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االعـــــمــال المطلــوب٦
تنفيذها حسب العقد

مكونـــــات المشروع 

الواجهات المعمارية

المبنى الرئيسي ويشمل انشاء وتشطيب ما يلي :
مكاتب االدارة واالقسام المختلفة لخدمة المستشفى االصلي والتوسعة

غرف العمليات واالشعة والمختبرات والصيدليات لخدمة المستشفى االصلي والتوسعة
    والثالجات الخاصة بالصيدليات وحفظ المواد

غرف المرضى والعزل والخداج 
مستودعات وغرف خدمات وثالجة الموتى لخدمة المستشفى االصلي والتوسعة

خزان ماء سعة 700م3 لخدمة المستشفى االصلي والتوسعة
اعمال صيانة وتحديث لمبنى المستشفى القديم وتشمل

تلبيس حجر للواجهات الخارجية 
صيانة الساحات واالرصفة والمداخل

الواجهات الخارجية جميعها من حجر معان

يوجد مظالت معدنية عند المداخل

الشبابيك من االلمنيوم والزجاج المزدوج

االساسات حصيرة لكامل مساحة المبنى 3600 م2

الجدران الخارجية من الخرسانة المسلحة وتم تلبيس حجر

معان مفجر عليها بطريقة ج حسب مواصفات االشغال

العقدات سماكة 30 سم من الخرسانة المسلحة والربس 24 سم

المبنى مخدوم بعدد 5 مصاعد

جميع اسقف المبنى من االسقف المستعاره

ابواب المشروع الداخلية ملبسه بالفورمايكا مع حلوق معدنية

ابواب االدارة من البلوط الصولد وقشرة البلوط

 

اعمال الهيكل لكامل المبنى والمباني الفرعية 
اعمال التشطيبات والديكور للطوابق كاملة 

اعمال الكهروميكانيك كاملة للمبنى والمباني الفرعية
اعمال البنية التحتية واالعمال الخارجية كاملة 

اعمال صيانة وتحديث لمبنى المستشفى القديم 

بالط االرضيات من البورسالن والسيراميك الجرانيتي االوروبي

بالط المداخل وواجهات المصاعد من الجرانيت

 الدرج الداخلي من الجرانيت.

الكاونترات من الجرانيت والخشب والكوريان.

ابواب مقاومة للحريق



 
توزيع الطاقة الكهربائية لجميع اجزاء المشروع

نظام االنارة الداخلية والخارجية ووحدات الطوارئ والخروج
UPS نظام الطاقة االحتياطية باستعمال مولد احتياطي ونظام

مصاعد عدد 5 لالسرة ولالشخاص
نظام انذار الحريق المعنون

نظام الهاتف والصوتيات والتلفزيون
نظام النداء 

وحدات االسرة 
نظام الساعات

نظام الهاتف والمقسم
نظام شبكة المعلومات  

نظام مانعة صواعق

االعمال الخارجيةالعمال الكهربائية 

االعمال الصحية بما في ذلك الخاصة بالمعوقين
اعمال التدفئة والتكييف لكامل المبنى

نظام اطفاء الحريق باستخدام المرشات
clean agent نظام اطفاء الحريق باستخدام

نظام تجديد الهواء
نظام الغازات الطبية مع نظام انذار خاص بالغازات الطبية

( BMS) نظام ادارة المبنى
نظام تنقية المياه لوحدة غسيل الكلى مع التمديدات الالزمة
نظام الغازات المضغوطة ونظام التخلص من الغازات الضارة

وحدات االسرة لغرف المرضى والكلى واالنعاش والعمليات
نظام تكييف غرف العزل

نظام توفير الطاقة
وحدات تبريد المستودع وغرف التخزين

االسقف من بالطات المينرال فايبر
الكاونترات من الكوريان

تم تزويد المبنى بواقيات للجدران وواقيات للزوايا
تم تزويد المبنى بوحدات االسرة

تشمل االعمال الخارجية على ما يلي:
المباني الفرعية وتشمل:

غرفة الغازات الطبية
 غرفة الحارس

غرفة المولد االحتياطي.
الجدران الداخلية واالسوار الخارجية

الشوارع ومواقف السيارات االسفلتية بمساحة
     حوالي 6500م2

احواض الزريعة واالرصفة
نظام انارة خارجية  

شبكة الري

 االعمال الكهربائية 
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Ramtha Governmental Hospital

Project Components Description

Number Item

Project Name Ramtha Governmental Hospital

Client

Tender Reference

Ministry of Health  

10.99 million JOD

2007/9/25

Tender Amount

Date of Order to
Procee

Consultant Amman Consulting Engineering & Planning O!ce 

1

2

5

Number Item

Nature of project

Project Location Ramtha  – Jordan 

Construction of 5 story hospital building of 12000 m2 built up
area with 12500 m2 site area and 150 beds capacity  .

5 "oors Number of "oors



Scope of works 6

Project components7

Main Building includes

Fresh air supply system 

Finishes Works includes 

Mechanical works include

Maintenance and renovation works for the
old hospital includes:

Electrical Works includes



 

External works consists of the following


