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اوال:فى مجال المنشأت الكھربائیة

####SAFERTOUالمقاولون العربمحطة كھرباء مترو االنفاق ٦٦ ك ف بطرة

###SGESAFERTOUرصیف االختبارات بطرة ٦٦ ك ف

####SOGEA SAFERTOUمحطة كھرباء مترو االنفاق ٢٢٠/٢٠/٠٫٣٨ ك ف برمسیس

####SPIE BATTIGNOLLESSAFERTOUمحطة سویتش استیشن على خط التبین البساتین

##د. محمد شاكرSADELMIمحطة  كھرباء دمنھور

ھیئة كھرباء مصرتطویر التحكم فى خط السد العالى ٥٠٠ ك ف
GELBERT 

COMONWEL- TH##

##د. محمد شاكرSADELMIمحطة كھرباء اسیوط

##ANSALDOمحطة كھرباء اسیوط

###SADELMIمحطة كھرباء غرب القاھرة

####جھاز مدینة العبورالنصر العامة للمقاوالت (حسن عالم)الموزع ومحوالت مدینة العبور

###د. محمد شاكرایلیجكتمحطة محوالت الیمن

####ھیئة الطاقة الجدیدة والمتجددةالمقاولون العربمعامل الطاقة الجدیدة والمتجددة بمدینة نصر

###SGESAFERTOUمحطات تقویم التیار ومحطات التغذیة لمترو االنفاق

####ھیئة الكھرباء بالسودانمانتراكمحطة تولید كھرباء عساالیا بالسودان

##ھیئة كھرباء مصرMITSUBISHI UKمحطة كھرباء الكریمات

##د. محمد شاكركھرومیكامحطة  محوالت جنوب قنا

##د. محمد شاكركھرومیكامحطة محوالت مرسى مطروح

##بیجاسوالعربیة الدولیة للمقاوالتمحطة تولید سیدى كریــر

#####ھیئة كھرباء مصــرسیاكمحطة  محوالت مصنع السویس للصلب ٢٢٠ ك ف

##ھیئة كھرباء مصــرسیاكمحطة كھرباء عتاقة

##ھیئة كھرباء مصــرایلیجكتمحطة  ویند فارم الزعفرانة

محطة كھرباء شمال القاھرة عقد األعمال المدنیة CP102 (المرحلة 
#####بجیسكوإتحـاد ابناء عالم / CCC األولى) ٢×٧٥٠ م ف أ

 CP102 محطة كھرباء غرب النوباریة عقد األعمال المدنیة
#####بجیسكوتحـاد ابناء عالم / CCC ٤×٧٥٠ م ف أ

#####بجیسكوسیمنسمحطة كھرباء العطف سویتش یارد٢٢٠ ك ف
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#####بجیسكوسیمنسمحطة كھرباء سیدى كریر سویتش یارد ٢٢٠/٥٠٠ ك ف

#####بجیسكوسیمنسمحطة كھرباء التبین سویتش یارد ٢٢٠/٥٠٠ ك ف 

ثانیا : فى مجال المشروعات القومیة والعامة

###SGESAFERTOUمترو االنفاق جسم النفق

###SGE / CAMPNON BERNARDSAFERTOUمترو االنفاق محطات الركاب تحت االرض الخط األول والثانى

##صبوروحید البلتاجىاخبار الیوم

##ھیئة استاد القاھرةالمكتب الھندسى مالعب التنس باستاد القاھرة

#####الجھاز التنفیذى لسوق العبورشركة القاھرة العامة للمقاوالتسوق الجملة - العبور

###المالكامون للمقاوالتصوامع تخزین القمح اسیوط الشرقیة

##SPIE BATTIGNOLLESSAFERTOUمترو االنفاق ربط القضبان كھربائیا

##دار الھندسةنایل استر صالة االلعاب االولمبیة المغطاه

####  المكتب العربى لالستشاراتالنصرالعامة للمقاوالت(حسن عالم)مبنى جامعة الدول العربیة

##د. رمزىالمقاولون العرب مبنى وزارة الخارجیة على النیل بماسبیرو

امون لالعمال المیكانیكیة والكھربائیةمبنى وزارة الدفاع بمدینة نصر
الھیئة الھندسیة للقوات 

#####المسلحة

#####المالكالمالك جمیع محطات االتصال بادارة اتصاالت السید رئیس الجمھوریة

##د. محمد شاكرجیفكورصیف الحاویات بمیناء بورسعید

سبعة عشر شركة مقاوالت مختلفةمراكز اتصال المیكرویف للقوات المسلحة
الھیئة الھندسیة للقوات 

###المسلحة

###د. ابراھیم صادقالقاھرة العامة للمقاوالتمبنى الكمبیوتر بدار القضاء العالى

###د. محمد شاكرالنصرالعامة للمقاوالت(حسن عالم)متحف محمد محمود بالزمالك

###د. محمد شاكرالنصرالعامة للمقاوالت(حسن عالم)متحف محمد محمود بالجیزة

####م/ سمیر الجندىمودرن كونتراكتورزالمدرسة الثانویة التدربیة بـ ١٠ رمضان

القاھرة العامة للمقاوالتالطفولة المتكاملة بالعجوزة
المكتب العربى لالستشارات 

###الھندسیة

النصر العامة للمقاوالت(حسن عالم)منشأت قصر القبة
المكتب العربى لالستشارات 

###الھندسیة

###مكتب سمیث ھمبسونابو زعبل لالسمدة والكیماویاتمحاجر المنجنیز بالسباعیة

###د. عبد الحى سالمالھیئة الھندسیة للقوات المسلحةمركز التدریب التكتیكى

#م/ سمیرالجندىخطاب كونسلتصندوق التنمیة لمجلس الوزراء

#د. محمد شاكرالفامیتال(العربیة الدولیة للمقاوالت)مراكز التدریب المعونة االمریكیة (قنا ـ اسیوط ـ الشرقیة ـ المنوفیة)

###ھیئة السكك الحدیدیةالعالمیة للمقاوالتنظام حجز التذاكر بالكمبیوتر لسكك حدید مصر
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####القوات الجویةطابا للمقاوالتقاعدة البرجات الجویة

####السفارة االمریكیةستیبكو للمقاوالتنظام القوى للسفارة االمریكیة

امیركوالسفارة الیمنیة بالدقى
م/ عادل عبد الشكورـ م/ ممدوح 

####شكرى

###د. محمد شاكرھندیكومالعب االسكواش بنادى الجزیرة

####م/ سمیر الجندىالنصر العامة للمقاوالت(حسن عالم)مبنى التلیفزیون الجدید بماسبیرو

###شركة  النظم / التلیفزیونتیبكومحطات التلیفزیون بالمنیا

####الكلیة الفنیةالوطنیة للمقاوالت  العامةمحطة  بنزین  ابو سلطان

####الكلیة الفنیةالوطنیة للبترولمحطة  بنزین  وادى  حوف

####الكلیة الفنیةالوطنیة للمقاوالت  العامةمحطة بنزین (الوراق)

####الكلیة الفنیةتادا للتصدیر واالستیرادمحطة بنزین (شرم الشیخ)

###االدارة الھندسیة ج. القاھرةالجیزة العامة للمقاوالتالمبنى  االدارى كلیة االثار جامعة القاھرة

##المكتب  الفنىغاز مصر (سموحة)

##الفا نور  للمشروعاتغاز مصر (طنطا)

##محمد عاصممصر العامة للمقاوالتمحطة محوالت

##االدارة الھندسیةالفیوم  للمقاوالتكلیة  طب بیطرى  بنى  سویف

####سامى الحضرىمصر العمال االسمنت المسلحمعھد البیئة والطفولة

####االدارة الھندسیة ج. القاھرةمرتضى خالفكلیة  االقتصاد(جامعة القاھرة)

####د. السید محمد سلیمم/ حسین عبد العزیزالكلیة الفنیة

####كریم ابو جدالبحر المتوسطجامعة برونیل

####إیجیدانسفارة الدنمارك

##ل١٥٠ انشاءات  اشغال الكتیبةالعلیاءالمعھد  الفنى

##محمد  ممدوح  عبد العزیزالمقاولون العرب معھد القلب (امبابة)

##مكتب الدراسات  المتكاملةالشوربجى  اخواندار المسنین

####GENERAL DYNAMICSنورتیلسنترال  الحرمین اسكندریة

####GENERAL DYNAMICSنورتیلسنترال  الشروق

####مكتب الدارالكازسنترال سموحة

###محرم  باخومالعربیة  الدولیةمنظمة  الصحة  العالمیة

#####LANGالكازمبنى فودافون  ٦ اكتویر

####د. محمد شاكرالشروق كلیة السیاحة جامعة ٦ اكتوبر

##جامعة القاھرةسیركو للمقاوالتمبنى المطبعة التایع لمركز التعلیم المفتوح

##مكتب محمود المشنبالھندسیة  لالعمال الكھربائیةنادى  الجزیرة

##جامعة القاھرةعالء الدینمعمل تدریب الحاسبات للطالب المكفوفین

####د.محمد شاكرالمقاوالت الھندسیة والتجارةسنسبرى  الزمالك

###محرم  باخومالتنمیة العمرانیةسفارة قطر
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###خالد حسینماجنمالبوار  الزمالك

###مطابع االھرامخزان الغاز بمطابع االھرام (قلیوب)

###شركة  النظم / التلفزیون تیبكومحطات التلیفزیون بالمقطم

###شركة  النظم / التلیفزیون تیبكومحطات التلیفزیون بوسط الدلتا طنطا

##شركة  النظم / التلیفزیون تیبكومحطات التلیفزیون بأسوان

#م/ ابراھیم عبد الصبورشاترنج لالنشاءاتاستدیوھات الشركة االعالمیة (الھرم)

#KAVARNERنایل استر استودیوھات مبارك ٦ اكتوبر

###شركة  النظم / التلفزیونتیبكواستودیوھات االنتاج التلیفزیونى ٦ اكتوبر

####روتانااستودیوھات روتانا باجیزة

####I B Mروتاناروتانا داتا سنتر فور سیزون

###دار الھندسةبتروجیتمشروع فحم المغارة(المرحلة الثالثة والرابعة)

###دار الھندسةالمقاولون العرب مشروع فحم المغارة(المرحلة الثانیة)

####د. محمد عبد العالصندوق التنمیة الثقافیةمسرح الھناجر باالوبرا

####ھیئة الطیران المدنىالمقاولون العرب مطار الغردقة الدولى

####الشركة المصریة للمطاراتالمقاولون العرب إمتداد مطار الغردقة الدولى

#####ھیئة الطیران المدنى التالوى(المقاولون العرب)مطار شرم الشیخ الدولى

####الشركة المصریة للمطاراتالمقاولون العرب إمتداد مطار شرم الشیخ الدولى

####ھیئة الطیران المدنىالمكتب الفنىمطارأسوان الدولي

####ھیئة الطیران المدنىیونیونمطار برج العرب

المقاولون العرب مطار مرسى عـالم
مجمـوعة المھندسین 

###اإلستشاریین

#####ھیئة الطیران المدنى التالوىمطار راس النقب

###ھیئة الطیران المدنىالنیل للطرق والكبارىمطارالخــارجة

####ھیئة الطیران المدنىالمقاولون العرب مطار الجمیل ببورسعید

محرم  باخومالفتحمطار االقصر

#سالح المھندسینACCمستودع الذخیرة ٦٣

###م/ عبده الشحاتالمصریة العادة التامینالمصریة العادة التأمین

###االدارة الھندسیة ج. القاھرةالمقاولون العرب الحاسب االلى والمعلومات (جامعة القاھرة)

###المكتب العربى للتصمیماتاالسماعیلیة للمقاوالت والتجارةمركز شرطة القطامیة

####E C Gالمقاولون العرب مبنى B4 القریة الذكیة

####ھیئة الطرق والكبارىكاجیماكوبرى مبارك السالم

###ھیئة الطرق والكبارىالوادى االخضركوبرى مبارك السالم
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###E C Gسیاكمجمع الخدمــات القریة الذكیة

B5 اوراسكوم لالنشاء والصناعةالقریة الذكیةE C G##

االدارة الھندسیة ج. القاھرةكمال احمد شعبانكلیة الزراعة

##انفیروسیفیكالمقاولون العرب عقد١٩ للصرف الصحى بالجبل األخضر

####د. كمال نصیفالمقاولون العرب مشروع الشركة المصریة الصینیة لإلستثمار

###انفیروسیفیكالدولیة لالنشاءات والھندسةمحطة طلمبات ٢ (العبور)

####جنرال داینمكساتش بىسنترال المھندسین

####د. احمد عبد الوارثمصر العمال االسمنت المسلحمحطة الصرف بحیرة المنزلة

انفیروسیفیكالمقاولون العرب محطة الصرف الصحى (الـجـبـل االصفر)

##انفیروسیفیكدایجرامونمحطة الصرف الصحى (الـجـبـل االصفر)

####مصر لالستشاراتاینتكمحطة صرف صحى خورشید

####انفیروسیفیكاینتكمحطة صرف العاشر من رمضان١٠٠٠٠٠ م٣

####اعمارالنصر لالعمال المدنیةمحطتى الصرف اب تاون المقطم ٢،١

####الداراینتكمحطة الصرف داملو

####الداراینتكمحطة الصرف بلتان

####مصر لالستشاراتاینتكمحطة الصرف كفر شكر

####احمد عبد الوارثاسكندریة للمقاوالتمحطة الصرف رقم ٦ مدینتى

####ایجیكاینتكمحطة الصرف بالشروق

####محرم باخومكونكوردمحطة الصرف مدینة ٦ اكتوبر

####انفیروسیفیكاینتكبرج العرب الجدیدة

##محرم باخومدیجرامونتمحطة الصرف الجبل االصفر ( مرحلة ١)

##محرم باخومدیجرامونتمحطة الصرف الجبل االصفر ( مرحلة ٢)

####انفیروسیفیكایجیكتمحطتى الصرف میت الخولى الفرعیة والرئیسیة

#####احمد عبد الوارثاسكندریة لالنشاءاتالخزانات العلویة مدینتى

####احمد عبد الوارثاالتحاد المصرىتدعیم خطوط المیاه مدینة نویبع

####احمد عبد الوارثاسكندریة لالنشاءاتمحطات الصرف بمدینتى ارقام ٦،٤،٢،١

####احمد عبد الوارثالمقاولون العرب محطة الصرف بشتیل

#####المالكالجیزة للمقاوالتالخزان العلوى مدینة ١٥ مایو

####مجموعة شاكر لألستشاراتاالسواق التجاریةمحطة صرف شیراتون ھلیوبولیس

####انفیروسیفیكالمكتب الفنىمحطة جنوب االكادیمیة

####المالكالدولیة للھندسةمحطة میاه العبور
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####مصر لالستشاراتمصر السویدمحطة البدرشین

##دیجرامونتدیجرامونتمحطة الصرف الشرقیة باالسكندریة

##احمد عبد الوارثالمقاولون العرب محطة الصرف الشرقیة باالسكندریة

####محرم باخوماینتكمحطة الصرف مرسى مطروح

####انفیروسیفیكباماج مصرمحطة الصرف امبابة

####انفیروسیفیكاینتكمحطة الصرف بالقطامیة

####محرم باخوماینتكمطة الصرف بالعجمى

##انفیروسیفیكباماج مصرمحطة میاه االمیریة بوط ١ حتى ٧

##انفیروسیفیكباماج مصرمحطة میاه المرج بوط ١ حتى ٧

##انفیروسیفیكباماج مصرمأخذ میاه المرج

####الداراینتكالمعمورة

####انفیروسیفیكالمقاولون العرب محطتى الصرف القاھرة الجدیدة ٢،١

####انفیروسیفیكالمقاولون العرب محطة الصرف خزام

####انفیروسیفیكالمقاولون العرب محطة سقیل

####یوتیلیلیزاالسواق التجاریةمحطة رفع المیرغنى

####یوتیلیلیزاالسواق التجاریةمحطة رفع ترعة المالح رقم ٢

####یوتیلیلیزاالسواق التجاریةمحطة رفع نایل اختون

##باماج مصرباماج مصرمحطة میاه شبین الكوم

##باماج مصرباماج مصرمحطة میاه البلینة

##باماج مصرباماج مصرمحطة میاه العدوة بمغاغة

###كریم ابو جدالبحر المتوسطاالكادیمیة البحریة (بجیع األمتداتات)

####جنرال دایمكسنورتیلسنترال میت، غمرمنشیة ناصر،  الحضرة ...و١٥ سنترال أخر

ھیئة السكك الحدیدیةاوراسكوم لالنشاء والصناعةورش العباسیة للسكة الحدید

####جامعة حلوانالشرقیة للدخانالشرقیة للدخان بالجیزة

####جامعة حلوانالشرقیة للدخان الشرقیة للدخان بالعمرانیة

####جامعة حلوانالشرقیة للدخانالشرقیة للدخان بالطالبیة

####جامعة حلوانالشرقیة للدخانمصنع الشرقیة للدخان بالمحرم بك

####جامعة حلوانالشرقیة للدخانمصنع الشرقیة للدخان بالرصــافة

##محى عبد الوھابالمصریة للتلیفوناتالمصریة للتلیفونات (المعصرة)

####صبورالمقاولون العرب المقر الدائم للصندوق االجتماعى (الدقى )

####المالكسیجما للھندسة المتطورةالفرع المالى الھایكستب للقوات المسلحة (االسكندریة -اسیوط - اسوان )
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####المالكانتورزسنترال قریة جاردینیا

####مكتب محمود المشنبھیئة المعونة االمریكیةمدارس المعونة األمریكیة عدد ١٢ مدرسة (الھرم - المعادى - الزیتون)

####بجسكواوراسكوم لالنشاء والصناعةمأخذ المیاه محطة النوباریة (٧٥٠ میجا فولت أمبیر)

####العربیة لالستشاراتالمقاولون العرب االمان النووى

####جھاز الخدمة الوطنیةالمقاولون العرب نقابة الصحفیین

###محرم  باخومالمقاولون العرب جراج التحریر

###د. محمــد العطـــارحسـن عالمجراج الترجمـــان

###د. احمد عبد الوارثالمقاولون العرب محطة صرف قنا

####انفیروسیفیكاالندلس للتجارةمحطة معالجة میاه (القطامیة)

####برفكت نتكمكس (القطامیة)

####مجموعة اسافإبیكنادى نقابة المھندسین ٦ أكتوبر

##محرم باخوماالیمان للمقاوالتنادى القضاه(االسكندریة)

####االدارة الھندسیةالقاھرة الدولیةكلیة طب بیطرى (جامعة القاھرة)

####الجھاز التنفیذىالمكتب الھندسى للمقاوالتالتوحید القیاسى (٦ اكتوبر)

####اإلدارة الھندسیة ج القاھرةالقاھرة العامة للمقاوالتكلیة الصیدلة

####وزارة الثقافةحسن عالمتطویر القاھرة التاریخیة

####حلوانى اخوانحلوانى اخوان (العاشر من رمضان )

##الجھاز التنفیذىالمقاوالت المصریةدمیاط الجدیدة

##ماككونسیرفالمعھد البریطانى (العجوزة)

###اوراسكوم لالنشاء والصناعةمطار القاھرة (صالة ٤)

##بجسكوبتروجیتمحطة كھرباء النوباریة

B4 المقاولون العرب القریة الذكیة  مبنىECG###

####ادارة االتصاالت بالریاسةالمقاولون العرب قصر الصفا

####ادارة االتصاالت بالریاسةالمقاولون العرب قصر عابدین

####المالككریستال عصفوركریستال عصفور

####د. احمد عبد الوارثالمقاولون العرب محطة الصرف ببشتیل

####كراون ھومابناء عالممتحف الحضارة

####انفیروسیفیكایجیكوبرك االكسدة  بالعــاشر من رمضان

####المھندس خانمشروبات االھرام (مدینة بدر)

####مصر للطیرانالدولیة اخوان شعیشعتطویر محطة الوقود لمصر للطیران

##ECGتادا للتصدیر واالستیرادمحطة وقود شرم الشیخ
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####مكتب الدراسات  المتكاملةالعربیة لالستثمار العقارىمكتبة الطفل (شبرا الخیمة)

###كلیة الھندسة ج المنصورةفاید للھندسة والمقاوالتمكتبة مبارك (المنصورة)

###المركز العلمى للتصمیماتالشافعى للمقاوالت العامةمبنى ضریبة المبیعات (الزیتون)

###المركز العلمى للتصمیماتالشافعى للمقاوالت العامةالوحدة الحسابیة (الظوغلى)

###د.حمدى صادقسیركو للمقاوالتورشة المعادن (كلیة الفنون التطبیقیة)

###االستشارات الھندسیةالمكتب الفنى للمقاوالتمصر للتأمین (جاردن سیتى)

###المركز العلمى للتصمیماتالشافعى للمقاوالت العامةدار المحفوظات (بالقلعة)

###المكتب الفنى لالستشاراتالمكتب الھندسى للمقاوالتصالة الكمبیوتر (مصنع ٣٦٠)

###مكتب صبورالمتحدة للمقاوالتوحدة صحة (تتا)

الجیزة العامة للمقاوالتخزان میاه ١٥ مایو رقم ٤
د. على عبد الرحمن 

#####م/ سید الشافعى

####المالكمتحدونالمصل واللقاح محطة الغاز

####المالكرئاسة الجمھوریةحجرة االتصاالت برج العرب رقم (١)

####مكتب صبورالمقاولون العرب الصندوق االجتماعى للتنمیة (الدقى)

####محرم باخومصقراستاد القاھرة  (شاشات العرض الكبرى)

####م/ مصطفى القرشىاركو سیفلمركز بحوث (حلوان)

#####مكتب محمود المشنبسیاكسیتى سنتر االسكندریة (كارفور) مرحلتین

####محرم باخومداندىسیتى سنتر الطریق الصحراوى  (كارفور)

####مجموعة د. شـاكراوراسكوم لالنشاء والصناعةنایل سیتى األرضى النظیف

###أى بى إمجیالنایل سیتى داتا سنتر موبینیل

###مجموعة د. شـاكراوراسكوم لالنشاء والصناعةنایل سیتى (المبنى العام)

####المكتب العربى لالستشارات ابناء حسن عالمالمفاعل النووى بانشاس

###د. محمد شاكرالمقاولون العرب وكالة انباء الشرق االوسط

###المقاولون العرب تنمیة میناء السویس

CRCCھیئة كھرباء مصــرابناء حسن عالم####

###_المالك سفارة االمارات

####مكتب حمزةالمقاولون العرب مكتبة االسكندریة

###_المالك كلیة التجارة جامعة االسكندریة

####كلیكالكانمحطات التلیفون المحمول

####ابناء حسن عالممبنى السلیكترون

#####د. محمد العطارالكترونیكمیناء الدخیلة

#####الجھاز المدنى  المصرىسیاكالردار
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##ENVIRO CIVECالعالمیة لالستشارات الھندسیةمحطة میاه العبور

#مكتب صبورالھندسیة لالنشاءاتمعھد االزھر

###محمود الحدیدىالصبان  وشركاهوزارة  النقل

####مكتب  الدارالكاز  سنترال  سموحة

####د. محمد شاكرھوستكجالكسكو ولكم

####مكتب  صبورالھندسیة  للمشروعات  الصناعیةالمدرسة  الثانویة  الصناعیة

##مكتب  شافعى  شریفاالھرام جمعیة  مبرة  المراة  الجدیدة

##المدائنمركز المعلومات

##مركز التصمیمات واالستشاراتاتاك للمقاوالتمصلحة  الضرائب

##جماعة المھندسین االستشاریینمختار ابراھیممحطة طلمبات -القریة الذكیة

#نایل استر سفارة  ھولندا

###مكتب الدراسات الھندسیةشركة المشروعات الصناعیةنادى ھولیلیدو

###CDEC - CEDشركة البناءسنترال  العاشر من رمضان

##ھیئة  السكة  الحدیدمصر للتجارة  والمقاوالتمحطة السكة  الحدید (المنصورة)

##االدارة  الھندسیةالمصرىكلیة الزراعة

##الحكیم  للمقاوالتعمر افندى (الجیزة)

###د. محمد العطاررؤوف مترى اسكندرستدیو فوتو ماتون

##تى  كمبیوترادارة االمداد  والتموین

##المقاولون العرب تغذیة مدینة اسیوط الجدیدة  بالمیاه

##االدارة  الھندسیةالمتحدة لالنشاءترمیم مقرتعظیم مشروع توشكا المجلس العربى

##الكترنكس سنترمخازن الكتب

#####الدفاع الوطنىالشیمى  للمقاوالت الكھربائیةمركز الرمایة

##مكتب ایو لالعمال الكھربائیةافو  للتجارة  والمقاوالت العامةمجمع محاكم االسكندریة

##المكتب العربى لالستشارات المغربلمصلحة  االحوال  المدنیة

##مكتب محمود  المشنبالمركز  الھندسىمطبعة  الشروق

#####ابناء حسن عالماموك

##خالد الكفراوىامون لالنشاءاتمتحف  دانشواى

##مصر امریكا لالستشاراتA B B  ABCONاركدیا

ثالثا : فى مجال المشروعات السیاحیة

####د. محمد شاكرسوارس دا كوستابالماریفا سفنكس
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###م/ محمود المشنبسیناء للتنمیة السیاحیةقریة الشیخ كوست

###منتجع سونستا بیتشمنتجع سونستا بیتش

###الكترونكسفندق ھلنان (بورسعید)

###د. محمد شاكرالمیردیانفندق میردیان القاھرة

#####المالكدریم الندمالھى دریم الند

#####ECGمكتب الھندسة /نایل استرمیراج ٢٠٠٠

####د. محمد شاكرنایل استرارابیال

####د. محمد شاكراالسكنریة لالنشاءاتجولدن بیرامیدز (مرحلة أ)

###طابا للسیاحةفندق ھیلتون طابا

####د. محمد شاكرGUNALفرست ریزدنشن

###د. محمد شاكرالسعودیةكایرو الند

####م/ محمود المشنبھاى تیك / نایل استر/ القناة لالعمالفندق حیاة  ریجینسى

##د. محمد شاكرأوراسكوم /CCCجولدن بیرامیدز ( مرحلة ب )

###م/ فریدالمیردیانفندق میردیان شرم الشیخ

#####ACEدریم الند ھیلتون نادى الجولف ( ٦_أكتوبر )

####دریم النددریم الندمالعب الجولف

###المالكالمالكمنتجع ھاوس الند شرم الشیخ

####المالكأبناء حسن عالممنتجع لیتل فینس

####المالكتكنوكنسلتمنتجع برادیز رأس سدر

###د. محمد شاكرالمقاولون العربمنتجع الیاسمین

###المالكأوراسكوممرتفعات طابا

####المقاولون العربمدینة الشروق نادى ھلیوبلیس

####القوات المسلحةمصر لاللكترونیاتمركز الرمایة المغلق

####المقاولون العربقریة الیاسمین

###المقاولون العربمجمع حمامات السباحة النادى االھلى (مدینة نصر)

####تكنوكنسلتمیردیان شرم الشیخ

##مكتب  محمود المشنبھیدكوفندق  نوفاتیل  شرم  الشیخ

###جماعة المھندسون المصریونالمقاولون العربمنتجع  الدفاع  الجوى

##المقاوالت العمال المرافقمنتجع  بیل  فیل

#####جماعة المھندسون االستشاریوندریم الندفندق ھیلتون الجولف

##التنمیة واالستشارات  الھندسیةحمزة  للمقاوالتقریة الشروق  (الساحل  الشمالى)

##R B S  Dنایل استرفندق  میردیان  القاھرة



االستشارى جھة التعاقد المشروع 
ت

یبا
رك

ت
ت

یدا
ور

ت
یم

صم
ت

ضى
ار

ق
اع

صو

####منتجع سونستا بیتشفندق  سونستا شرم الشیخ

###نكنو كنسلتفندق  میردیان  خلیج القرش

##المكتب االفریكى  االستشارىماجنم قریة مینا

##كراون  ھومحمزة الصاوىالنادى  الصحى  (مبنى  المیرالند)

###د. محمد شاكردریم الندالمنتجع الصحى (دریم الند)

##المشروعات الھندسیة واالستشاراتفندق ریف اوزیسفندق ریف اوزیس

##صبورالكازفیروز بیتش

###م/ عاطف فصیحكامكو میلیا سینا برادیس

####ثروت شكرىبى ام اسسافوى شرم الشیخ

#####E C Gدریم الندھیلتون الجولف

####السالم للسیاحةفندق السالم كونكورد (شرم الشیخ)

####المالكابناء حسن عالممنتجع البندقیة المرحلة األولى والثانیة

###م احمد یحىالمالكماستر الرست ھاوس

####ودیان سینامیركور لونا شرم

#####د.محمد العطاراوراسكوم لالنشاء والصناعةماریوت األسكندریة (رینسانس)

#####عبده الشحــاتاوراسكوم للتنمیة السیاحیةانتركینتنتال طابا

####عبده الشحاتبالزا للتنمیة السیاحیةانتركینتنتال شرم الشیخ

####امبیت للمنشأءات العامةھولیداى ان طابا

####كراون  ھومالمتخصصة للمقاوالتسوفیتل شرم الشیخ

####االدارة الھندسیةفكرى للمقاوالت الكھربائیةشیراتون ھلیوبولیس (أنضمة التیار الضعیف)

####د. محمد شاكراألسواق التجاریةشیراتون ھلیوبولیس (محطة الصرف)

###العربیة لالستثمارالشمسابراج شیراتون المنتزة

####P M Sكامكو نادى الغطس (شرم الشیخ)

###د. محمد شاكرالعربیة لالستثمارقریة عربیة 

###د. محمد شاكرنایل أسترقریة عربیة (القوى)

###د. محمد شاكرجیتقریة عربیة (المبانى الخدمیة)

###مكتب محمود المشنبالمتحدة لالستثمار العقارىحمامات سباحة النادى(بالم ھیلز)

####BMFتكنوكنسلتسول شارم

####د. ھشام تمرازالمقاولون العربقصر البارون

####م/ امین وھبھالجاللةحمام سباحة (منتجع العین السخنة)

####محرم باخومالند ماسترحمام سباحة (فندق دھب)

رابعا : فى مجال المستشفیات
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####صبورالمقاولون العربمستشفى ھیئة الكھرباء

###م/ محمود المشنبالمقاولون العربمستشفى احمد ماھر التعلیمى

###م/ احمد محرمتنكوامتداد مستشفى مصر الدولى

####م/ محمود المشنبسیاكمستشفى العیون - الدقى

##مكتب االتحاد االستشارىطیبةمستشفى السالم بالمھندسین

####مجموعة المھندسینمسجد مصطفى محمودمركز جراحة العیوان

##میدیكیبمستشفى بنھا التعلیمى

#####میدیكیبمستشفى شرم الشیخ

###المقاولون العربمستشفى المطریة العام

###بتروجیتمستشفى ھیئة البترول

###د. امین سالمالفرقة ١٢مستشفى العائالت للقوات المسلحة

###د. محمد شاكرالمقاولون العربمستشفى االسماعیلیة التعلیمى

##طاباالمقاولون العربامتداد مستشفى القصر العینى

####المقاولون العربمستشفى المنصورة التعلیمى

#####بلتاجینزمستشفى االطفال بالمنصورة

###المالكمعھد االورام بالقاھرة

####المالكمعمل البرج (جمیع الفروع)

####د. محمد شاكرنایل أسترمستشفى دار الفؤاد

####المالكالمالكمستشفى دار الفؤاد (غرف العملیات)

###المالكمستشفى سوھاج التعلیمى

####المقاولون العربالمركز الطبى العالمى

##مجموعة المھندسینمیدیكیرمستشفى  االطفال

###د.  عمرو  عدلىاالھرام  لالستشارات الھندسیةمستشفى  الطب النفسى

##مكتب الدراسات المتكاملةادم  لالعمال المتكاملةمستشفى  الحمیات

###مكتب الدراسات المتكاملةالمقاولون العربمستشفى  المطریة

##مكتب الدراسات المتكاملةنیو  تكنولوجىمستشفى  اسوان

###مكتب  صبورجینزاساریدار

##حكیم  العفیفىدلتا  لالنشاءاتمستشفى  كفر الشیخ العام

####مكتب الدراسات المتكاملةالمتحدة  لالنشاءات مستشفى  الصحة النفسیة بالعباسیة

##شركة االستشارات المتكاملةدلتا  لالنشاءاتمركز الحروق  (بلبیس)

##الخدمات المتكاملةالعین للتنمیة العقاریةبنك الدم (المنصورة)
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###د. حكیم العفیفىاركو سیفلمستشفى الخانكة (شیكة انارة منطقة المذنبین)

###الخدمات المتكاملةالعین للتنمیة العقاریةبنك الدم الجیزة

###عبده  الشحاتمركز االتاحة الحیویةمركز االتاحة الحیویة

###المكتب العربى لالستشاراتالنزھة الجدیدةمركز انتاج البطاقات الشخصیة

###المالكمستشفى وادى النیلمستشفى وادى النیل

###د. محمد شاكرسیمنسمستشفى االطفال ٥٧٣٥٧

###د. عصامالكازمستشفى االحرار الزقازیق

###االدارة الھندسیةنیو  تكنولوجىمركز االورام (جامعة القاھرة)

###د. محمد شاكرسیمنزمستشفى األطفال ٥٧٥٧

خامسا : المصانع

####صبورالمالكایكوباك

##د/ فایق ھویدىالمھندسون المتحدوننستلة

####الجیزة الوطنیة لاللبانالجیزة الوطنیة لاللبان

###د. محمد شاكرالمالكالنیل كوردسا

###حسن درةبوتال لستحضرات التجمیل

###د. محمد شاكرالمالك یاسمینا لمستحضرات التجمیل

###د. محمد شاكرالمالكیاسمینا للصناعات المتطورة

####المالكیاسمینا للمالبس بالمقطم

####م/ رافت محمودالمالكمصر للكباسات

##د. فایق ھویدىالمالكایمجى للوحات التوزیع

####صبورالمالكتكنوباك

###د. محمد شاكرالمالكسیرامیك االھلیة

##جیفكومصنع بایونیر لزیت الطعام

###د. محمد شاكردلتا ستاربراكتكو

###د. محمد شاكرانكو( القاھرة للمشروعات الھندسیة)بركتور اند جامبل المرحلة االولى والثانیة

##بكتلالمرافق والتركیبات الصناعیةبارفیكو المرحلة االولى والثانیة

##صبورالمالكسیدكو لالدویة

####المالكمصنع جاك للسیارات

#####د. محرم باخوممكتب االھراماتمصنع االلكترونیات بالھیئة العربیة للتصنییع

###صبورالمقاولون العرب(امون)مصنع B200 الحربى
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####المالكمصنع ادویة شیرر مصر ببرج العرب

####المالكمصنع زیت الطعام شركة الخلیج للزیوت

##ECGECGمصنع كلتاكس بمدینة ٦ اكتوبر

###صبورالمرافق والخدمات الصناعیةمصنع شركة شل

##م/ مجدى كاملالسویدىمصنع السرنجات الحدیثة

####د. محرم باخومسیاكمطاحن ٥ نجوم

###م/ محمد النجارمصنع العربى للحدیدمصنع العربى للحدید

##العربیة المصریة للمقاوالتمصنع الخرسانة الجاھزة

##د. فھیم احمد خلیفةGSمصنع الشركة المصریة االردنیة لتصنییع المالبس

##المقاوالت العمال المرافقمصنع لیفر مصر
مجموعة مصانع د. أحمد بھجت (الكترونیات - اخشاب - رخام - صناعات 

####مجموعة شركات احمد بھجتمتطورة )

####ابناء حسن عالممطاحن مصر بنى سویف

##حسن  حسنىشیبسىشیبشى

###ABBأجا مرسیدس بنز

###الشركة العامة للمقاوالتمصنع البویات والصناعات الكیماویة

#####الھیئة الھندسیة للقوات المسلحةطابا للمقاوالت( الجعافرة)مصنع البراطیم بحلوان

####المالكشیبسى ٦ اكتوبر

###المقاولون العربمصنع ١٠٠ الحربى

###صبورالمقاولون العربمصنع كتل الصلب

####المالكالمالكالقاھرة للتصنیع الزراعى

####د. محمد شاكرالصفا للمقاوالتسیبا جایجى السادات

####امین سالمالمھندسون المتحدونبورسعید للمنظفات ( بیرسیل)

####ABBاسمنت بوتالند حلوان

#####المقاولون العرب مخازن دینامیت بالمحجر الجدید مصنع اسمنت حلوان

##د. محمد العطارالمالكمصنع زیت الذرة برج العرب

##مكتب النیل الھندسىالعربیة للعبوات الدوائیةالشركة العربیة للعبوات الدوائیة

#####اسیككریشن جروبمصنع اسمنت العریش

#####سیاكمصنع صلب السویس

#####سیاكمصنع  حدید العز

####جریدة االھرامخزان الغاز مطابع االھرام قلیوب

##سیدكو  لالدویةسیدكو  لالدویة
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###مكتب  صبورالكازبروستل  مایر سكویب

##مجدى  بركاتالمصریة  للكیماویات واالدویةالمصریة  للكیماویات واالدویة

##ھویدى  لالستشاراتالمقاولون العرب مصنع  T- 3A لالدویة

####باك الین العالمیةمصنع  بك الین

##الھندسیة للمقاوالت الكھربائبةمصنع جلوبال

##البرق  لالعمال الكھربائیةمخازن روتو باك

####المالكالنصر للكیماویات الوسیطةمصنع الشبة بالفیوم

####محمد نجیبالدا ایجیبتمصنع الدا ایجیبت ١٠ رمضــان

####مجموعة العز الصناعةسیاكمصنع العز للصلب (السخنة)

#####مكتب د. ھشام عزمىالكمال الیكتریكتكنوباك

####صبورأبناء عالممصنع دیكسترو مصر

###صبورالمالكمصنع الكترو مصر

####محرم باخومسیاكمصنع العلف

##مكتب صبورالتنمیة العمرانیةمصنع كوباك

####المالككفر الزیات لألسمدةمصنع اورجینك (النوباریة)

سادسا : ابراج سكنیة واداریة

#####د. فایق ھویدىابو الفتوح(حسن درة)(المصریین)ابراج اغاخان بكورنیش النیل

#####كتازیانبرج  الجزیرة  بالجزیرة

####د. فایق ھویدىكتازیانبرج الخلیج بمیدان سفنكس بالمھندسین

###القاھرة للمشروعات الھندسیةبرج العرب بالمعادى

###د. ممدوح عبد العزیزالمالكبرج القاھرة ٢٠٠٠ بالعجوزة

##برج منتصر شیراتون القاھرة

##د. محمد شاكرمكتب عبد الحمید عبد الھادىمبنى سیبا جایجى االدارى بالمھندسین

###دار الھندسةمبنى بدر الدین للبترول مصر الجدیدة

####الخبراء العربتییممبنى ٢٩ االدارى بالمقطم

####السفارة الكندیةمنزل السفیر الكندى

####المقاولون العربالمقاولون العرب (عدلى)

#####كتازیانغادة المعادى

#####د. محمد شاكر/ بكتلMNGفرست ریزدنشال

##د. محمد شاكرایھ بى بىمبنى بى سكس

###حسام جمال الدین اسماعیلمانتراكالمبنى االدارى (مانتراك)
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####عبده  الشحاتالمتحدة للمقاوالتمبنى زھرة المیرالند

####الھندسیة لالنشاءاتفیال ابو الغار

####الھندسیة لالنشاءاتفیال د. احمد نور الدین

####الكمال الیكتریكمطعم وصایة

####السیدة/ نجوى عالمفیال م/ نجوى عالم

####سمیر الجندىالھندسیة للعمارة الداخلیةفیال كریم اریك

####محرم باخومسیاكبرج الزمالك

####مكتب محمود المشنبالقاھرة لالسكان والتعمیرالمبنى االدارى (م ن)

#####بكتلتلى ستارالمبنى االدارى لتسیل الغاز (إدكو)

####شاكرممفیسمبنى حازم حسن

####ابراھیم السروجممفیسدار رعایة االیتام الحصرى

####المكتب االفریقى االستشارىماجنمفیال د. برھان الكیالنى

###د. محمد شاكرالمقاولون العربقصر االتحادیة

##مجدى رفالم/ بقطرفیال أ/ وفیق ھالل (المنصوریة)

####فیال شرحھفیال شرحھ (طریق مصر الصحراوى)

####مكتب محمود المشنبسیمنسالمبنى االدارى (فایزر)

##االدارة الھندسیةالمقاولون العربمبنى االنشطة (جامعة القاھرة)

##م/ محى عبد الوھابم/ ایمن الحجاوىفیال م/ ایمن الحجاوى(القطامیة)

####سھام الدنفد. خالد النجارفیال د. خالد النجار

####د. محمد عبد الالهمنزل د. محمد عبد الاله

####ماجنمفیال ٧٧ مارینا (م/ محمد العتیبى)

#### م/ زیاد توكلفیال م/ زیاد توكل (القطامیة)

####شاترنجفیال م/ عصام حسن

####د. امین وھبھ جبرانالتوفیق للمقاوالتفیال السفیر احمد قطان (حیاة ریجبنسى)

####MAPماجنمفیال عبد الفتاح الدیدى(مارینا)

####د. محمد شاكراسكندریة لالنشاءاتجولدن بیرامیدز (مرحلة أ)

####د. محمد شاكراوراسكوم cccجولدن بیرامیدز (مرحلة ب)

####اوراسكومالنایل سیتى

سابعا : المساجد

##د. حسین بكرىكوالیتىالمركز االسالمى بورفؤاد
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###م/ احمد صقرالمالك مسجد الحامدیة الشاذلیة بالمھندسین

####د. حسین بكرىالدولیة للتجارة مسجد النور بالعباسیة

####المالك مسجد المصطفى بالمنوفیة

##فھمى السبعمشیخة االزھر

####المكتب العربىالمقاولون العربتجدید المسجد الحسینى

#####ممفیسمسجد الحصرى

#####THEالمالكمسجد الھدى (الوراق)

####جھاز القاھرة الفاطمیةالمقاولون العربعلى زین العابدین

####جھاز القاھرة الفاطمیةالمقاولون العربمسجد فاطمة النبویة

ثامنا : فى مجال البنوك

# ##د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة (االوبرا)

# ##د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة (قصر النیل)

# ##د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة (حلوان)

# ##د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة (الزمالك)

# ##د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة(قصر الدبارة )

# # #د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة (مصر الجدیدة للمعامالت االسالمیة )

# ##د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة (االزھر)

# ##د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة (السواح)

# ##د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة (االسكندریة)

# ##د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة (طنطا)

# ##د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة (طنطا للمعامالت االسالمیة)

# ##د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة (٦ اكتوبر)

# ##د. محمد شاكرالمالكالبنك الوطنى للتنمیة (١٠ رمضان)

# #د.محمد العطاراوستنالبنك الوطنى العمانى

# #اركمیدسیاكبنك  مصر الدولى (١٠ رمضان)

# #مكتب محمود المشنبكونسیرفسیتى ینك (جاردن سیتى)

# #مكتب بودنشركة سالمھ  للتجارةالبنك العقارى المصرى (الزقازیق)

# #N  C  Rفایف  ستارزبنك  مصر امریكا (الزمالك)

# #المكتب العربى االمریكىE G R INTERNATIONALبنك القاھرة (نوبار)

# #مكتب محمود المشنبكونسیرفسیتى بنك (المھندسین)
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# #مكتب محمود المشنبكونسیرفسیتى  بنك (ھلیوبولیس)

# #عادل  الدیبمبانى مصرالبنك العقارى المصرى (بورسعید)

# # A G Rالینك الوطنى  المصرى

# # ##مكتب التصمیماتالمتحدة  للمقاوالتبنك مصر رومانیا

##نایل استربنك مصر الدولى (٦ اكتویر)

# ###ھندیكوبنك تنمیة الصادرات اسكندریة

# ##صبورجراج البستانبنك مصر العربى االفریقى

# #م/ سامى فھمىنایل استرمصر الدولى (روكسى)

# #وحید البلتاجىالبنك االھلى (المحلة الكبرى)

# ##دلتا ستارالمصرف العربى

# ##توب موبیلالبنك العربى االفریقى بمدینة نصر

# ##المالكبنك ناصر االجتماعى

# ##صبورالمقاولون العرب - نایل استرالمبنى الرئیسى للبنك االھلى المصرى( كایرو بالزا )

# ##د. محمد شاكرالمالكبنك بورسعید الوطنى للتنمیة(الجمھوریة)

# ##د. محمد شاكرالمالكبنك بورسعید الوطنى للتنمیة(الرئیسى)

# ##د. محمد شاكرالمالكبنك بورسعید الوطنى للتنمیة (النورس)

# ###م/ عبده الشحاتالبنك المصرى الخلیجىالبنك المصرى الخلیجى الفرع الرئیسى

# ###م/ عبده الشحاتالبنك المصرى الخلیجىالبنك المصرى الخلیجى جاردن سیتى

# ###البنك المصرى الخلیجىالبنك المصرى الخلیجى نادى ھلیوبولیس

# ###البنك المصرى الخلیجىالبنك المصرى الخلیجى (المنصورة)

# ###المكتب االستشارى الھندسىانتردیزاینالبنك االھلى المصرى(سور نادى الزمالك)

# # #     صبور /احمد سالمسیاك البنك المركزى المصرى المرحلة االولى

# # # م/ محمد حلمىرالى للتصمیماتالبنك العربى االفریقى (البحوث)

# # # مكتب بودنمبانى مصرالبنك العربى العقارى(مرسى مطروح)

# # # مكتب بودنمبانى مصرالبنك العربى العقارى (مصدق)

# # # مكتب بودنمبانى مصرالبنك العربى العقارى (بورسعید)

# # # مكتب بودنالتوفیق للمقاوالتالبنك العربى العقارى(الشروق)

مكتب بودنالتوفیق للمقاوالتالبنك العربى 

# ###مكتب صبورسلیمان للمقاوالتالبنك التجارى الدولى (برجاس)

# ###المالكالمالكالبنك التجارى الدولى مسطرد
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# ###DSCالمالكالبنك التجارى الدولى الغردقة (فرعین)

# ###مكتب شاكرالبنك التجارى الدولىالبنك التجارى الدولى (فورسیزون)

# #مكتب بودنعادل عزت مرسىالبنك العربى العقارى (دمیاط)

# #اركمیدكونسیرفالبنك المصرى االمریكى (عبد الخالق ثروت)

# ###مكتب محمود المشنباوستنبنك HSCB (الجزیرة )

# ###مكتب محمود المشنبالوطنیة للھندسةبنك HSCB (الشروق)

# ###مكتب محمود المشنباوستنبنك HSCB (مصر الجدیدة)

# ###مكتب محمود المشنبالوطنیة للھندسةبنك HSCB الغردقة

# ###عبد الحمید شفیقبى ان بى باربیابى ان بى باربیا (جاردن سیتى)

# ###االدارة الھندسیةالفاروق للمقاوالتبنك القاھرة (بورسعید)

# ###مكتب العربیة االمریكیةالدولیة EGRالمصرف العربى الدولى (الفرع الرئیسى)

# ###مكتب محمود المشنبالكمال الیكتریكبنك مصر الدولى (المحلة)

# ###مكتب بودنالیكتروستافبنك مصر الدولى (طنطا)

# ###مكتب بودنمبانى مصرالبنك العربى العقارى (الغردقة)

# ###مكتب بودنمبانى مصرالبنك العربى العقارى (المنصورة)

# ###مكتب بودنالیكتروستافالبنك العربى العقارى (المشھدى)

# ###مكتب محمود المشنبفایف  ستارزبنك مصر امریكا (الجمھوریة)

# ###مكتب محمود المشنبفایف  ستارزالعربیة الدولیة للبنوك (المھندسین)

# ###مكتب محمود المشنبالعربیة الدولیة للبنوكالبنك االھلى المصرى(القطامیة)

# ###د. محرم باخوممكتب محفوظ للعمارةالبنك المصرى

# ###د.صبرى موسىالبنك المصرىالبنك التجارى الدولى

# ###مكتب صبورسلیمان للمقاوالتبنك اتش اس بى سى (العبور)

# ###مكتب م/محمد ریاضالبنك المركزى المصرىالبنك المركزى المصرى (بورسعید)


