
مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

113  آلة تصوير11196

24  صنبور (1)برادة ماء بقارورة ذات عدد21208

39  صنبور (2)برادة ماء ذات عدد 31211

8   قدم14ثالجة كهربائية 41218

1   قدم20ثالجة كهربائية 51221

1   قدم8ثالجة كهربائية 61224

1  جهاز عرض شرائح71228

6  خزنة مفاتيح81234

4  خلوة مدرسية91235

1  دفاية كهربائية زيتية101236

1  (كاردكس)دورب فهرس 111237

84  دوالب حديد درفتين121238

9  دوالب خشب أدرف زجاجية131240

104   أدراج4دوالب سحاب 141241

26  دوالب مختبرات حديد151242

1  تصوير  طاولة آلة161257

1   مقاعد8طاولة اجتماعات بيضاوية 171261

6   مقاعد8طاولة اجتماعات مستطيله 181269

6  طاولة تلفزيون191272

26  طاولة شاي201274

40  (أ  )  طاولة طالب مع المقعد فئة211283

9  (ب  )طاولة طالب مع المقعد فئة 221284

25  (ج  )طاولة طالب مع المقعد فئة 231285

U  7طاولة على شكل حرف 241292

41  طاولة عمل251293

5  طاولة متحدث261294

10  طاولة مختبرات بحوض وصنبور ستيل271295

21  طقم كنب جلد مخمل281301

17  كراسي انتظار للمراجعين ثالثي كروم291312

62  كرسي إحتفاالت301317

جوال

amukhayita8426@moe.gov.sa504929905/البريد االلكتروني ع البودريس۩1

هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

130  كرسي دوار حاسب311320

59  كرسي دوار ظهر طويل321321

1  كرسي دوار ظهر طويل جلد صناعي331322

20  كرسي دوار ظهر طويل قماش341324

771  كرسي دوار ظهر قصير351325

1  كرسي عمل361334

21  كرسي قراءة قماش371336

9  كرسي محاضرات بالستيك381337

17  كرسي محاضرات قماش391339

39  كرسي معمل دوار401340

4  كنب جلد مفرد411341

135  لوحة إعالنات421343

57  مسجل تعليمي431350

1  م ( 1 )مكتب 441352

36  مكتب حاسب آلي451353

40   أدراج3مكتب حديد 461354

15   أدراج4مكتب حديد 471355

5   أدراج7مكتب حديد 481357

1  سم بملحق160مكتب خشب مقاس491364

2   راج3سم 140مكتب خشب501367

13  مكتب مدير مدرسة511368

9  مكتب مرشد طالبي521369

127  مكتب معلم بدون ملحق531370

24  مكتب وكيل مدرسة541375

4  مكتبة معدنية لحفظ األوراق551380

41   وحدة18000بارد /مكيف شباك حار 561388

25   حصان3/4مكيف صحراوي 571390

10  مكينة خياطة581391

6  آلة حاسبة كهربائية591397

1  دباسة كهربائية601444

جوال

amukhayita8426@moe.gov.sa504929905/البريد االلكتروني ع البودريس۩2

هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

LG  3دي في دي روم 611447

1  سيرفر خادم621453

17فرامة ورق كهربائية631477

107  منظم تيار كهربائي641514

10  مودم651515

1  جهاز شفط661770

46   فولت220 سم خط 25مروحة طرد هواء 672706

? 30مروحة طرد هواء 682707 35   فولت110 - 30 

3  فولت220سم 20مروحة طرد هواء حائط 692710

57  براد ماء703084

2  جهاز بويل713159

52  جهاز تلفاز723165

7  جهاز عرض شرائح ضوئية733191

1  جهاز قاس التمدد الطولي في المعادن743195

2  جهاز هوك753218

2  جهاز هوكي يدوي كهربائي763219

1  جهاز وثب عالى كامل773220

1  حامل مالبس783231

9  حصان قفز793253

1  دوالب لحفظ األدوات803315

2  سرير حديد813369

7   وات200 (speaker)سماعات 823396

1  صندوق مقسم833470

8  طاوالت843477

4  طاولة بلياردو853480

12  طاولة تنس863482

1  طاولة كرة طاولة873483

8  (بيبي فوت)طاولة كرة قدم يدوية 883484

1  فريزر عريض للحوم الدجاج893554

106  كرسي طالب903648

جوال

amukhayita8426@moe.gov.sa504929905/البريد االلكتروني ع البودريس۩3

هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

21  كرسي معلم913652

7  حساس من جميع االتجاهات (ميكرفون )القط صوت 923663

1  مقص عادي933775

6  مقعد سويدي943777

1  مكبر صوت يدوي953791

5  هاتف ثابت مع السنترال963849

2  (النايلون  )آلة تغليف بالبالستيك الرقيق 973953

5  اسطوانة غاز984042

1  جهاز أورستد كامل994478

8  جهاز اإلذاعة مدرسية1004484

1  جهاز تحقيق قانون شارل1014508

1  جهاز تقطير المياه1024518

1  (إيبي سكوب  )جهاز عرض الصور المعتمة 1034538

2  جهاز هوب1044569

5  خزانة تحضير الغازات السامة1054696

4  خزانة حفظ أدوات وعرض1064698

2  خزانة حفظ كيماويات1074699

3  سخان كهربائي1084907

1  عربة حمل أدوات وأجهزة1095101

197  كرسي مختبرللطالب1105432

23  منضدة طالب لمختبرات العلوم بالمرحلة المتوسطة1115876

2  منضدة علوم متحركة1125877

7  منضدة محضر1135878

6  (معلم)منضدة مدرس 1145879

5  منضدةطالب لمختبرات الفيزياء1155881

7  منضدةطالب لمختبرات الكيمياء1165882

1  ميزان عادى بكفة واحدة1175926

4  نظام دينيز لألساس عشرة1185990

1  وحدة أرفف لحمل الكواشف1196112

48  برادة مياه قارورة1206859

جوال

amukhayita8426@moe.gov.sa504929905/البريد االلكتروني ع البودريس۩4

هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

4   شعالت4موقد كهربائي 1216869

33  دوالب خشب درفتين1226872

1  للشفافيات (بروجكتر)جهاز عرض 1236908

1  طبي (طاولة كشف)سرير فحص 1246943

5  جهاز عرض بروجكتر للمدارس1257086

1   درف4دوالب خشب +سم 240طقم مكتب مع ملحق مقاس 1267190

90  كرسي دوار وسط1277192

3  جهاز أفرهد1287380

1  سبورة ذكية1297382

65  مكتب موظف1307399

15  سبورة تفاعلية1317417

125(الكوثر)برادة قارورة 1327418

3  برادة ماء قارورة حار بارد1337419

22  طاولة قراءة1347422

61  طاولة مشطوفة1357426

2  فاكس1367443

1  رف ركن كبير1377465

13  رف ركن متوسط1387466

2  رف مكتبة1397468

10  رف حقائب أطفال كبير1407469

3  رف حقائب أطفال صغير1417470

1  كرسي دوار متحرك بظهر للمختبر1427605

20  كاميرا وثائقية1437680

9  سبورة بيضاء ممغنطة1447867

16  آلة تصوير1457888

5  حامل صحف1467896

36  كرسي صفط مع التعليق1477897

10  طاولة دائرية1487961

18  (بارتشن)مكتب موظف 1498080

3  طاولة حاسب الي مكتبي1508089

جوال

amukhayita8426@moe.gov.sa504929905/البريد االلكتروني ع البودريس۩5

هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

1   وعمق1200 وارتفاع 600حامل للرسم والكتابة عرض 1518099

7  طاولة متعددة اإلستخدامات1528112

11  حاسب آلي محمول15322632

504  حاسب آلي مكتبي15422638

1   بوصه سامسونج17-شاشة كمبيوتر15522655

104  طابعة ليزر15622661

Hp 3600  2-طابعة ملونة15722682

16  (سكنر)ماسح ضوئي 15822691

7  شاشة عرض15922705

2  آلة تصوير16022717

AR5520  1آلة تصوير شارب -آلة تصوير16122732

AR-M-258  1آلة تصوير شارب -آلة تصوير16222733

1  آلة تصوير منوليتا كبيرة-آلة تصوير16322766

1  آلة تصوير منوليتا صغيرة-آلة تصوير16422767

36  جهاز هاتف16522800

17  جهاز فاكس16622805

5  صنبور (3)برادة ماء ذات عدد 16722844

74  سبورة مدرسية برسالن جدارية16822849

10   متر2-سبورة مدرسية برسالن جدارية16922850

3   متر3-سبورة مدرسية برسالن جدارية17022851

5  طاولة إجتماعات17122852

3  سوبر جنرال-مكيف دوالب17222861

21   وحدة بارد فقط24000مكيف سبيلت 17322862

213  سوبر جنرال- وحدة بارد فقط24000مكيف سبلت 17422863

9  بارد/  وحدة حار 24000مكيف سبلت 17522865

490 وحدة18000مكيف شباك بارد فقط 17622869

18   وحدة24000مكيف شباك بارد فقط 17722871

70  كارير- وحدة24000مكيف شباك بارد فقط 17822873

14  كالسيك- وحدة24000بارد /مكيف شباك حار 17922878

20  بروجكتر18022881

جوال

amukhayita8426@moe.gov.sa504929905/البريد االلكتروني ع البودريس۩6

هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

6  جهاز فيديو18122952

GL172W  3  إل جي-جهاز فيديو18222954

VC-A50  1شارب -جهاز فيديو18322955

DVD  13جهاز 18422962

2  خزنة حديدية18523076

15  طابعة ملونه18623170

2  2طابعة ملونه-طابعة ملونه18723172

3  كاميرا تصوير رقمية18825407

20  حاسب آلي مكتبي18925424

19025449
-Inrow rp dx Air Cooled 380-وحدات تكييف داخلية

415v50hs
  7

2   بوصة55شاشة عرض سامسونج -شاشة عرض تلفزيونية19126242

1  بوصة42شاشة عرض سامسونج-شاشة عرض تلفزيونية19226243

13  طاولة مستطيلة19326257

5  هاتف جوال19426644

2  مقصورة استماع عرض ومرئي19526652

1  إذاعة السلكية متنقلة19626669

1  235آلة تصوير شارب 19726678

1  كاميرا فيتوغرافية19828166

FS - 6525 MFP  1آلة تصوير كيوسيرا 19928183

20  سبورة تفاعلية20028421

5  طاولة مختبر متحركة20128949

27  طاولة مختبر صغيرة20228950

7   حصان1  مكيف صحراوي20328992

2  (حوض مغسله+ ثالجه + فرن  )طقم مطبخ خشبي20428994

18  (عرض فوق الرأس)جهاز عرض أوفرهد 20529073

25  ( سم 10)مراتب جمباز 20629484

1  7200طابعة كانون ملون 20729491

17  ثالجة كهربائية20830106

164  كرسي زائر20930107

199  مقعد طفل21030108

جوال

amukhayita8426@moe.gov.sa504929905/البريد االلكتروني ع البودريس۩7

هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

5  دوالب معدني21130110

1  حامل جهاز عرض21230213

18  مكنسة كهربائية21330274

4  210سكنر كانون 21430319

2  كاميرا رقمية21530728

3  دوالب حفظ الملفات21630876

3  اريكة كنبة لالطفال21731111

MDF  5موقد من 21831138

MDF  4ثالجة خشبية من 21931139

1  1800الة تصوير توشيبا 22031141

1  كالسيك-  وحدة 24000 (حار+ بارد )مكيف هواء منفصل جداري 22131587

3  دينمو كهرباء22231689

V.mark  12منظم تيار كهربائي 22331714

54  طابعة عادية أسود22431726

2  كجم250خزنة حديدية 22531930

DP822H LG  1جهاز دي في دي 22631969

6  (رياض األطفال)طاولة مستطيلة متوسطة 22732014

4  (رياض األطفال)طاولة مربعة متوسطة 22832016

16  (رياض األطفال)طاولة مربعة صغيرة 22932017

7  (رياض األطفال)سرير 23032021

10  مرآه غير قابلة للكسر من معدن مصقول23132022

12  (رياض األطفال)خزانة مغسلة صحون مع حوض مغسلة 23232023

52  طقم كنب23332256

30  كرسي دوار23432257

5  خزانة حفظ لوحات تعليمية23532304

Lenovo  7حاسب الي مكتبي 23632346

10  طاولة عمل مختبر ملحقة23732383

nec  8جهاز هاتف 23832386

3  كرسي قراءة خشب23932388

3  (ميقنو  )طاولة مشطوفة رباعية الشكل ارجل من حديد والسطح خشبي 24032396

جوال

amukhayita8426@moe.gov.sa504929905/البريد االلكتروني ع البودريس۩8

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  

هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

18  درج3دوالب حديد 24132429

18   وحدة كرافت24000مكيف سبلت بارد 24232818

89  دوالب مطبخ24332883

5  مكتب مراقب طالبي24433290

2  3125طابعة كانون ليزر 24533620

zebra zd 420  3طابعة باركود 24633623

HP scanjet 8270  2ماسح ضوئي 24733630

1  كرسي انتظار ثالثة مقعد24833641

Daewoo  28 انش 17شاشة كمبيوتر 24933658

6  كاميرا مراقبة25034042

32  كرسي إستراحة25134085

DEVELOP MODEL INEO754  1آلة تصوير 25234087

4  سماعة أذاعة مدرسية داخلية25334281

e-STUDIO 656SE  1توشيبا موديل - آلة تصوير 25434361

e-STUDIO 850  1توشيبا موديل - آلة تصوير 25534363

1   بوصة ماركة سامسونج22شاشة 25634551

G3110  12 الموديل hpماسح ضوئي 25734556

4  ( SONY )سوني  (dvd+فيديو)جهاز فيديو 25834558

2  ( مزدوج1+ مفرد 4)طقم كنب 25934563

1  مكتبة تلفزيون خشبية26034605

8  موقد خشبي ألطفال الروضة26134606

4  طاولة استقبال كاونتر26234615

7  طاولة متحركة لألجهزة26334617

3  وحدة ارفف مفرده26434621

hp 300  5  ماسح ضوئي26534623

7  خلوة دراسيه26634807

FS-6525  1آلة تصوير كوسيرا 26734829

92  وحدة أرفف معدنية26834876

8  تلفزيون ملون دايو26934897

kyocera  2550  2آلة تصوير موديل 27034961

جوال

amukhayita8426@moe.gov.sa504929905/البريد االلكتروني ع البودريس۩9

هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

bizhub 423  1الة تصوير 27134989

HP  2موزعات شبكة 27235219

HP LaserJet Pro 1606DN  4 (أسود)طابعة ليزر شبكية عادية27335220

4  دوالب حفظ مواد تعليمية27435226

1  جهاز مكبر صوت مدرسي امبليفاير27535300

130  (كجم4)طفاية حريق بودرة كيماوية جافة سعة 27635537

53   كجم4.5طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون سعة 27735553

2  بروجكتر تفاعلي27835584

14  سبورة متحركة على عجل27935587

2  رف ركن مكتبة28035588

15  مكتبة خشبية لحفظ االوراق28135711

1  دوالب ملفات حديد أبواب زجاجية28235718

4  دوالب ملفات سحب أدرج28335719

1  مختبر بنش متنقل28435780

1  جهاز تلفزيون جداري28535859

1  وحدة لحفظ الوسائل التعليمية28635866

1  مكتب مدير مع ملحق28735873

3  طابعة ليزر شبكية أسود28835879

18  صندوق حريق28935908

3  كمودينا+مكتب أداري 29035938

D ell   M  11جهاز حاسب آلي مكتبي 29135959

M dell  14جهاز حاسب ألي محمول 29235962

2   لتر500خزان ماء 29335967

17  جهاز اذاعة مدرسية29436014

1  الصندوق السحري29536222

1  عالقة مالبس29636250

6  ماكينة خياطة29736263

4  صندوق حاسب جيجابايت أي تي إكس لون أسود بدون مزود طاقة29836425

2   وحدة بارد كرفت24000مكيف شباك 29936673

1  ثالجة صغيرة30036690

جوال
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هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

8  الة تغليف حراري30136981

u9  1كابينة سوتشات مقاس 30236995

DVD  1مشغل اقراص ضوئية خارجي 30337010

2   سم76 ارتفاع 65*120 درج عالي الجودة بمقاس 3مكتب خشبي 30437143

1  لوحة جيوب30537253

TIT  1 بوصة 32شاشة 30637820

sv270  1 موديل VCRجهاز فيديو نوع 30737981

DELL LCD  1شاشة حاسب آلي نوع 30838190

3  ختم دائري30938203

1  حامل مايكرفون قصير31038488

4  2035 موديل hpطابعة اسود ليزر ماركة 31138640

AKAI  1 ماركة DVD 5051جهاز 31238650

SONY  6مسجل كاست 31338662

SONY  1 و مسجل DVDجهاز مشغل 31438663

1  ثالجة خشبية ألطفال الروضة31538720

E73  5جهاز حاسب مكتبي لينوفو 31638725

3   قددم14ثالجة معمل 31739175

36  كرسي مختبر ابتدائي31839249

81  كرسي مختبر ثانوي31939250

24  بنش طالب ثماني ثانوي32039251

5  كرسي دوار ألمين مصادر التعلم32139829

2  كرسي دوار للطالب الحاسب االلي32239830

1  عربة نقل32340049

5  لتر21مكنسة كهربائية 32440090

1  مكتب موظف مع ملحقاته32540298

MT.S.01  1طاولة اجتماعات 32640919

CH.GR.1  5كرسي بظهر منخفض 32740935

ST.GR.0  1  طاولة جانبية32840946

AC.S.03  4مقعد كنبة جلوس لفرد واحد 32940991

TB.MP.1  8طاولة مستديرة 33040996

جوال
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هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

HO.CT.04  3طاولة القهوة 33141004

SF.S.07  2   كنبة جلوس بمقعدين لفردين33241044

AC.S.07  65   مقعد كنبة جلوس لفرد واحد33341045

MO.CA.04  8  طاولة من الخشب للحبة33441057

9  كمودينا خشب33541219

661  (أ  )  طاولة طالب فئة33641326

788  (أ  )كرسي طالب فئة 33741327

1720  (ب  )  طاولة طالب فئة33841328

1707  (ب  )كرسي طالب فئة 33941329

3060  (ج  )  طاولة طالب فئة34041330

2458  (ج  )كرسي طالب فئة 34141331

2  مكتب وكيل بملحقاته34241362

1  جهاز عرض بيانات بالليزر34341368

hdmi  1موزع إشارة 34441563

M236  2آلة تصوير شارب 34542315

1  1525آلة تصوير كيوسيرا 34642317

38   وحدة بارد24000مكيف سبلت كالسيك الزامل 34742413

36  كرسي معلم مختبر34842763

478  كرسي مختبر للطالب34942764

12  دراجة مدرسية مقعدين35042771

2  مكتب مدير مدرسة بملحقاته35143034

fujtsu fi - 7160  1 موديل A4آلي  (ملقم  )ماسح ضوئي 35243143

4  سم160مكتب اداري حديد سطح خشب بملحق مقاس 35343154

2   لتر من مادة البولي إيثلين5000خزان ماء 35443334

EPSON  DS-1630  1  (سكنر  )ماسح ضوئي 35546127

HP laptop 15-bs021nx  2جهاز حاسب آلي محمول 35646165

Laser jet pro m 102 a  4  طابعة35746220

LENOVO v 520  3  حاسب آلي مع شاشة35846221

21  كشاف ابيض محمول بقاعدة35946245

3  فرن كهربائي ماركة جنرال36046518

جوال
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هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

2   سم54 سم وعرض 370طاولة ضيافة خشبية اللون بني مقاس الطول 36146520

14  كرسي قراءة بالستيك36246861

3  طاولة أطفال نصف مستديرة36347233

2  كارير-  وحدة 24000مكيف شباك بارد فقط 36447236

2  دوالب حفظ ادوات36547256

SHARP AR-6026W  1الة تصوير 36647277

1  طبي (طاولة كشف  )سرير فحص 36747293

1  كرسي طالب فصل تعاوني36847393

9  ارفف حديد36947564

1  صندوق اسعافات أولية37047584

1  مكتب مساعد إداري37147596

13   وحدة24000مكيف سبيلت بيسك بارد 37247626

39  كرسي جلوس بدون تكاي37347628

5  طاولة معمل حاسب آلي37447663

11  كرسي معمل حاسب آلي37547664

30  كرسي محاضرات37647667

HP  1 17شاشة 37747709

168  دوالب لوكر37847799

2  طاولة مربعة رياض اطفال37948084

1  (رياض اطفال)نموذج آلة غسيل مالبس 38048085

2  مكتب إداري بدون ملحقات38148094

DSLR  1كاميرا فيديو 38248101

HP Color LaserJet Pro M454 dn  1(ملونة)طابعة ليزر شبكية 38348186

1  حاوية نفايات طبيه38448581

LED  13 واط 250كشاف 38548782

1  ميزان للطول والوزن38648824

HP   M255dw  5  طابعة ملونة38748956

GH200G6S  11برادة ممر 38849139

GH200G6S Chiller  1  برادة غرف38949140

1-قياس الحرارة للجسم عن بعد 39049184

جوال
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عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  

هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 



مالحظاتالكميةووصفه  إسم الصنفرقم الصنفم

1  وحدة ارفف مفتوحة39149524

IR2016  1آلة تصوير كانون 39249795

1   متر2,40*0,85طاولة بالستيك 39349860

2  كنب مفرد قماش39449872

8   وحده24000  مكيف سبات سقف مركزي39550039

AR236  1الة تصوير شارب 39650389

Panasonic  2جهاز فاكس 39752263

24332 واط40لمبات ****398

50محول لمبة****399

1726 واط20لمبات ****400

327كشافات خارجية****401

556لمبات لد****402

326لمبات كبس****403

47مجموعة حديد وأسياج وصاج****404

32صندوق مصباح****405

47مروحة سقف****406

4مروحة شفط****407

10كرسي افرنجي****408

20مغاسل****409

296شباك ألمنيوم****410

2253(بوبينة  )استارتر ****411

52لمبات معلقة كبيرة****412

19باب ألمنيوم****413

84باب حديد****414

24باب خشب ****415

120درابزين درج****416

جوال
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هـ 1444بيان بأصناف الرجيع بإدارة التعليم بمحافظة االحساء لعام 

عبدالعزيز بن إبراهيم المخايطة / مسؤول قسم الرجيع بإدارة المستودعات  


