
 جدول بالمشاريع المقترحة للمعهد التقني /كربالء

الكلفة التمدٌرٌة  وصــــف المشروع 

  /دٌنار عرالً 

 ت اسم المشروع

 5642وبمساحة وحسب المخطط المرفك بناٌة من طابمٌن 

طابك على:للطابك الواحد ٌحتوي كل  5م  

(.3.مختبرات عدد )1  

(8. لاعات دراسٌة عدد )5  

.ممر رئاسة لسم علمً مع كافة ملحماته 3  

( 1.لاعة كبٌرة متعددة االغراض عدد)6  

لاعات دراسٌة فً  بناٌة  3,522,222,222

 المعهد التمنً /كربالء 

1 

ثالثة ملٌارات ومائتا 

 ملٌون دٌنار

بك للطا 5م1222وبمساحة بناٌة تتكون من ثالث طوابك 

حسب المخطط المرفك . الواحد  

.ٌحتوي الطابك االرضً على مكتب السٌد العمٌد 1

 والسكرتارٌة ولاعة لمجلس المعهد .

المعاون العلمً السٌد . ٌحتوي الطابك الثانً على مكتب 5

 والشعب والوحدات الملحمة به .

داري المعاون االالسٌد .ٌحتوي الطابك الثالث على مكتب 3

  .والشعب والوحدات الملحمة به 

عمادة جدٌدة اٌة بن 5,122,222,222  5 

ملٌاران ومائة ملٌون 

 دٌنار 

(م بعدد 122*35ساحة لولوف سٌارات المعهد بمساحة )

ٌرتبط  15( مسمف مع شارع رئٌسً بعرض 64مسمفات )

 بشوارع المعهد 

انشاء ساحة لولوف سٌارات  332,222,222

المعهدمنتسبً   

3 

 ثالثمائة وثالثون ملٌون

  دٌنار 

المعهد كهرباء تاهٌل لغرض متكامل مشروع المعهد كهرباء تاهٌل مشروع 032,222,222     6 

سبعمائة وثالثون ملٌون 

 دٌنار 

. استحداث طرق جدٌدة 1  

.1222.اكساء شوارع المعهد المدٌمة وبطول 5  

البناٌات. .اٌصال انابٌب ماء )    ( الى جمٌع3  

.عبارات خاصة بتوزٌع خطوط الماء والكهرباء 6

 والتلفونات

  

 2 تأهٌل طرق المعهد 022,222,222

 سبعمائة وخمسون ملٌون

  دٌنار 

بناء لاعة مختبر)مختبر حاسبات ( لمسم ادارة المكتب 

مع كافة ملحماتة 154بمساحة   

انشاء بناٌة مختبر الحجز  148,222,222

 االلكترونً

4 

مائة وثمانٌة وستون 

 ملٌون دٌنار 



تضم لاعات دراسٌة عدد  5م 528مشروع بناٌة بمساحة 

تربط مع بناٌة التعلٌم المستمر (  2 ) 

مشروع بناء لاعات دراسٌة للمسم  532,222,222

 المدنً

0 

مائتان وثالثون ملٌون 

 دٌنار 

للمجموعة  5م 22( بمساحة 5انشاء مجامٌع صحٌة عدد)

(توالٌت مع كافة المتطلبات 12الواحدة وبعدد )  

مشروع انشاء مجموعة صحٌة  142,222,222

 جدٌدة للطالب والطالبات 

8 

وستون مائة وخمسة 

 ملٌون دٌنار 

عبارة عن طرٌك من الممرنص لدخول الطالب بعد فتح 

 باب ثانً للدخول

 6 انشاء طرٌك جدٌد لدخول الطالب  22,222,222

 خمسون ملٌون دٌنار 

 12 انشاء نادي طالبً جدٌد 08,222,222  االخرى  ( مع كافة ملحماته15*56) بأبعادنادي طالبً 

ثمانٌة وسبعون ملٌون 

 دٌنار 

تحوٌل البٌت الزجاجً الى نادي طالبً بمساحة 

(م مع بناء مطبخ مع كافة متطلبات العمل 12×54)  

انشاء نادي طالبً من البٌت  44,222,222

 الزجاجً

15 

ستة وســتون ملٌون 

 دٌنار 

ٌحتوي على صحٌات  5م152مصلى للطالب بمساحة 

 وكافة الملحمات االخرى

 13 بناء مصلى للطالب  42,222,222

 ستون ملٌون دٌنار 

   


