  من  بالمراكز  كبد  زراعة  عملية 

 . سوريا( –فلسطين  –السودان  –األردن  –العراق  –اليمن   –العربية مثل )ليبيا 

عمليات أسبوعياً بدال من عمليتين أسبوعياً، ويعتبر هذا   5اجراء  إلى  هدف  يأدوار    9مبنى من  ى  المشروع عل •

العدد غير مسبوق في أي مركز من مراكز زراعة الكبد عالميا من متبرعين أحياء. وكذلك متابعة المرضى قبل 

المر أكبر من  واستيعاب عدد  للمرضى  لتفادى حدوث مضاعفات  العملية  إجراء  العربية  وبعد  الدول  ضى من 

يحتوي   حيث  االفريقية.  العربية  والدول  مصر  من  الكبد  زراعة  على  الطبية  الكوادر  تدريب  وكذلك  الشقيقة. 

 سرير إلقامة المرضي.  56أسرة لإلفاقة، وعدد  5سرير للعناية، و  14حجرات عمليات، و 3المبني على 

ف • بتبني  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  تفضل  أن  األستاذ ومنذ  السيد  معالي  قبل  من  بدعم  المشروع  كرة 

في   الرئيس  فخامة  تعليمات  تنفيذ  في  متميز  بشكل  يسير  والعمل  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  الدكتور 

. حيث تقدم كل أجهزة الدولة الدعم الكامل للمشروع. كما تقدم البنك  2022  هيوني   30االنتهاء من المشروع قبل  

وهذا  المركز.  لتشغيل  الالزمة  طبية  والغير  الطبية  التجهيزات  شراء  تمويل  عملية  لتولي  بخطاب  المركزي 

صر  المشروع بتلك الطريقة من التكامل والتناغم بين قطاعات الدولة المختلفة يعبر بشكل كبير وواضح عن م

 في عصر الجمهورية الجديدة. 
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     تطور األعمال االعتيادية بالمشروع: •
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 بالمشروع:  تطور األعمال الكهروميكانيكية •

 

 

 بالمشروع:  تطور نسب تنفيذ التجهيزات الطبية •

 

 تطور نسب تنفيذ التجهيزات الغير طبية:  •
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 تطور اإلمكانيات البشرية بالمشروع:  •

 

 

 تأهيل الترع على مستوى الجمهورية: )محافظة بورسعيد/دمياط(:مشروع   4/4

على    2020/ 12/7بتاريخ   • الترع  تأهيل  مشروع  بخصوص  والري  المائية  الموارد  وزارة  مع  بروتوكول  عمل  تم 

الموارد المائية والري والجهات التابعة لها في كافة   العام لوزارة  مستوى الجمهورية وقيام المركز بدور االستشاري 

بروتوكول بخصوص  كذلك  محافظة دمياط وبورسعيد، و   –المجاالت التنموية بالتعاون مع السادة مسئولي تلك الجهات  

 األعمال الخاصة بمحافظة الدقهلية بنفس التاريخ. 

 ت التالية: رية والدراسات الفنية للعمليااالستشاتم التعاقد مع اإلدارة العامة للموارد المائية والري بدمياط للقيام باألعمال  •

 هندسة ري كفر سعد  –ترعة شلبي  -

 هندسة ري كفر سعد  –ترعة البنك  -

 ترعة المرحلة الثانية الرئيسية بهندسة ري صان الحجر  -

 التابعة لإلدارة العامة للموارد المائية والري بالسالم غرب التينة ترعة  -

 اإلدارة العامة لري غرب السالم. أ( اآلخذ من ترعة أم الريش بزمام   4تأهيل وتبطين فرع الترعة ) -

باألعمال   • للقيام  بالدقهلية  والري  المائية  للموارد  العامة  اإلدارة  مع  التعاقد  للعمليات  االستشاتم  الفنية  والدراسات  رية 

 التالية: 

 تأهيل وتبطين ترع هندسة ري بلقاس بزمام اإلدارة العامة لري غرب الدقهلية -

 تأهيل وتبطين ترعة نشا  -

 ترعة فرع الطيبة تأهيل  -

 هيل وتبطين ترع هندسة ري تمي اإلمديد بزمام اإلدارة العامة لري جنوب الدقهلية تأ -

 ( اإلدارة العامة لري جنوب الدقهلية. 4تأهيل جنابية الصافوري اليسرى ) -
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 مشروع تطوير شرق كوبري سندوب:    4/5

ألعمال التصميم    –إدارة المهندسين العسكريين    –تم التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة    2020/ 25/2بتاريخ   •

إنشاء عدد    المنصورة   -إعادة تأهيل منطقة شرق كوبري سندوب  لمشروع   برج سكني أرضي وأحد    35والمتضمن 

 . عشر دوراً علوياً تنفيذ إدارة المهندسين العسكريين

ألعمال اإلشراف    –إدارة المهندسين العسكريين    –الهيئة الهندسية للقوات المسلحة    تم التعاقد مع  2020/ 18/2  بتاريخ  •

 على تنفيذ المشروع. 

 تم االنتهاء من أعمال التصميم وتسليمها. •

 جاري أعمال اإلشراف على التنفيذ وجاري تسليم األبراج تسليما ابتدائياً.  •

 جنيهاً. 920000000القيمة اإلجمالية لألعمال بالمشروع مبلغ  •

 مشروع مراجعة أبراج شركة الكهرباء بخط البرلس سمنود:  4/6

 China Electric Powerتم التعاقد مع الشركة الصينية لمعدات الطاقة الكهربائية والتكنولوجية    6/1/2021بتاريخ   •

Equipment and Technology - Co.,Ltd. Egypt Branch     لخط االستشارية  الخدمات  لتقديم  وذلك 

 ك.ف .  500البرلس/سمنود جهد 

من   • ا2021-3-9اعتباراً  التقرير  تسليم  تم  )لعدد  م  حتى    18ألول  للشركة  تباعاً  الدورية  التقارير  تسليم  ويتم  برج( 

 تاريخه.  

 :محافظات الدقهلية ودمياط والغربية جان المنبثقة منرئاسة الل  4/7

 بالمحافظة.  لجان المنشآت اآليلة للسقوط -

 بمحافظات: الدقهلية، دمياط، الغربية. لجان استالم أعمال الرصف  -

 الطابع األثري.لجان المنشآت ذات  -
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