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المعمارية واعمال الكهروميكانيك لمبنى وزارة الصحة الجديد.

عمان – النويجيس

٢٧٠٠٠ متر مربع

٣٥٠٠٠ متر مربع

١٣ طابق شامال طابقين تسوية وطابق السطح

وزارة االشغال العامة واiسكان – المالك : وزارة الصحة

٧٨١٥٨٦١٫٠٠ دينار اردني

٢٠٠٦/١٢/٢٠م

مكتب صبح مهندسون استشاريون
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٧

االعـــــمــال المطلــوب٦
تنفيذها حسب العقد

الواجهات المعمارية مكونـــــات المشروع 
واجهات المبنى الخارجية من حجر الرويشد.
الواجهة االمامية من حجر بتصاميم خاصة.

اقواس حجرية ذات اقطار كبيرة وعلى ارتفاعات عالية.
واجهات زجاجية ضمن الواجهة االمامية.

تنفيذ مظالت للشبابيك مع تصوينة السطح والتي تتضمن 
     أجزاء من الواجهة االمامية.

االعمال المدنية
اعمال القواعد والهيكل الخرساني حتى الطابق الرابع كانت منفذة من قبل آخرين.

اعمال االساسات المنفذة تتضمن فرشات خرسانية باiضافة الى قواعد منفصلة
     لبعض المواقع.

.Wa ed slabs كافة العقدات من نوع
يتألف المبنى من مركزين ٢-core مع جدران قص واعمدة وجسور وعقدات وفل.

االسوار الخارجية من الخرسانة المسلحة مع تلبيس حجر (بناء).

المبنى الرئيسي ويشمل  

مكاتب ا�قسام المختلفة للوزارة.

مكتب الوزير ومكتب ا�مين العام والمستشارين.

قاعات ندوات ومحاضرات.

غرف خدمة وغرف تخزين.

حضانة ومصليات للرجال والنساء.

 المباني الفرعية وتتضمن

البوابة الرئيسية وغرف االمن.

ثالث بوابات مع غرف االمن الخاصة لكل منها.

مظالت خرسانية ملبسة بالحجر لمواقف المدراء.

غرفة المولد االحتياطي وخزان الديزل.

المبنى مخدوم بستة مصاعد.
االسقف الداخلية تتألف من اسقف معلقة لكافة المواقع.

أبواب المكاتب واالقسام الداخلية خشبية مع حلوق معدنية.
أبواب مكاتب الوزير وكبار الموظفين من قشرة البلوط والبلوط المصمت.

ارضيات المبنى من البورسالن الجرانيتي والبورسالن ا�وروبي.
ارضيات مكاتب الوزير وكبار الموظفين وردهات المبنى من الجرانيت الطبيعي.

قواطع المكاتب الداخلية من الجبسم بورد.
قواطع الحمامات الداخلية من القواطع الخاصة.

ارضيات االدراج الداخلية مؤلفة من الجرانيت الطبيعي وارضيات االدارج الخارجية
        من الحجر الطبيعي.

الكاونترات من الخشب والجرانيت والكوريان.

التشطيبات  الداخلية 

دربزينات الشرفات من الستانليس ستيل.
االعمدة الدائرية لردهات المبنى مشطبة بتغليف

      من الستانليس ستيل.
أبواب مقاومة للحريق في مواقع محددة.

منور المبنى الرئيسي الواقع فوق الردهة الرئيسية للمبنى
      مغطى بفتحة سماوية مساحتها ٣٠٠ متر مربع تقريبا.

أعمال الهيكل الخرساني للمبنى من الطابق الخـــامس وحتى طابق 
    السطح واعمال المباني الفرعية.

اعمال التشطيبات الداخلية لكافة الطوابق من التسوية الثانية وحتى 
    طابق السطح.

أعمــــال الكهروميكانيك لكافة مواقع وعنـــــاصر المشروع بما فيها
  المباني الفرعية.

اعمال البنية التحتية واالعمال الخارجية.



شبكة التزويد بالتيار الكهربائي لكافة عناصر المشروع
وحدات انارة طوارئ داخلية وخارجية باiضافة الى إشارات مخارج الطوارئ.

نظام توليد الطاقة الكهربائية االحتياطي باستخدام المولدات 
UPS الكهربائية ونظام      

نظام انذار حريق معنون.
نظام مانع صواعق.

نظام اخالء
نظام مناداة.

.IP telephony نظام صوتيات مع نظام اتصال
شبكة تكنولوجيا المعلومت للمبنى وكافة ا�قسام.

االعمال الخارجية االعمال الميكانيكية

اعمال التشطيباتا]عمال الكهربائية

تشطيبات االسقف من االسقف الثانوية لكافة مواقع المشروع.
ديكورات من الحجر الطبيعي والرخام لمدخل مكتب الوزير.
ديكورات خاصة من الرخام الطبيعي الرضيات مكتب الوزير.

االعمدة الدائرية للردهات مغطاة بالستانليس ستيل.
جوانب الطوابق المطلة على الردهة الرئيسية تتضمن دربزينات من

      الستانليس ستيل.
أرضية الساحة الخلفة من خرسانة تطبيع.

تشمل االعمال الخارجية على ما يلي:

المباني الفرعية وتشمل:

مظالت خرسانية لمواقف المدراء (٦٠٠ متر مربع تقريبا)

اربع بوابات مع غرف االمن الخاصة بها.

مظالت خرسانية مغطاة بالحجر الطبيعي لمواقف سيارات كبار

       الشخصيات (٢٠٠ متر مربع تقريبا).

غرفة المولد االحتياطي، المحول وخزانات الديزل.

خزانات مياه اسفل ا�رض بسعة ٨٠٠ متر مكعب تقريبا.

غرفة مضخات نظام إطفاء الحريق.

 الجدران الداخلية واالسوار الخارجية غالبيتها جدران حجرية

 الشوارع الخدمية الداخلية ومواقف السيارات االسفلتية بمساحة 

         حوالي ١٥٠٠٠ متر مربع.

احواض زراعية واالرصفة

مدخل المبنى مع تشطيب ا�رضية بالحجر الطبيعي.

الساحات مشطبة بالمدات ا�رضية وخرسانة التطبيع.

نظام انارة خارجية

شبكة اطفاء حريق لجميع الموقع

شبكة الصرف الصحي باiضافة الى حمامات لذوي االحياجات الخاصة.

نظام تكييف لكافة مواقع المبنى.

نظام إطفاء الحريق التلقائي باستخدام المرشات.

نظام تضغيط هواء لمكافحة الحرائق في مواقع محددة.

نظام تزويد بالهواء النقي.

نظاف شفط دخان لمنطقة الردهة الرئيسية.

نظام تنقية المياه لوحدة غسيل الكلى.

نظام ري.
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Project Description Ministry Of

Health New Building

Project Components Description

Number Item

Number Item

Project Name Ministry Of Health New building

Client

Tender Reference

Ministry of Public Works and Housing - Ministry of Health

7.82 million JOD

2006/12/20

Tender Amount

Date of Order to
Procee

27000 sqr.mtr

Consultant Sobeh Consultants

Nature of project

Project Location Amman, Nweijes - Near Prince Hamza Hospital

The completion of Skeleton Works and execution of !nishing 
and electromechanical works for Ministry Of Health new building.

Buildings Area

35000 sqr.mtr

13 "oors including two basements and roof.

Plot Area

Number of "oors



Scope of works 6

Project components7

Main building includes 

departments o#ces for the Ministry.

Ministers o#ce and secretaries.

lectures and seminars halls.

stores and service rooms.

Nursery and prayer areas for men and women.

Secondary buildings include

Main gate and security rooms.

Three gates with security room for each one.

Concrete canopies !nished with natural stone

     for managers parking.

Canopy for Minister's parking area.

Back-up generator and diesel storage room

Architectural Elevations 
External elevations !nished with Rweished stone.
Front elevation includes stone special decorative shapes.
Large scaled stone arcs within elevation at high levels.
Glazed elevations within front elevation.
Construction of pergolas at windows for roof parapet

     and parts of front elevation.
Civil works 

Foundation and skeleton works for "oors from second 
    basement up to fourth floor were executed by previous contractor.

executed foundation consists of two main rafts in addition to 
    a number of isolated footings.

all slabs are wa$ed slabs.
building structurally consists of ٢ cores with shear walls and 

    columns with beams and slabs.
external walls consist of reinforced concrete !nished with 

   stone built by wet method (steel mesh ٨mm with spacers,
    ties and casting concrete between stone and walls)

building is serviced by 6 elevators.

ceiling !nishes consist of secondary ceiling for all areas.

all doors within project consist of laminated door leaves with metal frames.

doors for minister's o#ce, secretaries o#ces and VIP rooms consist of Oak veneer and Solid Oak wood.

"ooring of building consists of Granite ceramic and porcelain (European)

Minister's o#ce and secretaries o#ces are tiled with natural granite stone, as well as lifts elevations.

o#ces partitions are made of gypsum board material.

toilets and WC areas partitions are made of specialized toilet dividers.

Internal stairs are Tiled with granite natural stone, and external stairs are tiled with natural local stone.

Internal !nishes 



Counters consist of wood, granite and korean.

rails for terraces are made of stainless steel.

circular columns and decorative columns in Hall area 

    !nished with stainless steel cladding.

!re rated doors for staircases (additional works)

internal Hall ceiling consists of a skylight (Aluminum

    and re"ective double glass with approximate area of 

    300 sqr.mtr.)

Electromechanical works :

Electrical works 
Power distribution to all building areas.
internal, external and emergency lighting systems 

    as well as exit sign lights.
backup power system using a generator and UPS system.
addressable !re alarm system.
lightening protection system.
evacuation system.
public address system.
Audio and phone system.
Data system for entire building.

Mechanical works  
Plumping works including handicap toilets.
HVAC system for the entire building.
Fire !ghting sprinkler system.
Pressurized fans for !re control at certain areas.
fresh air supply system.
smoke suction fans for Hall area.
irrigation system.

ceiling !nishes consist of secondary ceiling for all areas.

natural stone custom decoration for minister's o#ce 

    entrance.

custom marble "oor !nish with patterns for minister's

    o#ce entrance.

Circular and hall columns are !nished with stainless 

    steel cladding.

"oors hall ways sides !nished with glazed stainless

    steel balustrades.

back yards "ooring consists of colored stamped concrete.

Internal !nishes 

Internal !nishes and furniture

secondary buildings including :
concrete canopies for parking spaces (area of 600 sqr.mtr)
four gates with security rooms.
Concrete canopies !nished with natural stone for VIP 
parking spaces (area of 200 sqr.mtr)
backup Generator room, transformer room and fuel storage room.
underground water tanks with storing capacity of 800

    cubic meters approximately.
water pump station rooms for water supply and fire fighting system.

 internal walls and fences are finished with natural stone.
 service roads and parking spaces are paved with
 asphalt with an area of approximately 15000 sqr.mtr.
 planters, sidewalks and internal decorative walls.
 building entrances are tiled with natural stone.
 yards are finished with screed and colored stamped concrete.
 External lighting system.
 !re !ghting networks for external area.

External works consist of the following:



 

Secondary buildings include 

Executing  the Service roads and Parking areas paved with asphalt with an approximate

   area of 3700 m2 

Executing  Sidewalks , planters and pathways  

External works consists of the following


