
نوع اإلرجاع :

حالة الصنف :

الى تاريخ : من تاريخ :

استودع اوصي باإلرجاع له :

الكل

1437/04/25

الكل

1436/09/01

الكل

للبيعتوصية اللجنة :

استودع اوصىحالة الصنفاستودعاهة ارجعةاسم الصنفرقم الصنفم
باإلرجاع له

تاريخ استندرقم استند السعر

93/2013013161436/09/05جديد والة تازة1140102101 مستودع الرجيع ركز الدراساتعمادة الدراسات العلياخالعة دبابيس .
اامعية عليشه

4.000

93/2013013161436/09/05جديد والة تازة2140800100 مستودع الرجيع ركز الدراساتعمادة الدراسات العليادباســـه  عاديـه
اامعية عليشه

12.380

93/2013013161436/09/05جديد والة تازة307-0002110 مستودع الرجيع ركز الدراساتعمادة الدراسات العلياول
اامعية عليشه

150.000

93/2013013161436/09/05جديد والة تازة4140700200 مستودع الرجيع ركز الدراساتعمادة الدراسات العلياخرامـــه  متوســـــطه
اامعية عليشه

13.560

93/2013013161436/09/05جديد والة تازة5140103632 HP DC7900  مستودع الرجيع ركز الدراساتعمادة الدراسات العلياجهاز حاسب الي نوع
اامعية عليشه

3,100.
000

93/2013013161436/09/05جديد والة تازة64708623 مستودع الرجيع ركز الدراساتعمادة الدراسات العلياثالجة مكتب نوع ال جي 5.3قدم
اامعية عليشه

750.000

وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

1174صفحة : من :
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التاريخ

اوظف

10.2.7.3

93/2013013161436/09/05جديد والة تازة7140502462 TIT مستودع الرجيع ركز الدراساتعمادة الدراسات العلياجهاز هاتف عادي ماركة
اامعية عليشه

49.000

91/2013005191436/09/07غير صا807-000217391 trams cewer line bravoمستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ ادارة االسكان
خالد اامعي

0.000

91/2013005191436/09/07غير صا907-000200792 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ ادارة االسكانبيجر ابو للو
خالد اامعي

0.000

91/2013005201436/09/08غير صا1007-000200382 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعيهاتف رقمي
خالد اامعي

0.000

92/2013008641436/09/08جديد والة تازة114500264 2900lbp اقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية العلوم/طابعة كمبيوتر كانون
قسم النبات واالحياء الدقيقة

مستودع الرجيع القسام العلوم
والدراسات الطبية الز

399.000

92/2013008651436/09/08جديد والة تازة12142600007 ( BTC) مستودع الرجيع القسام العلوموكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميهاتف عادي نوع
والدراسات الطبية الز

62.000

92/2013008651436/09/08جديد والة تازة13140800200 مستودع الرجيع القسام العلوموكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميدباســـه  كبيــــــره
والدراسات الطبية الز

50.000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة1407-0001083 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبغساله
والدراسات الطبية الز

995.000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة1507-000200362 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالباله تصوير توشيبا موديل 452
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة16140400700 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبثالجه
والدراسات الطبية الز

495.000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة17141601333 xerox مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبطابعة أبيض وأسود
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة18140101329 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبجهاز تلفون
والدراسات الطبية الز

65.000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة1907-0002085 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبتلفزيون
والدراسات الطبية الز

295.000
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92/2013008661436/09/24جديد والة تازة204715602 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبوحدة عمل مفردة + كرسي دوار ظهر وسط
والدراسات الطبية الز

2,900.
000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة21141301308 INCH LCD DELL مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبشاشة دل 17 انش
والدراسات الطبية الز

825.000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة2207-000201094 جهاز كهربائي أوتوماتيكي فظ واسترجاع الفات
العالقي

مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالب
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة2307-000201584 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبشاشة سوني 72 بوصة
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة24140103962 L-140  مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبجهاز فاكس
والدراسات الطبية الز

1,093.
000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة25140103632 HP DC7900  مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبجهاز حاسب الي نوع
والدراسات الطبية الز

3,100.
000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة264705426 الة تصوير مستندات توشيبا رقمية (ديجتال ) موديل
استوديو 455_سرعة (45)صورة  الدقيقة -كارت شبة

.

مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالب
والدراسات الطبية الز

13,222.
000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة27142403870 طه عمل واحده موديل سنترا مقاس 160×160 سم مع
دوالب معلق 100سم

مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالب
والدراسات الطبية الز

5,350.
000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة28140104011 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبطابعة كروت شخصية على الوجهين ملونه
والدراسات الطبية الز

9,500.
000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة29141301344 El911 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل
والدراسات الطبية الز

360.000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة30142000308 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبفرامة ورق كهربائية
والدراسات الطبية الز

1,359.
150

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة314715658 طقم مكتب مدير يتألف من : مكتب مقاس
220×110×76 مع ملحق مع دوالب أربعة درفة رقم

JH08 اوديل 2212+طقم كراسي 1+2 رقم اوديل

مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالب
والدراسات الطبية الز

6,200.
000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة32140600423 Dell Optiplex 7010  مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبحاسب االلى مكتبي
والدراسات الطبية الز

3,748.
000
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92/2013008661436/09/24جديد والة تازة3307-0002067 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبكاميرا
والدراسات الطبية الز

2,384.
000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة34140110781 اله تصوير مستندات ( ديجيتال ) ماركه زيروكس موديل
5745 - (54) صوره

مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالب
والدراسات الطبية الز

9,500.
000

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة35110105170 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبميكرفونات القطة
والدراسات الطبية الز

132.500

92/2013008661436/09/24جديد والة تازة36140502252 HP 2600 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبجهاز طابعة ( برنتر ) ملون
والدراسات الطبية الز

1,425.
000

92/2013008671436/09/24جديد والة تازة3707-000100183 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبطقم هديه مذهب
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008671436/09/24جديد والة تازة3807-0002138 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبساعه مكتب صغيره
والدراسات الطبية الز

380.000

92/2013008681436/09/24جديد والة تازة39140110760 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالباله تصوير مستندات رقميه ماركه زيروكس موديل 5790
والدراسات الطبية الز

22,500.
000

92/2013008681436/09/24جديد والة تازة404715658 طقم مكتب مدير يتألف من : مكتب مقاس
220×110×76 مع ملحق مع دوالب أربعة درفة رقم

JH08 اوديل 2212+طقم كراسي 1+2 رقم اوديل

مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالب
والدراسات الطبية الز

6,200.
000

92/2013008691436/09/24جديد والة تازة414723796 hp printer laserjet 1132مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريض
والدراسات الطبية الز

540.000

92/2013008691436/09/24جديد والة تازة42140103325 laser jet pr400 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضطابعة نوع اتش بي ليزر جيت
والدراسات الطبية الز

2,200.
000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة4307-000100465 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبصندوق خشب
والدراسات الطبية الز

650.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة4407-000200183 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبمنشار
والدراسات الطبية الز

48.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة4507-000100462 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبطوفريه
والدراسات الطبية الز

0.000
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92/2013008701436/09/24جديد والة تازة4607-000100441 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبدوالب ملفات
والدراسات الطبية الز

750.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة4707-000100106 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالببرواز
والدراسات الطبية الز

750.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة4807-0003061 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبصندوق
والدراسات الطبية الز

39.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة4907-000200187 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالباوره س
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة5007-000100463 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبكرسي ثابت
والدراسات الطبية الز

130.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة5107-000200581 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبجهاز حرق
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة5207-0002133 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبماكينه
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة5307-000200167 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبسنترال
والدراسات الطبية الز

300.450

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة5407-000200170 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبجهاز حرق خشب
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة5507-0001048 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبكرسي
والدراسات الطبية الز

350.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة5607-000200171 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبجهاز خرش
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة5707-000200169 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبانتر كوم
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة5807-000100103 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبدباسه حائط
والدراسات الطبية الز

0.000
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92/2013008701436/09/24جديد والة تازة5907-0001013 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبكرسي دوار ظهر قصير
والدراسات الطبية الز

160.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة6007-000200175 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبدريل
والدراسات الطبية الز

799.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة6107-000200176 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبمسجل صغير
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة6207-000200580 hp مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبطابعه
والدراسات الطبية الز

1,299.
000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة6307-000100274 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبطاوله كمبيوتر
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة6407-0001065 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبكتاب
والدراسات الطبية الز

50.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة6507-0002155 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالباله
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة6607-0001046 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبعربيه
والدراسات الطبية الز

185.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة6707-0001044 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبدوالب
والدراسات الطبية الز

1,800.
000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة6807-0001036 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبمقص
والدراسات الطبية الز

30.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة6907-0001060 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبسلم
والدراسات الطبية الز

439.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة7007-000100095 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبفرشه ابو عقده
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة7107-000100466 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالباله خط تاز
والدراسات الطبية الز

0.000
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92/2013008701436/09/24جديد والة تازة7207-000100286 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبختم بيضاوي
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة7307-000100455 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبطاوله اجتماعات خشب
والدراسات الطبية الز

2,200.
000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة7407-000100464 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبصندوق متابعه 50 * 70 سم
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة7507-000100096 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبماكينه خياطه
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008701436/09/24جديد والة تازة7607-000200582 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبفلتر شجر
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008711436/09/24جديد والة تازة77141301344 El911 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ الشؤون االداريةشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل
والدراسات الطبية الز

360.000

92/2013008711436/09/24جديد والة تازة78140600423 Dell Optiplex 7010  مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ الشؤون االداريةحاسب االلى مكتبي
والدراسات الطبية الز

3,748.
000

92/2013008721436/09/24جديد والة تازة79141301344 El911 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ الشؤون االداريةشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل
والدراسات الطبية الز

360.000

92/2013008721436/09/24جديد والة تازة80140600423 Dell Optiplex 7010  مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ الشؤون االداريةحاسب االلى مكتبي
والدراسات الطبية الز

3,748.
000

92/2013008731436/09/24جديد والة تازة814730748 latitude E5420  مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبجهاز جاسب مول دل
والدراسات الطبية الز

3,450.
000

92/2013008731436/09/24جديد والة تازة82140103325 laser jet pr400 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبطابعة نوع اتش بي ليزر جيت
والدراسات الطبية الز

2,200.
000

92/2013008741436/09/24جديد والة تازة83140502237 ESPRIMO MOBILE 12 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبجهاز حاسب آلي مول
والدراسات الطبية الز

3,337.
000

92/2013008751436/09/24جديد والة تازة8407-000100183 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبطقم هديه مذهب
والدراسات الطبية الز

0.000
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99/2015005591436/10/07جديد والة تازة85301601600 PUMP , WATER JET7.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلك

99/2015005591436/10/07جديد والة تازة86301000100 JACK LABORATORY128.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلك

99/2015005591436/10/07جديد والة تازة87301301700 MANTLE HEATING 1000ML WITH
REGULATOR 220VOLT

813.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلك

99/2015005591436/10/07جديد والة تازة8807-000100124 .3,132مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلككرت شبكه
000

99/2015005591436/10/07جديد والة تازة8907-000203169 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكذاكرة 256 ميجا

99/2015005591436/10/07جديد والة تازة9007-000207243 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكصندوق مع ول كهرباء

99/2015005591436/10/07جديد والة تازة9107-000204270 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكمنظم 500 وات

99/2015005591436/10/07جديد والة تازة92301903500 STAND ,PIPETTE, POLYPROPYLENE .5.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلك

99/2015005591436/10/07جديد والة تازة93140101125 .1,058مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكلوحة التحكم
000

99/2015005591436/10/07جديد والة تازة94300600600 FLASK DEWAR , CAP.: 4 L.746.250مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلك

99/2015005591436/10/07جديد والة تازة95142600001 200.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكهارديسك خارجي ( 80 جيجا بايت )

99/2015005791436/10/13جديد والة تازة964716435 Equipments Rack for A/V equipments
42U

..

.10,212مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
000

99/2015005791436/10/13جديد والة تازة974713148 .10,815مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدشاشة تلفزيونية
000
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99/2015005791436/10/13جديد والة تازة984713160 CHANNEL 7,545مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدمازج صوتي.
000

99/2015005791436/10/13جديد والة تازة994716456 Equipments Rack for A/V equipments
42U

...

.10,212مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
000

99/2015005791436/10/13جديد والة تازة1004716470 220V-2.5 A Power Supply with enclosure
..

.1,743مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
000

99/2015005791436/10/13جديد والة تازة1014500077 power edge 2160as analogue 16 port
kvm switch

.8,530مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
000

99/2015005791436/10/13جديد والة تازة1024502123 SUSTEM AMERICAN THOMSON
PRODUCT MEDIA EDGE HARDWARE

RECEIVER

.19,324مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
000

99/2015005791436/10/13جديد والة تازة10307-000211683 CHANNEL PACKET VOICE0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005791436/10/13جديد والة تازة10407-000209572 EQUIPMENT RACKS RITTAL DK0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005791436/10/13جديد والة تازة10507-000211603 10GBASE  LX4 XENPAK MODU0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005801436/10/13جديد والة تازة106140103801 projector nec5,697مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد.
000

99/2015005801436/10/13جديد والة تازة107140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز حاسب الي نوع.
000

99/2015005801436/10/13جديد والة تازة10807-000206088 .4,035مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز حاسب الي مكتبي
000

99/2015005801436/10/13جديد والة تازة10907-000213262 .3,420مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدطابعة ملونة
000

99/2015005801436/10/13جديد والة تازة11007-000212384 .3,830مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز ماسح ضوئي
000
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99/2015005801436/10/13جديد والة تازة111142401400 HP 5590   1,250مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدماسح ضوئي.
000

99/2015005801436/10/13جديد والة تازة112140502470 .2,990مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز حاسب الى من نوع ديل اوبتبليكس 790
000

99/2015005801436/10/13جديد والة تازة113140500710 207.530مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدهاتف اريكسون عادي دبالوج 3105

99/2015005801436/10/13جديد والة تازة114141601335 xerox 1,171مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدطابعة 4*1 متعددة االغراض.
000

99/2015005811436/10/13جديد والة تازة11507-000209778 PAL Composite waveform monitor0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005811436/10/13جديد والة تازة11607-000210172 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدشاشة فيديو ملونة 17 بوصة

99/2015005811436/10/13جديد والة تازة117141301250 148.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعداشرطة تسجيل فيديو

99/2015005811436/10/13جديد والة تازة11807-000210176 AV Switcher 4x1 for Codec0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005811436/10/13جديد والة تازة119140105484 .3,000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز حاسب آلي حديث
000

99/2015005811436/10/13جديد والة تازة12007-000209557 DVD / VCR combo player 4HEAD0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005811436/10/13جديد والة تازة12107-000210211 equipment racks  for local control0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005811436/10/13جديد والة تازة12207-000209572 EQUIPMENT RACKS RITTAL DK0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005811436/10/13جديد والة تازة123140500710 35.830مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدهاتف اريكسون عادي دبالوج 3105
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99/2015005811436/10/13جديد والة تازة12407-000209782 Equipmant racks  rihal DK0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005831436/10/14جديد والة تازة12507-000204575 HP 840 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدطابعة ملونة

99/2015005831436/10/14جديد والة تازة12607-000204740 ICOM  0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدترانسفير

99/2015005831436/10/14جديد والة تازة12707-000204736 LONG ARM STAPLER 26/6-8 BLACK0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005831436/10/14جديد والة تازة12807-000203167 HP 270.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدماسح ضوئي

99/2015005831436/10/14جديد والة تازة12907-000200849 JVC 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدتلفزيون 29 بوصه

99/2015005831436/10/14جديد والة تازة13007-000200594 48.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدهاتف باناسونيك

99/2015005831436/10/14جديد والة تازة13107-000204703 HP 5150 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدطابعة

99/2015005831436/10/14جديد والة تازة13207-000204713 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز مونيتور الوان 10 بوصة

99/2015005831436/10/14جديد والة تازة13307-000204717 feed rack suppressor with parametric0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005831436/10/14جديد والة تازة13407-000204738 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدتلفزيون 25بوصه سوني

99/2015005831436/10/14جديد والة تازة13507-000204723 Picture Tel /Polycomipower97.No
Monitor

53.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005841436/10/14جديد والة تازة13607-000204807 j-6325-580-ADRUM0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
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99/2015005841436/10/14جديد والة تازة13707-000204760 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكاميرا االنظمة لتصوير الوثائق

99/2015005841436/10/14جديد والة تازة13807-000204764 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدمونيتور ملون 9 بوصة سوني

99/2015005841436/10/14جديد والة تازة13907-000204816 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكاميرا القطة لتصوير الوثائق

99/2015005841436/10/14جديد والة تازة14007-000204806 j-6081-500-ADRUM0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005841436/10/14جديد والة تازة14107-000204772 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدوحدة كم بالكاميرا سوني

99/2015005841436/10/14جديد والة تازة14207-000204774 ONKYO-Model TA-65100.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005841436/10/14جديد والة تازة14307-000204808 J-6001-840-A Eccemtrcity0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005841436/10/14جديد والة تازة14407-000204805 j-6001-820 A0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005841436/10/14جديد والة تازة14507-000204758 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدتلفزيون برو

99/2015005851436/10/14غير صا146140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعادارة االحصاء واعلوماتجهاز حاسب الي نوع.
000

99/2015005851436/10/14غير صا147141601333 xerox 0.000مستودع رجيعادارة االحصاء واعلوماتطابعة أبيض وأسود

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة14807-000204782 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدميكرفون احادي االاه سوني

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة149070400166 57.500مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدمروحة شفط 30×30 -110/220 فولت
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99/2015005861436/10/14جديد والة تازة150140500300 جهاز تلفزيون 29 بوصة متعدد االنظمة 3 مداخل ورج
JVC فيديو ماركة

995.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة15107-000204712 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز مونيتور 14 بوصة درجة وضوح 750 خط

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة152140800300 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعددباســـه  كهربــــائيه

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة15307-000204717 feed rack suppressor with parametric0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة15407-000204724 Picture Tel /Polycomipower97 with 32/34
XGA

0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة15507-000204771 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز ضبط الصوت مع الصورة سوني

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة15607-000204776 TASCAM 424 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدخالط

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة157140502223 NEC LT 380 PROJECTOR7,790مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد.
000

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة158140108073 EQUIPMENT RACK -19U1,836مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد.
000

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة15907-000204770 مازج للصورة 4  مداخل للفيديو باؤثرات القيمة مع
شاحن

0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة16007-000204804 j-6001-830 A0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة161140501000 .3,550مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز الفانوس السحري لعرض االوراق اطبوعة
000

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة16207-000204764 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدمونيتور ملون 9 بوصة سوني
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99/2015005861436/10/14جديد والة تازة163141600021 .1,270مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدطابعة ليزر اتشبي موديل 1300
000

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة16407-000204817 JVC  VCP HR-PSOOK0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة165140500410 .4,500مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز فيديو سوني
000

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة16607-000202690 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدشاحن بطارية

99/2015005861436/10/14جديد والة تازة16707-000200161 65.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز قياس

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة16807-000204808 J-6001-840-A Eccemtrcityمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة16907-000204805 j-6001-820 Aمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة17007-000204740 ICOM  مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدترانسفير
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة17107-000204807 j-6325-580-ADRUMمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة17207-000204723 Picture Tel /Polycomipower97.No
Monitor

مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

53.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة17307-000204758 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدتلفزيون برو
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة17407-000204791 Hoad Set Model HS-33Aمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة17507-000204774 ONKYO-Model TA-6510مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000
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91/2013005241436/10/21جديد والة تازة17607-000200594 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدهاتف باناسونيك
خالد اامعي

48.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة17707-000204717 feed rack suppressor with parametricمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة17807-000204713 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز مونيتور الوان 10 بوصة
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة17907-000204760 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكاميرا االنظمة لتصوير الوثائق
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة18007-000204816 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكاميرا القطة لتصوير الوثائق
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة18107-000204736 LONG ARM STAPLER 26/6-8 BLACKمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة18207-000204703 HP 5150 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدطابعة
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة18307-000204817 JVC  VCP HR-PSOOKمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة18407-000204738 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدتلفزيون 25بوصه سوني
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة18507-000204575 HP 840 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدطابعة ملونة
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة18607-000204764 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدمونيتور ملون 9 بوصة سوني
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة18707-000204772 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدوحدة كم بالكاميرا سوني
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة18807-000204806 j-6081-500-ADRUMمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000
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91/2013005241436/10/21جديد والة تازة18907-000200849 JVC مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدتلفزيون 29 بوصه
خالد اامعي

0.000

91/2013005241436/10/21جديد والة تازة19007-000203167 HP مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدماسح ضوئي
خالد اامعي

270.000

91/2013005251436/10/21جديد والة تازة19107-000204734 CARL DISK CUTTERمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005251436/10/21جديد والة تازة192140502223 NEC LT 380 PROJECTORمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

7,790.
000

91/2013005251436/10/21جديد والة تازة193140800300 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعددباســـه  كهربــــائيه
خالد اامعي

0.000

91/2013005251436/10/21جديد والة تازة194140108073 EQUIPMENT RACK -19Uمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

1,836.
000

91/2013005251436/10/21جديد والة تازة195070400166 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدمروحة شفط 30×30 -110/220 فولت
خالد اامعي

57.500

91/2013005251436/10/21جديد والة تازة196140501000 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز الفانوس السحري لعرض االوراق اطبوعة
خالد اامعي

3,550.
000

91/2013005251436/10/21جديد والة تازة197140500410 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز فيديو سوني
خالد اامعي

4,500.
000

91/2013005251436/10/21جديد والة تازة19807-000204724 Picture Tel /Polycomipower97 with 32/34
XGA

مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005251436/10/21جديد والة تازة199140500300 جهاز تلفزيون 29 بوصة متعدد االنظمة 3 مداخل ورج
JVC فيديو ماركة

مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

995.000

92/2013008761436/10/21جديد والة تازة20007-000204764 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدمونيتور ملون 9 بوصة سوني
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008761436/10/21جديد والة تازة20107-000204712 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز مونيتور 14 بوصة درجة وضوح 750 خط
والدراسات الطبية الز

0.000

16174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

92/2013008761436/10/21جديد والة تازة20207-000202690 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدشاحن بطارية
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008761436/10/21جديد والة تازة20307-000204771 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز ضبط الصوت مع الصورة سوني
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008761436/10/21جديد والة تازة20407-000204804 j-6001-830 Aمستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008761436/10/21جديد والة تازة20507-000200161 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز قياس
والدراسات الطبية الز

65.000

92/2013008761436/10/21جديد والة تازة20607-000204770 مازج للصورة 4  مداخل للفيديو باؤثرات القيمة مع
شاحن

مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008761436/10/21جديد والة تازة20707-000204776 TASCAM 424 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدخالط
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008761436/10/21جديد والة تازة20807-000204717 feed rack suppressor with parametricمستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008761436/10/21جديد والة تازة20907-000204782 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدميكرفون احادي االاه سوني
والدراسات الطبية الز

0.000

91/2013005261436/10/21جديد والة تازة21007-000209778 PAL Composite waveform monitorمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005261436/10/21جديد والة تازة21107-000210172 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدشاشة فيديو ملونة 17 بوصة
خالد اامعي

0.000

91/2013005261436/10/21جديد والة تازة212141301250 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعداشرطة تسجيل فيديو
خالد اامعي

148.000

91/2013005261436/10/21جديد والة تازة21307-000210176 AV Switcher 4x1 for Codecمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005261436/10/21جديد والة تازة214140105484 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز حاسب آلي حديث
خالد اامعي

3,000.
000
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91/2013005261436/10/21جديد والة تازة21507-000209557 DVD / VCR combo player 4HEADمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005261436/10/21جديد والة تازة21607-000210211 equipment racks  for local controlمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005261436/10/21جديد والة تازة21707-000209572 EQUIPMENT RACKS RITTAL DKمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

91/2013005261436/10/21جديد والة تازة218140500710 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدهاتف اريكسون عادي دبالوج 3105
خالد اامعي

35.830

91/2013005261436/10/21جديد والة تازة21907-000209782 Equipmant racks  rihal DKمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة22007-000211683 CHANNEL PACKET VOICEمستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة22107-000213262 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدطابعة ملونة
والدراسات الطبية الز

3,420.
000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة222140502470 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز حاسب الى من نوع ديل اوبتبليكس 790
والدراسات الطبية الز

2,990.
000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة22307-000211530 GBASE 10 LX4*2 MODULEمستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة2244716456 Equipments Rack for A/V equipments
42U

...

مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
والدراسات الطبية الز

10,212.
000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة225140500710 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدهاتف اريكسون عادي دبالوج 3105
والدراسات الطبية الز

207.530

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة22607-000209572 EQUIPMENT RACKS RITTAL DKمستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة2274716435 Equipments Rack for A/V equipments
42U

..

مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
والدراسات الطبية الز

10,212.
000
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10.2.7.3

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة228140103632 HP DC7900  مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز حاسب الي نوع
والدراسات الطبية الز

3,100.
000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة2294716470 220V-2.5 A Power Supply with enclosure
..

مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
والدراسات الطبية الز

1,743.
000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة2304502123 SUSTEM AMERICAN THOMSON
PRODUCT MEDIA EDGE HARDWARE

RECEIVER

مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
والدراسات الطبية الز

19,324.
000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة23107-000212384 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز ماسح ضوئي
والدراسات الطبية الز

3,830.
000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة2324713148 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدشاشة تلفزيونية
والدراسات الطبية الز

10,815.
000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة233140103801 projector necمستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
والدراسات الطبية الز

5,697.
000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة23407-000211603 10GBASE  LX4 XENPAK MODUمستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
والدراسات الطبية الز

0.000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة235141601335 xerox مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدطابعة 4*1 متعددة االغراض
والدراسات الطبية الز

1,171.
000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة2364713160 CHANNEL مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدمازج صوتي
والدراسات الطبية الز

7,545.
000

92/2013008771436/10/21جديد والة تازة23707-000206088 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز حاسب الي مكتبي
والدراسات الطبية الز

4,035.
000

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة23807-000217444 Spray hose Pearing0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة23907-000217445 Argle valve 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة24007-000217439 Fuse TRS 50A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
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10.2.7.3

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة241142500100 1.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبنمـوذج مـذكره اســتالم رقـم (2)

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة24207-000217483 Speed governor 00.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة24307-000217459 Tower Cable0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة24407-000217415 Ball Bearing 6202220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة24507-000217448 Ball Bearing 63100220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة24607-000217451 Ball Bearing 6205220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة24707-000217464 Cooling fan 10.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة24807-000217433 Fuse TRS 70R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة24907-000217432 Fuse TRS 100R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة25007-000217440 Fuse TRS 100A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة25107-000217447 Ball Bearing 6312220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة25207-000217443 Old Compressor 528140.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة25307-000217476 Printer Drcuit board0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
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99/2015006031436/11/01جديد والة تازة25407-000217429 Ball Bearing 60211220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة25507-000217475 Motor 10.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة25607-000217423 Pillow Block Bearing 10.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة25707-000217430 Ball Bearing 6213220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة25807-000217438 Fuse TRS 10A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة25907-000217422 Pillow Block Bearing 3/40.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة26007-000217474 Door Cam Ritcuter Assy0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة26107-000217453 Ball Bearing 6207820.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة26207-000217478 Alarm0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة26307-000217481 micro Switch Door0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة26407-000217473 Tsolator Spring0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة26507-000217428 Ball Bearing 61001220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة26607-000217436 Fuse TRS 15R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
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10.2.7.3

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة26707-000217420 Ball Bearing 6203220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة26807-000217442 Fuse A4BY 1200A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة26907-000217472 Capaeitor0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة27007-000217457 Starler coil0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة27107-000217480 hand drier0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة27207-000217431 Fuse TRS 150R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة27307-000217469 Fan blosver motor0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة27407-000217421 Pillow Block Bearing 15/160.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة27507-000217426 Pillow Block Bearing 2 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة27607-000217434 Fuse TRS 300R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة27707-000217437 Fuse TRS 6A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة27807-000217418 Ball Bearing 6309220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة27907-000217479 Roller Wheel0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
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10.2.7.3

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة28007-000217467 Cooling fan 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة28107-000217482 Meahani caeit0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة28207-000217446 Ball Bearing 6313220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة28307-000217456 Reclifler 3 PH0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة28407-000217458 Loire Contact Keleay0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة28507-000217427 Flange Bearing 11 1/40.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة28607-000217435 Fuse TRS 35R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة28707-000217468 Bauart for lamp0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة28807-000217419 Ball Bearing 6208220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة28907-000217450 Ball Bearing 6311220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة29007-000217424 Pillow Block Bearing 1 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة29107-000217416 Ball Bearing 6201220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة29207-000217454 Ball Bearing 6204220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
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10.2.7.3

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة29307-000217460 Contactor  magnetc0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة29407-000217425 Pillow Block Bearing 20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة29507-000217417 Ball Bearing 6206220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة29607-000217477 ballar for tube0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة29707-000217471 Switch bowred thms 340.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة29807-000217449 Ball Bearing 6212220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة29907-000217452 Ball Bearing 6209220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة30007-000217465 Cooling fan 1 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة30107-000217455 Carbon brush0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة30207-000217441 Fuse TRS 3V0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006031436/11/01جديد والة تازة30307-000217461 Pump Petroll0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة30407-000217437 Fuse TRS 6A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة30507-000217438 Fuse TRS 10A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
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99/2015006091436/11/02جديد والة تازة30607-000217426 Pillow Block Bearing 2 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة30707-000217439 Fuse TRS 50A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة30807-000217428 Ball Bearing 61001220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة30907-000217475 Motor 10.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة31007-000217430 Ball Bearing 6213220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة31107-000217432 Fuse TRS 100R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة31207-000217477 ballar for tube0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة31307-000217473 Tsolator Spring0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة31407-000217468 Bauart for lamp0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة31507-000217469 Fan blosver motor0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة31607-000217441 Fuse TRS 3V0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة31707-000217457 Starler coil0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة31807-000217455 Carbon brush0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
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10.2.7.3

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة31907-000217464 Cooling fan 10.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة32007-000217425 Pillow Block Bearing 20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة32107-000217431 Fuse TRS 150R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة32207-000217442 Fuse A4BY 1200A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة32307-000217427 Flange Bearing 11 1/40.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة32407-000217429 Ball Bearing 60211220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة32507-000217449 Ball Bearing 6212220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة32607-000217443 Old Compressor 528140.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة32707-000217416 Ball Bearing 6201220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة32807-000217459 Tower Cable0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة32907-000217444 Spray hose Pearing0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة33007-000217418 Ball Bearing 6309220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة33107-000217460 Contactor  magnetc0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

26174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة33207-000217420 Ball Bearing 6203220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة33307-000217467 Cooling fan 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة33407-000217422 Pillow Block Bearing 3/40.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة33507-000217446 Ball Bearing 6313220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة33607-000217474 Door Cam Ritcuter Assy0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة33707-000217453 Ball Bearing 6207820.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة33807-000217451 Ball Bearing 6205220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة33907-000217476 Printer Drcuit board0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة34007-000217447 Ball Bearing 6312220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة34107-000217452 Ball Bearing 6209220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة34207-000217445 Argle valve 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة34307-000217478 Alarm0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة34407-000217434 Fuse TRS 300R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

27174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة34507-000217436 Fuse TRS 15R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة34607-000217433 Fuse TRS 70R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة34707-000217415 Ball Bearing 6202220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة34807-000217471 Switch bowred thms 340.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة34907-000217440 Fuse TRS 100A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة35007-000217417 Ball Bearing 6206220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة35107-000217419 Ball Bearing 6208220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة35207-000217461 Pump Petroll0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة35307-000217421 Pillow Block Bearing 15/160.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة35407-000217423 Pillow Block Bearing 10.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة35507-000217472 Capaeitor0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة35607-000217479 Roller Wheel0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة35707-000217450 Ball Bearing 6311220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

28174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة35807-000217465 Cooling fan 1 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة35907-000217458 Loire Contact Keleay0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة36007-000217454 Ball Bearing 6204220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة36107-000217448 Ball Bearing 63100220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة36207-000217435 Fuse TRS 35R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة36307-000217456 Reclifler 3 PH0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006091436/11/02جديد والة تازة36407-000217424 Pillow Block Bearing 1 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة36507-000217437 Fuse TRS 6Aمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة36607-000217438 Fuse TRS 10Aمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة36707-000217426 Pillow Block Bearing 2 1/2مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة36807-000217439 Fuse TRS 50Aمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة36907-000217428 Ball Bearing 6100122مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة37007-000217475 Motor 1مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

29174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة37107-000217430 Ball Bearing 621322مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة37207-000217432 Fuse TRS 100Rمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة37307-000217477 ballar for tubeمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة37407-000217473 Tsolator Springمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة37507-000217468 Bauart for lampمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة37607-000217469 Fan blosver motorمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة37707-000217441 Fuse TRS 3Vمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة37807-000217457 Starler coilمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة37907-000217455 Carbon brushمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة38007-000217464 Cooling fan 1مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة38107-000217425 Pillow Block Bearing 2مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة38207-000217431 Fuse TRS 150Rمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة38307-000217442 Fuse A4BY 1200Aمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

30174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة38407-000217427 Flange Bearing 11 1/4مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة38507-000217429 Ball Bearing 6021122مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة38607-000217449 Ball Bearing 621222مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة38707-000217443 Old Compressor 52814مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة38807-000217416 Ball Bearing 620122مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة38907-000217459 Tower Cableمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة39007-000217444 Spray hose Pearingمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة39107-000217418 Ball Bearing 630922مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة39207-000217460 Contactor  magnetcمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة39307-000217420 Ball Bearing 620322مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة39407-000217467 Cooling fan 1/2مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة39507-000217422 Pillow Block Bearing 3/4مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة39607-000217446 Ball Bearing 631322مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

31174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة39707-000217474 Door Cam Ritcuter Assyمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة39807-000217453 Ball Bearing 620782مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة39907-000217451 Ball Bearing 620522مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة40007-000217476 Printer Drcuit boardمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة40107-000217447 Ball Bearing 631222مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة40207-000217452 Ball Bearing 620922مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة40307-000217445 Argle valve 1/2مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة40407-000217478 Alarmمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة40507-000217434 Fuse TRS 300Rمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة40607-000217436 Fuse TRS 15Rمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة40707-000217433 Fuse TRS 70Rمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة40807-000217415 Ball Bearing 620222مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة40907-000217471 Switch bowred thms 34مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

32174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة41007-000217440 Fuse TRS 100Aمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة41107-000217417 Ball Bearing 620622مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة41207-000217419 Ball Bearing 620822مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة41307-000217461 Pump Petrollمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة41407-000217421 Pillow Block Bearing 15/16مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة41507-000217423 Pillow Block Bearing 1مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة41607-000217472 Capaeitorمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة41707-000217479 Roller Wheelمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة41807-000217450 Ball Bearing 631122مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة41907-000217465 Cooling fan 1 1/2مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة42007-000217458 Loire Contact Keleayمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة42107-000217454 Ball Bearing 620422مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة42207-000217448 Ball Bearing 6310022مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000
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10.2.7.3

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة42307-000217435 Fuse TRS 35Rمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة42407-000217456 Reclifler 3 PHمستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

91/2013005271436/11/02جديد والة تازة42507-000217424 Pillow Block Bearing 1 1/2مستودع الرجيع ستشفى الكادارة التشغيل والصيانة للطالب
خالد اامعي

0.000

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة42607-000217437 Fuse TRS 6A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة42707-000217438 Fuse TRS 10A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة42807-000217426 Pillow Block Bearing 2 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة42907-000217439 Fuse TRS 50A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة43007-000217428 Ball Bearing 61001220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة43107-000217475 Motor 10.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة43207-000217430 Ball Bearing 6213220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة43307-000217432 Fuse TRS 100R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة43407-000217477 ballar for tube0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة43507-000217473 Tsolator Spring0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
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10.2.7.3

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة43607-000217468 Bauart for lamp0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة43707-000217469 Fan blosver motor0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة43807-000217441 Fuse TRS 3V0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة43907-000217457 Starler coil0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة44007-000217455 Carbon brush0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة44107-000217464 Cooling fan 10.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة44207-000217425 Pillow Block Bearing 20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة44307-000217431 Fuse TRS 150R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة44407-000217442 Fuse A4BY 1200A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة44507-000217427 Flange Bearing 11 1/40.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة44607-000217429 Ball Bearing 60211220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة44707-000217449 Ball Bearing 6212220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة44807-000217443 Old Compressor 528140.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
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10.2.7.3

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة44907-000217416 Ball Bearing 6201220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة45007-000217459 Tower Cable0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة45107-000217444 Spray hose Pearing0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة45207-000217418 Ball Bearing 6309220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة45307-000217460 Contactor  magnetc0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة45407-000217420 Ball Bearing 6203220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة45507-000217467 Cooling fan 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة45607-000217422 Pillow Block Bearing 3/40.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة45707-000217446 Ball Bearing 6313220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة45807-000217474 Door Cam Ritcuter Assy0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة45907-000217453 Ball Bearing 6207820.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة46007-000217451 Ball Bearing 6205220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة46107-000217476 Printer Drcuit board0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
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10.2.7.3

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة46207-000217447 Ball Bearing 6312220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة46307-000217452 Ball Bearing 6209220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة46407-000217445 Argle valve 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة46507-000217478 Alarm0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة46607-000217434 Fuse TRS 300R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة46707-000217436 Fuse TRS 15R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة46807-000217433 Fuse TRS 70R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة46907-000217415 Ball Bearing 6202220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة47007-000217471 Switch bowred thms 340.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة47107-000217440 Fuse TRS 100A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة47207-000217417 Ball Bearing 6206220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة47307-000217419 Ball Bearing 6208220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة47407-000217461 Pump Petroll0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
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10.2.7.3

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة47507-000217421 Pillow Block Bearing 15/160.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة47607-000217423 Pillow Block Bearing 10.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة47707-000217472 Capaeitor0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة47807-000217479 Roller Wheel0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة47907-000217450 Ball Bearing 6311220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة48007-000217465 Cooling fan 1 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة48107-000217458 Loire Contact Keleay0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة48207-000217454 Ball Bearing 6204220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة48307-000217448 Ball Bearing 63100220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة48407-000217435 Fuse TRS 35R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة48507-000217456 Reclifler 3 PH0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006101436/11/02جديد والة تازة48607-000217424 Pillow Block Bearing 1 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006121436/11/03جديد والة تازة487140800100 11.490مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةدباســـه  عاديـه
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10.2.7.3

99/2015006121436/11/03جديد والة تازة488142201549 .1,711مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةكرسي عمل زائر
000

99/2015006121436/11/03جديد والة تازة489140700200 10.630مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةخرامـــه  متوســـــطه

99/2015006121436/11/03جديد والة تازة490142200210 175.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةكرسى زائر ثابت موديل 810ال ظهر وسط بنى

99/2015006121436/11/03جديد والة تازة491141601155 طقم مكتب خشب 220+110 مع ملحق ودوالب 4 درف
كرسي ظهر عالي و2كرسي ثابت مع طاولة شاي

.7,500مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االدارية
000

99/2015006121436/11/03جديد والة تازة492142201336 850.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةكرسي زوار جلد صناعي فاخر

99/2015006121436/11/03جديد والة تازة493142201335 950.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةكرسي مدير ظهر عالي جلد صناعي فاخر

99/2015006121436/11/03جديد والة تازة494140800200 195.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةدباســـه  كبيــــــره

99/2015006121436/11/03جديد والة تازة495140800300 102.130مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةدباســـه  كهربــــائيه

99/2015006131436/11/03غير صا496140800100 0.000مستودع رجيعكلية طب االسناندباســـه  عاديـه

99/2015006131436/11/03غير صا497140700200 13.560مستودع رجيعكلية طب االسنانخرامـــه  متوســـــطه

99/2015006161436/11/08غير صا498140502203 .2,850مستودع رجيعكلية اآلدابجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

99/2015006171436/11/08غير صا499110103078 HPl7590 1,149مستودع رجيعكلية اآلداب/ وكيل الكلية للشؤن االداريةطابعة.
000

99/2015006171436/11/08غير صا50007-000103855 LCD 2,399مستودع رجيعكلية اآلداب/ وكيل الكلية للشؤن االداريةشاشة تلفزيون  32 بوصة.
000
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99/2015006181436/11/08غير صا501140107993 .1,055مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االدارية.كرسي
400

99/2015006191436/11/08غير صا502141601383 .34,639مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةطاولة اجتماعات 25  شخص
000

99/2015006191436/11/08غير صا503142700054 .4,200مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةوحده عمل مفرده
000

99/2015006201436/11/08جديد والة تازة504142401400 HP 5590   1,250مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةماسح ضوئي.
000

99/2015006211436/11/08جديد والة تازة50507-000100382 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةكرسي مكتب
شؤون اوظفين / مدير االدارة

.4,400مستودع رجيع
000

99/2015006211436/11/08جديد والة تازة5064738630 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةحامل سطح صغير شمال
شؤون اوظفين / مدير االدارة

404.250مستودع رجيع

99/2015006211436/11/08جديد والة تازة5074738629 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةحامل سطح صغير يمين
شؤون اوظفين / مدير االدارة

404.250مستودع رجيع

99/2015006211436/11/08جديد والة تازة5084738626 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةحامل سطح كبير يمين
شؤون اوظفين / مدير االدارة

404.250مستودع رجيع

99/2015006211436/11/08جديد والة تازة5094738628 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةحامل سطح كبير شمال
شؤون اوظفين / مدير االدارة

404.250مستودع رجيع

99/2015006211436/11/08جديد والة تازة5104738631 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةدوالب خشب 80 سم
شؤون اوظفين / مدير االدارة

404.250مستودع رجيع

99/2015006211436/11/08جديد والة تازة51107-0001047 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةمكتب
شؤون اوظفين / مدير االدارة

750.000مستودع رجيع

99/2015006211436/11/08جديد والة تازة5124738624 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةفريم 80*1.60
شؤون اوظفين / مدير االدارة

404.250مستودع رجيع

99/2015006211436/11/08جديد والة تازة513110101149 wd 1.tb عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةهاردسك خارجي
شؤون اوظفين / مدير االدارة

369.000مستودع رجيع
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99/2015006211436/11/08جديد والة تازة5144738625 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةسطح 100 * 80
شؤون اوظفين / مدير االدارة

404.250مستودع رجيع

99/2015006211436/11/08جديد والة تازة5154737424 آلة إتالف ورق ماركة إيديال موديل 2404- صناعة
اانية.

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارة
شؤون اوظفين / مدير االدارة

.2,500مستودع رجيع
000

93/2013013171436/11/09جديد والة تازة5164736041 درج 3 شري MOD-DC-1270 120CM طاولة
مكتب صيني

مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/كلية التربية
اامعية عليشه

400.000

93/2013013171436/11/09جديد والة تازة5174723989 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/كلية التربيةكرسي دوار ظهر قصير اردني mod-713 قماش اسود
اامعية عليشه

150.000

93/2013013181436/11/09جديد والة تازة518140502203 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم علم النفسجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
اامعية عليشه

2,850.
000

93/2013013191436/11/09جديد والة تازة5194500625 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةمكتب مع ملحق 160 سم .
اامعية عليشه

1,500.
000

93/2013013191436/11/09جديد والة تازة5204725769 جهاز هاتف مع اظهار باناسونيك KXITS880 مع
بطارية

مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالمية
اامعية عليشه

230.000

93/2013013191436/11/09جديد والة تازة521140103298 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةكرسي قماش بني
اامعية عليشه

135.000

93/2013013191436/11/09جديد والة تازة522140101324 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةدوالب 2 درفــة
اامعية عليشه

950.000

93/2013013191436/11/09جديد والة تازة5234500626 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةكرسي دوار مكتب
اامعية عليشه

500.000

99/2015006221436/11/10غير صا524140502478 DELL Vostro 3450 ;Standard جهاز مول
Base

.2,800مستودع رجيعكلية العمارة والتخطيط
000

99/2015006231436/11/11جديد والة تازة525141600024 .1,725مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةطابعة ليزر موديل  P3005  اتشبي
000

99/2015006231436/11/11جديد والة تازة5264502121 BEAM PROJECTOR HITACHI CPA 100
ULTRA SHORT RHROW PROJECTOR

.4,285مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االدارية
000
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99/2015006231436/11/11جديد والة تازة527142403883 Canon DR-m 160 4,577مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةماسح ضوئي.
000

99/2015006231436/11/11جديد والة تازة528141601208 a4 1,110مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةطابعة ملونة.
000

99/2015006241436/11/11جديد والة تازة5294760127 Polarimeter optical Model SR-6 - Poly
Science corporation Niles (USA)

.25,200مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

99/2015006241436/11/11جديد والة تازة5304763104 Viscosimeter Portable (FERRANTI -
ITALY)

.12,150مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

99/2015006241436/11/11جديد والة تازة5314903390 RESTEK - HPLC COLUMN29,700مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

99/2015006241436/11/11جديد والة تازة532300801550 HOT PLATE CIRCULAR WITH
THERMOSTAT

637.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

99/2015006241436/11/11جديد والة تازة5334763098 Centrifuge PLC Series Gemmy Ind.
Corp.

.16,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

99/2015006241436/11/11جديد والة تازة5344903392 SHAMADZU HPLC uv/visdetector29,850مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

99/2015006241436/11/11جديد والة تازة535301902500 SPATULA,PALETTE KNIVE,S.S.,WITH
WOODEN HANDLE&FLEXIBLE
BLADE,L.125MM,WIDTH 20MM

3.500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

99/2015006241436/11/11جديد والة تازة5364763105 Refractometer: Bellingham Stanley
limited (England)

.25,950مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

99/2015006241436/11/11جديد والة تازة5374903391 HPLC PUMP/ shomadzu29,450مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

99/2015006251436/11/12غير صا53807-000202141 L120 950.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةجهاز فاكس كانون

99/2015006251436/11/12غير صا53907-000211017 Shaking water bath0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
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99/2015006251436/11/12غير صا54007-000204458 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةجهاز قياس ضوئي

99/2015006251436/11/12غير صا54107-0003022 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةهزاز انابيب

99/2015006251436/11/12غير صا54207-000216740 incubator overdirer 22070.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006251436/11/12غير صا54307-000208198 550.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةثالجة 5 قدم

99/2015006251436/11/12غير صا54407-000216760 magnalic clsar0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006251436/11/12غير صا545110800702 224.470مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةدباسة كبيرة

99/2015006251436/11/12غير صا54607-000216752 acid isolation protin analysis535.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006251436/11/12غير صا54707-000200376 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةفريزر كالفيناتور 20 قدم

99/2015006251436/11/12غير صا54807-0001048 .1,609مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةكرسي
000

99/2015006251436/11/12غير صا54907-000209489 water distillation unit and deionger0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006251436/11/12غير صا550140103962 L-140  1,322مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةجهاز فاكس.
000

99/2015006251436/11/12غير صا55107-000200759 hp  p3005  0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةطابعه ليزر

99/2015006251436/11/12غير صا55207-000216727 water distillation unit and deioniser0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

43174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

99/2015006251436/11/12غير صا553140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةجهاز حاسب الي نوع.
000

99/2015006251436/11/12غير صا55407-000101761 650.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةملحق مكتب تالنت

99/2015006251436/11/12غير صا555140105050 analytical balance9,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006251436/11/12غير صا55607-000216758 10mm cell qurtez silila0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006251436/11/12غير صا557140104220 hp p2055d 1,325مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةطابعة ليزر عادية نوع اتش بي.
000

99/2015006251436/11/12غير صا55807-000209658 balance sartorius0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006251436/11/12غير صا55907-000103158 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةثالجة بابين

99/2015006251436/11/12غير صا56007-000209492 automatic electrophoresis0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006251436/11/12غير صا56107-000300097 .25,400مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةجهاز تقطير ااء
000

99/2015006251436/11/12غير صا56207-000201749 950.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةثالجه ال جي

99/2015006251436/11/12غير صا56307-0001058 30.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةول غاز

99/2015006251436/11/12غير صا56407-0001044 250.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةدوالب

99/2015006251436/11/12غير صا56507-000211019 Hot plate with magnetic stirrer0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
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99/2015006251436/11/12غير صا56607-000216759 hot plate magnalic0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006251436/11/12غير صا56707-0003026 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةجهاز قياس االس الهيدروجيني

99/2015006251436/11/12غير صا56807-000216731 epson scanner0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة569142401400 HP 5590   1,250مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةماسح ضوئي.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة570301800700 RACKS TEST TUBE
POLYPROPYLENE 24 HOLE O.D 25MM

29.930مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة571140500771 .1,173مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةهاتف اريكسون صغير موديل 4223
800

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة572301902500 SPATULA,PALETTE KNIVE,S.S.,WITH
WOODEN HANDLE&FLEXIBLE
BLADE,L.125MM,WIDTH 20MM

3.500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة573301300400 MAGNETIC STIRRING BAR 50 X10 MM3.840مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة574140105478 PH ELECTROCLES.1,900مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة575301901700 SPATULA,CHATTAWAY
PATTERN,S.S.,LENGTH 200 MM ,

WIDTH 4 MM

5.640مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة576140105497 U.V-VIS AUTOSCANNING26,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة577140800300 97.080مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةدباســـه  كهربــــائيه

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة578140105448 .10,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةحضانة كهربية
000
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99/2015006261436/11/12جديد والة تازة579301300100 MAGNETIC STIRRING BAR 12X6 MM .3.500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة580140700200 13.560مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةخرامـــه  متوســـــطه

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة581140105476 SPECTRO PHOTO METER .3,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة582141601332 Epson 11,135مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةطابعة ليزر شبكة ملونة ماركة ايبسون.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة583140502237 ESPRIMO MOBILE 12 3,337مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةجهاز حاسب آلي مول.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة584301300200 MAGNETIC STIRRING BAR 25X8 MM .4.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة585301800600 RACKS TEST TUBE
POLYPROPYLENE 24 HOLE O.D 20MM

20.620مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة586140800100 9.700مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةدباســـه  عاديـه

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة587140502238 ESPRIMO MOBILE 14 3,277مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةجهاز حاسب آلي مول.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة588140105473 SHAKER INCUBOTOR1,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة589140105559 MICRO WAVE ONEN12,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة590301902400 SPATULA,PALLETE KNIVE,S.S.,WITH
WOODEN HANDLE&FLEXIBLE
BLADE,L.110MM,WIDTH 30MM

3.500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة591300301900 CLAMP , OF REACTION VESSELS9.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
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99/2015006261436/11/12جديد والة تازة592141601333 xerox 413.180مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةطابعة أبيض وأسود

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة593301901500 SPATULA,CHATTAWAY
PATTERN,S.S.,LENGTH 130 MM ,

WIDTH 10 MM

3.920مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة594300801500 HOLDER , TEST TUBE , LENGTH
130MM

4.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة595140107425 SHAKING INCUBATOR.12,304مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة596140105500 .1,950مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةخالط مغناطيسي مع سطح ساخن
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة597140105965 I-1220  6,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةجهاز ماسح ضوئي ماركة كودك.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة598301901600 SPATULA,CHATTAWAY
PATTERN,S.S.,LENGTH 185 MM ,

WIDTH 10 MM

5.330مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة599301300500 MAGNETIC STIRRING BAR 70X10 MM
ض

14.370مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة600140105472 GRADIENT MIXER7,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة601140107769 distilation unit 230v/50-60hz udk50,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة602301901200 SPATULA NICKEL,WITH ONE
SPATULATE & ONESPOON,LENGTH

150 MM , WIDTH 18 MM

3.500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة6034005191602 SPECTROPHOTOMETER46,889مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة604140107145 snaking water bath with morking lon
cover

.18,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000
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99/2015006261436/11/12جديد والة تازة605301300300 MAGNETIC STIRRING BAR 35X8 MM
ض

5.780مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة6064105230130 WATER BATH3,262مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة607140502470 .2,990مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةجهاز حاسب الى من نوع ديل اوبتبليكس 790
000

99/2015006261436/11/12جديد والة تازة608301901300 SPATULA NICKEL,WITH ONE
SPATULATE & ONESPOON,LENGTH

210 MM , WIDTH 25 MM

3.500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

92/2013008781436/11/12جديد والة تازة609140502203 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
والدراسات الطبية الز

2,850.
000

99/2015006271436/11/12غير صا6104730420 pH electrode with fklow cell& holder12,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006271436/11/12تالف6114711448 .5,111مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية829975-902
000

99/2015006271436/11/12تالف6124711449 .8,215مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية880975
000

99/2015006271436/11/12غير صا6134711445 210.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية5182-0553

99/2015006271436/11/12غير صا6144714695 .7,800مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايويةDrying Oven فرن فيف
000

99/2015006271436/11/12غير صا6154711103 Centrifuge mini spin 230 VAC7,150مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006271436/11/12غير صا6164711450 .1,100مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية5067-1553
000

99/2015006271436/11/12غير صا6174711443 G 1328 C7,857مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000
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99/2015006271436/11/12غير صا6184711444 300.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية0101-1246

99/2015006271436/11/12غير صا6194716401 Magnetic Stirrer with hot plate1,995مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006271436/11/12غير صا6204750679 VORTEX SHAKER , Manual &
continuous motion

Speed range: 0 - 2500 rpm ,Model: ITS2

.2,100مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015006271436/11/12تالف6214711440 G 1311 B83,389مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006271436/11/12غير صا6224716448 Sentron pH meter with calib buffer7,200مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006271436/11/12غير صا6234716417 PH meter Sentron7,200مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006271436/11/12غير صا6244711442 G 138 A4,700مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006271436/11/12جديد والة تازة6254711447 G1364C51,598مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006271436/11/12جديد والة تازة6264721227 Gilson Pipetman P Pipettes Make:
Gilson, USA. Volume Range: 20 - 100 ul

.1,479مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015006271436/11/12جديد والة تازة6274721231 Gilson Pipetman P Pipettes Make:
Gilson, USA. Volume Range: 200-1000 ul

.1,479مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015006271436/11/12جديد والة تازة6284721229 Gilson Pipetman P Pipettes Make:
Gilson, USA. Volume Range: 50-200ul

.1,150مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015006271436/11/12جديد والة تازة6294752035 WATER DISTILLATTION - UNIT23,635مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006271436/11/12جديد والة تازة6304721226 MOEL : LH120/12, FURNACE WITH
CONTROLLER B150, Electrically heated

batch furnace

.43,014مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000
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99/2015006271436/11/12جديد والة تازة6314716400 Vortex Mixer for one&Multi Test Tube
and for Small Flask

.2,100مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015006281436/11/12جديد والة تازة632141600024 .1,725مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةطابعة ليزر موديل  P3005  اتشبي
000

99/2015006281436/11/12جديد والة تازة6334502121 BEAM PROJECTOR HITACHI CPA 100
ULTRA SHORT RHROW PROJECTOR

.4,285مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االدارية
000

99/2015006281436/11/12جديد والة تازة634142403883 Canon DR-m 160 4,577مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةماسح ضوئي.
000

99/2015006281436/11/12جديد والة تازة635141601208 a4 1,110مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةطابعة ملونة.
000

99/2015006291436/11/12جديد والة تازة636141601333 xerox 541.020مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةطابعة أبيض وأسود

99/2015006291436/11/12جديد والة تازة637141601205 487.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةطابعة عادية

99/2015006291436/11/12جديد والة تازة638140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةجهاز حاسب الي نوع.
000

99/2015006291436/11/12جديد والة تازة639140502203 .2,850مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

99/2015006291436/11/12جديد والة تازة640140501450 LCD 17  مع الشاشة DTK 4,700مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةجهاز حاسب الي.
000

99/2015006291436/11/12جديد والة تازة641140105484 .3,000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةجهاز حاسب آلي حديث
000

99/2015006291436/11/12جديد والة تازة642142100102 SYMBOL LS 2208 520.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةقارئ الباركود

99/2015006291436/11/12جديد والة تازة643141601335 xerox 1,171مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةطابعة 4*1 متعددة االغراض.
000
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99/2015006291436/11/12جديد والة تازة644142000120 L120  936.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةجهازفاكس ليزر ماركة كانون موديل

99/2015006301436/11/12جديد والة تازة645142403847 dell latitude E6400 3,595مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةجهاز مول نوع.
000

99/2015006301436/11/12جديد والة تازة646140502237 ESPRIMO MOBILE 12 3,337مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةجهاز حاسب آلي مول.
000

99/2015006301436/11/12جديد والة تازة647140502238 ESPRIMO MOBILE 14 3,277مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةجهاز حاسب آلي مول.
000

99/2015006301436/11/12جديد والة تازة648140502101 HP 4,206مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةحاسب الي مول.
000

99/2015006301436/11/12جديد والة تازة649140502426 جهاز(4*1)متعدد الوظائف يعمل(فاكس+آله
تصوير+طابعة+ماسح ضوئي) ماركة برازر موديل

7340

790.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االدارية

99/2015006301436/11/12جديد والة تازة650140502200 DELL LATTUDE      جهاز حاسب آلي دل مول
D630

.4,890مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االدارية
000

99/2015006301436/11/12جديد والة تازة65107-0002017 10.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةجهاز حاسب آلي كومباك بنتيوم 1

99/2015006301436/11/12جديد والة تازة652140500771 810.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةهاتف اريكسون صغير موديل 4223

99/2015006301436/11/12جديد والة تازة6534714849 .18,500مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةجهازمول للمكفوفين برنتوا 18 خليه
000

99/2015006301436/11/12جديد والة تازة654140500710 207.530مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةهاتف اريكسون عادي دبالوج 3105

99/2015006311436/11/12غير صا6554740162 .5,999مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الرياضياتالبتوب توشيبا 2.4
000

99/2015006311436/11/12تالف6564740158 .5,599مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الرياضياتالبتوب دل 2.4
000
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92/2013008791436/11/15جديد والة تازة657110100913 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة التطوير واودةمكتب 3210 عنابي
والدراسات الطبية الز

450.000

92/2013008801436/11/15جديد والة تازة658140502203 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
والدراسات الطبية الز

2,850.
000

99/2015006321436/11/15غير صا659140502238 ESPRIMO MOBILE 14 كلية ادارة االعمال/ قسم نظم اعلوماتجهاز حاسب آلي مول
االدارية

.3,277مستودع رجيع
000

99/2015006331436/11/15غير صا66007-0002043 0.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ قسم االعالمهاتف عادي

99/2015006331436/11/15غير صا66107-000200276 .3,116مستودع رجيعكلية اآلداب/ قسم االعالمحاسب الي مول توشيبا
000

99/2015006341436/11/15غير صا662140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعكلية اعلمينجهاز حاسب الي نوع.
000

99/2015006351436/11/15تالف6634715025 طقم مكتب خشب 220 مع ملحق ودوالب 4 درف
وكرسي ظهر عالي و2كرسي ثابت للزوار جلد

.9,300مستودع رجيعوكيل اامعة للشؤون التعليمية واالكاديمية
000

99/2015006361436/11/16غير صا66407-0002057 .15,499مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميجهاز حاسب الي مول
000

99/2015006361436/11/16غير صا66507-000201422 .1,899مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميجهاز كمبيوتر ايسر
000

99/2015006371436/11/16غير صا666141601333 xerox 0.000مستودع رجيعادارة ادمات وارافق العامةطابعة أبيض وأسود

99/2015006381436/11/16غير صا66707-000205486 XP اقسام العلوم والدراسات الطبية/ مركز التدريببرنامج ويندوز
والتوظيف

650.000مستودع رجيع

99/2015006381436/11/16غير صا66807-0002013 getway اقسام العلوم والدراسات الطبية/ مركز التدريبشاشة كمبيوتر
والتوظيف

400.000مستودع رجيع

99/2015006391436/11/16غير صا669140101305 HARD DISK  اقسام العلوم والدراسات الطبية/ مركز التدريبهارديسك
والتوظيف

359.000مستودع رجيع
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99/2015006401436/11/16غير صا670140502468 .3,390مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/قسم االدارة العامةجهاز حاسب الى عامل ماركه hp موديل 6200
000

99/2015006411436/11/16غير صا671141601359 DN 2025 SJ  HP 3,040مستودع رجيعكلية ادارة االعمالطابعه ليزر ملونه.
000

99/2015006421436/11/16غير صا672140500770 .1,311مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة الصناعيةهاتف اريكسون رقمي دبالوج 3213
760

99/2015006421436/11/16غير صا6734704852 .7,499مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة الصناعيةكمبيوتر مول 0
000

99/2015006421436/11/16غير صا6744779708 .2,999مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة الصناعيةاتش بي الكمبيوتر اكتبي
000

99/2015006421436/11/16غير صا675140502474 HP Pro Book 6460B 3,038مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة الصناعيةجهاز حاسب الي مول.
500

99/2015006431436/11/16غير صا676140800200 195.000مستودع رجيعبرنامج االشراف اارجي اشتركدباســـه  كبيــــــره

99/2015006431436/11/16غير صا677110100963 449.000مستودع رجيعبرنامج االشراف اارجي اشترككاميرا تصوير

99/2015006431436/11/16غير صا678140110808 ااسحات الضوئية ملون
epson work force  gt-1500

document scanner b11b190021ba

.1,155مستودع رجيعبرنامج االشراف اارجي اشترك
000

99/2015006431436/11/16غير صا679140700300 189.000مستودع رجيعبرنامج االشراف اارجي اشتركخرامـــه  كبيــــــره

99/2015006431436/11/16غير صا6804500824 .1,420مستودع رجيعبرنامج االشراف اارجي اشترككمبيوتر مول
000

99/2015006441436/11/16غير صا681110101153 desktop 780 dell intel core 2duo
e7500+lcd18.5

.3,850مستودع رجيعمركز تقنيات الطاقة استدامة
000

99/2015006451436/11/16غير صا682110101153 desktop 780 dell intel core 2duo
e7500+lcd18.5

.3,850مستودع رجيعإدارة استودعات
000
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99/2015006461436/11/17غير صا68307-000200407 449.000مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونطابعه ليزر

99/2015006461436/11/17غير صا68407-000100448 500.000مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونكرسي دوار جلد

99/2015006471436/11/17غير صا68507-000101072 0.000مستودع رجيعوكيل اامعة للشؤون التعليمية واالكاديميةسجاد صيني

99/2015006471436/11/17غير صا686140502486 جهاز حاسب الى مكتبي والشاشات نوع دل موديل
7010SF

.3,990مستودع رجيعوكيل اامعة للشؤون التعليمية واالكاديمية
000

99/2015006471436/11/17غير صا687140105345 795.000مستودع رجيعوكيل اامعة للشؤون التعليمية واالكاديميةكرسي دوار جلد اسود

99/2015006471436/11/17غير صا688141601208 a4 1,110مستودع رجيعوكيل اامعة للشؤون التعليمية واالكاديميةطابعة ملونة.
000

92/2013008811436/11/17جديد والة تازة6894730748 latitude E5420  مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبجهاز جاسب مول دل
والدراسات الطبية الز

3,450.
000

92/2013008821436/11/17جديد والة تازة690140502237 ESPRIMO MOBILE 12 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبجهاز حاسب آلي مول
والدراسات الطبية الز

3,337.
000

99/2015006481436/11/17جديد والة تازة691140109714 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةجهاز مكتبي
البريات

.5,015مستودع رجيع
000

99/2015006481436/11/17جديد والة تازة69207-000200577 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةحاسب الي مول
البريات

.4,499مستودع رجيع
000

99/2015006481436/11/17جديد والة تازة69307-000200595 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةشاشه سامسونج
البريات

550.000مستودع رجيع

99/2015006481436/11/17جديد والة تازة69407-000200838 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةجهاز كمبيوتر لالاث
البريات

.8,415مستودع رجيع
000

99/2015006481436/11/17جديد والة تازة69507-0002093 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةشاشه
البريات

.1,400مستودع رجيع
000
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99/2015006481436/11/17جديد والة تازة69607-000205642 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةجهاز ماسح
البريات

249.000مستودع رجيع

99/2015006481436/11/17جديد والة تازة69707-0002054 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةجهاز عرض
البريات

.1,000مستودع رجيع
000

99/2015006481436/11/17جديد والة تازة69807-000201268 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةجهاز حاسب آلي مول
البريات

.3,300مستودع رجيع
000

99/2015006491436/11/18غير صا69907-000200587 hp 2015 1,750مستودع رجيعاالدارة العامة للسالمة واالمن اامعيطابعه ليزر.
000

99/2015006501436/11/18غير صا700142600007 ( BTC) 62.000مستودع رجيعبرنامج استقطاب االساتذة والباحثين اتميزينهاتف عادي نوع

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة701140502203 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
والدراسات الطبية الز

2,850.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة702140106904 طاولة اجتماعات دائرية الربعة اشخاص مصنوعة من
اشب

مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياض
والدراسات الطبية الز

10,353.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة703140500771 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضهاتف اريكسون صغير موديل 4223
والدراسات الطبية الز

1,083.
620

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة704140107047 طقم مكتب خشب مغطى بالد مكون من مكتب مقاس
210*104 سم بوحدة ادراج ودوالب قسمين ازء

العلوي درفتين زجاج وازء السفلي درفتين خشب مع
طاولة شاي موديل جاليليو  صناعة ايطالية من شركة بولي

مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياض
والدراسات الطبية الز

17,745.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة705140106901 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضكرسي ظهر وسط الهيكل خشبي نوعية فاخرة
والدراسات الطبية الز

6,344.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة706140800300 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضدباســـه  كهربــــائيه
والدراسات الطبية الز

129.360

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة707140101277 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضجهاز لية مياه 75 جالون
والدراسات الطبية الز

700.000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة708140106900 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضكرسي ظهر عالي الهيكل خشبي نوعية فاخرة
والدراسات الطبية الز

9,048.
000

55174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة709140103632 HP DC7900  مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضجهاز حاسب الي نوع
والدراسات الطبية الز

3,100.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة710141601335 xerox مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضطابعة 4*1 متعددة االغراض
والدراسات الطبية الز

1,171.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة711142403733 ADF مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضماسح ضوئي
والدراسات الطبية الز

3,200.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة712140501650 DELL جهاز حاسب آلي نوع دل شاشة 19 بوصة
OPTIPLEX GX-620

مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياض
والدراسات الطبية الز

3,300.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة713140107048 كرسي ظهر عالي القاعدة منجدة بالقماش والظهر شبك
موديل سنترا

مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياض
والدراسات الطبية الز

1,814.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة714140502238 ESPRIMO MOBILE 14 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضجهاز حاسب آلي مول
والدراسات الطبية الز

3,277.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة715140106902 طقم كنب منجد بالد كنب مقعدين عدد 2  كنبة مفرده
عدد 2

مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياض
والدراسات الطبية الز

40,628.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة716140107049 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضكرسي زوار ثابت موديل سنترا
والدراسات الطبية الز

1,266.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة717140106903 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضطاولة شاي مقاس 70*70 خشب فاخر والسطح زجاج
والدراسات الطبية الز

5,254.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة718141601205 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضطابعة عادية
والدراسات الطبية الز

487.000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة719140500710 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضهاتف اريكسون عادي دبالوج 3105
والدراسات الطبية الز

207.530

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة720141601333 xerox مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضطابعة أبيض وأسود
والدراسات الطبية الز

512.000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة72107-000101034 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضجهاز فاكس متعدد الوظائف
والدراسات الطبية الز

0.000
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92/2013008831436/11/18جديد والة تازة722142403847 dell latitude E6400 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضجهاز مول نوع
والدراسات الطبية الز

3,595.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة723142000308 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضفرامة ورق كهربائية
والدراسات الطبية الز

1,359.
150

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة724140800200 مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياضدباســـه  كبيــــــره
والدراسات الطبية الز

138.950

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة725140110354 hp pro book 4310sمستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياض
والدراسات الطبية الز

3,788.
000

92/2013008831436/11/18جديد والة تازة726140106899 طقم مكتب خشب فاخر مغطى بالقشرة الطبيعية وادهونه
بمادة الالكر الشفافة وملحقاته

مستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم الصحية للبنين  الرياض
والدراسات الطبية الز

86,974.
000

99/2015006511436/11/18جديد والة تازة727141200030 سبورة الكترونية ماركة سمارات موديل 580مع اامل
ارضي 110فولت

.7,700مستودع رجيععمادة تطوير اهارات
000

99/2015006511436/11/18جديد والة تازة728140500710 215.000مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتهاتف اريكسون عادي دبالوج 3105

99/2015006511436/11/18جديد والة تازة729140104370 دوالب مقاس 100×40×180سم ارتفاع زجاج من
االعلى ، روز وود.

.1,100مستودع رجيععمادة تطوير اهارات
000

99/2015006511436/11/18جديد والة تازة730142100102 SYMBOL LS 2208 520.000مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتقارئ الباركود

99/2015006511436/11/18جديد والة تازة73107-000200674 0.000مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتهاتف ديجتال

99/2015006511436/11/18جديد والة تازة732142600007 ( BTC) 62.000مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتهاتف عادي نوع

99/2015006511436/11/18جديد والة تازة733141601146 ZEBRA TLP 2844 22.000مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتطابعة الباركود
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91/2013005281436/11/18غير صا7344728201 كونتر رئيسي عبارة عن وحدات عمل ستيليكس موديل
سنترا ؤلف من قواطع خاصة بارتفاع 170سم*3,40سم

طول واجهة االستقبال بارتفاع 110سم *2,20طول
ومغطاة باشب مع أسطح عمل مغطى شب ودوالب
علوي حسب التصميم باإلضافة إلى اري خاصة لعمل

تمديدات ااسب والهاتف والكه

مستودع الرجيع ستشفى الكوكيل اامعة للشؤون التعليمية واالكاديمية
خالد اامعي

26,700.
000

99/2015006521436/11/18غير صا735141301344 El911 360.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل

99/2015006531436/11/19غير صا7364501298 LCD 950.000مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة الكهربائيةشاشة كمبيوتر

99/2015006541436/11/19جديد والة تازة737140400700 .1,049مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم النبات واالحياء الدقيقةثالجه
000

99/2015006541436/11/19جديد والة تازة73807-0002061 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم النبات واالحياء الدقيقةفرن

99/2015006541436/11/19جديد والة تازة73907-000200747 .12,800مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم النبات واالحياء الدقيقةميزان حساس
000

99/2015006541436/11/19جديد والة تازة74007-000200190 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم النبات واالحياء الدقيقةحضانه

99/2015006541436/11/19جديد والة تازة741140103522 MOUSE  29.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم النبات واالحياء الدقيقةماوس كمبيوتر

99/2015006541436/11/19جديد والة تازة74207-000201147 .6,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم النبات واالحياء الدقيقةجهاز حاسب آلي
000

99/2015006551436/11/22جديد والة تازة743141601333 xerox 0.000مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتطابعة أبيض وأسود

99/2015006551436/11/22جديد والة تازة744140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتجهاز حاسب الي نوع.
000

99/2015006551436/11/22جديد والة تازة745140502203 .2,850مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000
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99/2015006551436/11/22جديد والة تازة746141601206 .3,980مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتطابعة شبكة
000

99/2015006551436/11/22جديد والة تازة747142600007 ( BTC) 62.000مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتهاتف عادي نوع

99/2015006551436/11/22جديد والة تازة748140500710 215.000مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتهاتف اريكسون عادي دبالوج 3105

99/2015006561436/11/22جديد والة تازة7494710634 fujitsu 3,190مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتجهاز حاسب آلي.
000

99/2015006561436/11/22جديد والة تازة750140501660 جهاز حاسب آلي نوع دل موديل GX745 مع شاشة 17
بوصة

.3,750مستودع رجيععمادة تطوير اهارات
000

99/2015006561436/11/22جديد والة تازة751141600031 HP 2015  1,250مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتطابعة كمبيوتر ليزرجت.
000

99/2015006561436/11/22جديد والة تازة752140502486 جهاز حاسب الى مكتبي والشاشات نوع دل موديل
7010SF

.3,990مستودع رجيععمادة تطوير اهارات
000

99/2015006561436/11/22جديد والة تازة753140502478 DELL Vostro 3450 ;Standard جهاز مول
Base

.2,800مستودع رجيععمادة تطوير اهارات
000

99/2015006561436/11/22جديد والة تازة754140600423 Dell Optiplex 7010  3,748مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتحاسب االلى مكتبي.
000

99/2015006561436/11/22جديد والة تازة755140103962 L-140  1,093مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتجهاز فاكس.
000

99/2015006571436/11/22جديد والة تازة756140101616 470.000مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتغالية براد يب 2 ج بدون عازل

99/2015006571436/11/22جديد والة تازة757140502203 .2,850مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

99/2015006571436/11/22جديد والة تازة758141301344 El911 360.000مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل
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10.2.7.3

99/2015006581436/11/22غير صا759140502460 hp 2530p كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتجهاز حاسب الي مول
الطبية الطارئة

.3,345مستودع رجيع
000

99/2015006581436/11/22غير صا760140100992 TOSHIBA  كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتجهاز حاسب آلي مول
الطبية الطارئة

.3,900مستودع رجيع
000

99/2015006591436/11/22غير صا76107-0002043 0.000مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتهاتف عادي

99/2015006601436/11/22غير صا762140103325 laser jet pr400 2,200مستودع رجيععمادة تطوير اهاراتطابعة نوع اتش بي ليزر جيت.
000

99/2015006611436/11/23جديد والة تازة763301901700 SPATULA,CHATTAWAY
PATTERN,S.S.,LENGTH 200 MM ,

WIDTH 4 MM

5.640مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

99/2015006621436/11/23غير صا764140103325 laser jet pr400 1,300مستودع رجيععمادة البحث العلميطابعة نوع اتش بي ليزر جيت.
000

99/2015006631436/11/24غير صا765142000308 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةفرامة ورق كهربائية
شؤون اوظفين / وحدة االستحقاقات

.1,359مستودع رجيع
150

99/2015006631436/11/24غير صا766140800100 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةدباســـه  عاديـه
شؤون اوظفين / وحدة االستحقاقات

55.000مستودع رجيع

99/2015006631436/11/24غير صا767140103632 HP DC7900  عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةجهاز حاسب الي نوع
شؤون اوظفين / وحدة االستحقاقات

.3,100مستودع رجيع
000

99/2015006641436/11/24جديد والة تازة7684774076 Transformer 92.750مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبول كهربي

99/2015006641436/11/24جديد والة تازة76907-000217479 Roller Wheel0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006641436/11/24جديد والة تازة7704200044864 FILTER CORE DRIER0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006641436/11/24جديد والة تازة7714200025458 BATTERY DRY.6VOLTS. 200AMPS0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
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10.2.7.3

99/2015006641436/11/24جديد والة تازة7724200005510 SOLENOID VALVE0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006641436/11/24جديد والة تازة773142500100 1.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبنمـوذج مـذكره اســتالم رقـم (2)

99/2015006641436/11/24جديد والة تازة7744200026130 SHUNT CONTROL0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

99/2015006651436/11/24غير صا775140500771 880.000مستودع رجيعكلية اآلدابهاتف اريكسون صغير موديل 4223

99/2015006651436/11/24غير صا776140110028 .1,900مستودع رجيعكلية اآلدابطابعة ايبسون تطبع على السي دي
000

99/2015006661436/11/24غير صا777140105691 WNB 4,400مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءحمام مائي موديل.
000

99/2015006661436/11/24غير صا778140105710 280.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءحوامل انابيب اختبار 4 مع كل جهاز

99/2015006671436/11/25غير صا779142000308 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةفرامة ورق كهربائية
شؤون اوظفين / وحدة االستحقاقات

.1,359مستودع رجيع
150

99/2015006681436/11/25غير صا780142000308 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةفرامة ورق كهربائية
شؤون اوظفين / وحدة االستحقاقات

.1,359مستودع رجيع
150

99/2015006691436/11/25غير صا781142000308 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةفرامة ورق كهربائية
شؤون اوظفين / وحدة االستحقاقات

.1,359مستودع رجيع
150

99/2015006701436/11/25غير صا782141601333 xerox 0.000مستودع رجيعادارة االسكانطابعة أبيض وأسود

99/2015006701436/11/25غير صا783140102245 350.000مستودع رجيعادارة االسكاندواليب ملفات

99/2015006701436/11/25غير صا784140502486 جهاز حاسب الى مكتبي والشاشات نوع دل موديل
7010SF

.3,990مستودع رجيعادارة االسكان
000
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99/2015006701436/11/25غير صا78507-000100851 .1,450مستودع رجيعادارة االسكانطقم كنب
000

99/2015006701436/11/25غير صا786142000120 L120  936.000مستودع رجيعادارة االسكانجهازفاكس ليزر ماركة كانون موديل

99/2015006701436/11/25غير صا787140102244 .1,150مستودع رجيعادارة االسكانمكتب 180*80 سم
000

99/2015006711436/11/25غير صا788140800100 55.000مستودع رجيعادارة االسكاندباســـه  عاديـه

99/2015006721436/11/25غير صا789142403847 dell latitude E6400 3,595مستودع رجيعوكالة اامعة للمشاريع/ ادارة التطوير واودةجهاز مول نوع.
000

99/2015006721436/11/25غير صا790140110099 DELL 780 2,890مستودع رجيعوكالة اامعة للمشاريع/ ادارة التطوير واودةجهاز مكتبي نوع.
000

99/2015006721436/11/25غير صا791142403883 Canon DR-m 160 4,577مستودع رجيعوكالة اامعة للمشاريع/ ادارة التطوير واودةماسح ضوئي.
000

99/2015006731436/11/26غير صا792142700055 برنامج السنة التأهيلية للطالب والطالبات الصموحده عمل ثانيه
وضعاف السمع

.18,529مستودع رجيع
000

99/2015006731436/11/26غير صا793142700054 برنامج السنة التأهيلية للطالب والطالبات الصموحده عمل مفرده
وضعاف السمع

.4,200مستودع رجيع
000

99/2015006741436/11/26غير صا79407-000200586 0.000مستودع رجيعكلية التربيةحاسب الي مع شاشه دل

99/2015006751436/11/26غير صا795142000308 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةفرامة ورق كهربائية
شؤون اوظفين / وحدة االستحقاقات

.1,359مستودع رجيع
150

92/2013008841436/11/28جديد والة تازة7964730748 latitude E5420  مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبجهاز جاسب مول دل
والدراسات الطبية الز

3,450.
000

92/2013008851436/11/28جديد والة تازة797140502237 ESPRIMO MOBILE 12 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبجهاز حاسب آلي مول
والدراسات الطبية الز

3,337.
000
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99/2015006761436/11/29غير صا798140103889 ACER E725  4,499مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميجهاز البتوب من نوع.
000

99/2015006771436/11/29غير صا79907-000105432 0.000مستودع رجيععمادة شؤون اكتباتكرسي دوار بتكايات

99/2015006771436/11/29غير صا8004763489 .12,500مستودع رجيععمادة شؤون اكتباتكونتر خشبي.
000

99/2015006771436/11/29غير صا80107-000105412 0.000مستودع رجيععمادة شؤون اكتباتكرسي دوار بدون تكايات وكفرات

99/2015006771436/11/29غير صا8024707779 300.000مستودع رجيععمادة شؤون اكتباتكرسي دوار شبك رقم 510 لون أسود.

99/2015006771436/11/29غير صا803140107251 518.000مستودع رجيععمادة شؤون اكتباتكرسي ظهر عالي جلد.

99/2015006771436/11/29غير صا804111500010 300.000مستودع رجيععمادة شؤون اكتباتكرسي دوار قصير

99/2015006771436/11/29غير صا80507-000207210 0.000مستودع رجيععمادة شؤون اكتباتكرسي عادي

99/2015006771436/11/29غير صا80607-000216027 0.000مستودع رجيععمادة شؤون اكتباتدواليب كبيرة

99/2015006781436/11/29غير صا80707-000208550 Hp LaserJet 1200 printerعمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالة
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة تنمية اوارد

البشرية

0.000مستودع رجيع

99/2015006781436/11/29غير صا808140800300 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةدباســـه  كهربــــائيه
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة تنمية اوارد

البشرية

65.000مستودع رجيع

99/2015006791436/12/01غير صا80907-000200702 0.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةحاسب الي دل مع شاشه مسطحه

99/2015006791436/12/01غير صا810140109282 60.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةدباسة نوفس B7 A اانيه

63174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

99/2015006791436/12/01غير صا81107-000200379 .4,699مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةجهاز حاسب الي نوع دل مع ملحقاته
000

99/2015006801436/12/01غير صا812140502478 DELL Vostro 3450 ;Standard جهاز مول
Base

.2,800مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االدارية
000

99/2015006801436/12/01غير صا813140502203 .2,850مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

99/2015006811436/12/01جديد والة تازة814140800100 11.560مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةدباســـه  عاديـه

99/2015006811436/12/01جديد والة تازة815141200806 550.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةسبورة بيضاء فلوماستر مغناطيسية

99/2015006811436/12/01جديد والة تازة816142700054 .4,200مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةوحده عمل مفرده
000

99/2015006811436/12/01جديد والة تازة817140700200 10.500مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةخرامـــه  متوســـــطه

99/2015006811436/12/01جديد والة تازة818140700300 173.720مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةخرامـــه  كبيــــــره

99/2015006811436/12/01جديد والة تازة819142201552 .2,600مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةكرسي عمل موظف
000

99/2015006811436/12/01جديد والة تازة820142200925 200.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةكرسي دوار طويل موديل 319

99/2015006811436/12/01جديد والة تازة821142403844 .1,790مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةمكتب خشب مقاس 180سم مع الدوالب
000

99/2015006811436/12/01جديد والة تازة822141200837 162.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةسجاد بالطات (موكيت) 50*50

99/2015006811436/12/01جديد والة تازة823140800300 114.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ الشؤون االداريةدباســـه  كهربــــائيه
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99/2015006821436/12/02جديد والة تازة8244763798 10mm. absorption cell400.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

99/2015006821436/12/02جديد والة تازة8254763800 KBr Crystal 100g750.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

99/2015006821436/12/02جديد والة تازة8264760128 UV - 1800 UV Spectrophotometer
software included

.32,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

99/2015006821436/12/02جديد والة تازة8274760130 Mini Hand Press MHP-1 (Dia. 4 mm)6,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

99/2015006821436/12/02جديد والة تازة8284763799 ِAgate Mortar and Pestle1,371مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

99/2015006821436/12/02جديد والة تازة8294717732 Fluorescence كاشف عبر قياس اإلستشعاع
detector

.45,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

99/2015006821436/12/02جديد والة تازة8304763801 Nacl 0.05mm. Fixed thick ness cell3,126مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

99/2015006821436/12/02جديد والة تازة8314731052 Latest Computer with Printer3,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

99/2015006821436/12/02جديد والة تازة8324760132 Demountable liquid cell with KBr
windows

.3,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

99/2015006821436/12/02جديد والة تازة8334753514 عامود الفصل
GC MS Column

.2,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

99/2015006821436/12/02جديد والة تازة8344760141 High purity Helium gases and regulator2,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

91/2013005291436/12/02غير صا83507-000214111 INCUBATOR CAPACITYمستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم التشريح
خالد اامعي

0.000

91/2013005301436/12/02غير صا83607-000212798 مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم التشريحثالجة طبية
خالد اامعي

0.000
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99/2015006831436/12/04غير صا837140502238 ESPRIMO MOBILE 14 3,277مستودع رجيعكلية اآلداب/ قسم االعالمجهاز حاسب آلي مول.
000

99/2015006831436/12/04غير صا838140103310 hp 1280  860.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ قسم االعالمطابعة عادية

99/2015006831436/12/04غير صا839140103638 HP OFFICEJET K7103   770.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ قسم االعالمطابعة ملونة

99/2015006831436/12/04غير صا840140109941 liksys usb adapter 54g wirless  143 83790.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ قسم االعالم

99/2015006841436/12/04غير صا841140108223 وحدة عمل لعدد 4 اشخاص مقاس 160*160 سم مع
دوالب معلق مقاس 100 سم +رف معلق + وحدة ادراج

على عجل

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالة
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة تنمية اوارد

البشرية

.23,400مستودع رجيع
000

99/2015006851436/12/04غير صا842140108223 وحدة عمل لعدد 4 اشخاص مقاس 160*160 سم مع
دوالب معلق مقاس 100 سم +رف معلق + وحدة ادراج

على عجل

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالة
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون أعضاء

هيئة التدريس

.23,400مستودع رجيع
000

99/2015006861436/12/04غير صا843140108361 وحدة عمل لعدد 2 شخص مقاس 160*160 سم مع
دوالب معلق مقاس 100 سم + رف معلق + وحدة ادراج

على عجل

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالة
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة عالقات

اوظفات

.14,150مستودع رجيع
000

99/2015006871436/12/04غير صا844140108351 وحدة عمل لعدد 4 اشخاص مقاس 160*160 سم مع
دوالب معلق مقاس 100سم+درف+ وحد اجراد على

عجل

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالة
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون أعضاء

هيئة التدريس

.23,400مستودع رجيع
000

99/2015006871436/12/04غير صا845140108355 وحدة عمل لعدد 2 اشخاص مقاس 160*160سم مع
دوالب معلق مقاس 100 سم + رق +وحدة ادراج بعجل

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالة
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون أعضاء

هيئة التدريس

.14,150مستودع رجيع
000

99/2015006881436/12/04غير صا846140108223 وحدة عمل لعدد 4 اشخاص مقاس 160*160 سم مع
دوالب معلق مقاس 100 سم +رف معلق + وحدة ادراج

على عجل

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالة
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون

اوظفات

.23,400مستودع رجيع
000

99/2015006891436/12/04غير صا847140108361 وحدة عمل لعدد 2 شخص مقاس 160*160 سم مع
دوالب معلق مقاس 100 سم + رف معلق + وحدة ادراج

على عجل

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالة
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة عالقات

اوظفات

.14,150مستودع رجيع
000

99/2015006901436/12/04غير صا848140110099 DELL 780 2,890مستودع رجيعمستشفى الك خالد اامعيجهاز مكتبي نوع.
000
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99/2015006901436/12/04غير صا849140800100 11.190مستودع رجيعمستشفى الك خالد اامعيدباســـه  عاديـه

99/2015006901436/12/04غير صا850140103945 P2055  HP 1,235مستودع رجيعمستشفى الك خالد اامعيطابعة.
000

99/2015006911436/12/04جديد والة تازة851140103313 240.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ قسم االعالمكرسي ثابت 3703

99/2015006921436/12/23غير صا852140110764 .8,550مستودع رجيعكلية العلوم/ وحدة التصوير العلميكومبيوتر مكتبي صغير
000

99/2015006921436/12/23غير صا85307-0002103 .5,500مستودع رجيعكلية العلوم/ وحدة التصوير العلميماسح ضوئي
000

99/2015006921436/12/23غير صا85407-000209887 .14,500مستودع رجيعكلية العلوم/ وحدة التصوير العلميجهاز كبيوتر
000

99/2015006921436/12/23غير صا85507-000201147 .6,000مستودع رجيعكلية العلوم/ وحدة التصوير العلميجهاز حاسب آلي
000

99/2015006931436/12/23غير صا8564718048 86.000مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/ االتصاالت االداريةسجاد مصلى

99/2015006941436/12/23غير صا857140800100 55.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءدباســـه  عاديـه

99/2015006941436/12/23غير صا85807-000203733 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءجهاز حاسب الي نوع دل بنتيوم 4

99/2015006941436/12/23غير صا85907-000204942 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءطابعة HP  دسك جت

99/2015006941436/12/23غير صا86007-000200547 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءجهاز حاسب الي بنتيوم 3

99/2015006941436/12/23غير صا8614736805 Buchi Rotavapor RE 120 Rotary
Evaporator with Water Bath 465

جهاز مبخر دوراني

.9,800مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000
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99/2015006941436/12/23غير صا862140800200 195.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءدباســـه  كبيــــــره

99/2015006951436/12/24جديد والة تازة863110100868 590.000مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينشاشة 19 بوصة ال سي دي

99/2015006951436/12/24جديد والة تازة864110100870 m2727nf 3,450مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينطابعة ليزر.
000

99/2015006951436/12/24جديد والة تازة865140502220 DELL optiplex755 4,290مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينجهاز حاسب آلي.
000

99/2015006951436/12/24جديد والة تازة866110100867 .2,050مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينجهاز حاسب الي دل جي اكس 760
000

99/2015006951436/12/24جديد والة تازة867110100873 .8,200مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينجهاز كمبيوتر ماكنتوش اماك برد 2.5
000

99/2015006951436/12/24جديد والة تازة86807-000200562 .1,395مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينطابعه ملونه
000

99/2015006951436/12/24جديد والة تازة869110100872 .1,600مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينطابعة باركود زيبرا
000

99/2015006951436/12/24جديد والة تازة87007-000200576 950.000مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينفاكس كانون

99/2015006951436/12/24جديد والة تازة871110100869 .4,400مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينطابعة ليزر اتش بي 4015
000

99/2015006951436/12/24جديد والة تازة872140103962 L-140  1,207مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينجهاز فاكس.
500

99/2015006951436/12/24جديد والة تازة873110100871 ir6001  39,500مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينالة تصوير عالية االداء.
000

99/2015006961436/12/24غير صا874140502462 TIT 49.000مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينجهاز هاتف عادي ماركة
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99/2015006961436/12/24غير صا875140800300 98.020مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفيندباســـه  كهربــــائيه

99/2015006971436/12/24غير صا876140800100 9.690مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميدباســـه  عاديـه

99/2015006971436/12/24غير صا877140800200 50.000مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميدباســـه  كبيــــــره

99/2015006971436/12/24غير صا878140800300 116.500مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميدباســـه  كهربــــائيه

99/2015006971436/12/24غير صا879140700300 173.720مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميخرامـــه  كبيــــــره

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة880301300400 MAGNETIC STIRRING BAR 50 X10 MM15.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة881301300500 MAGNETIC STIRRING BAR 70X10 MM
ض

15.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة8824724777 SHAKING WATER BATH WITH
MAKROLON COVER

.17,655مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة8834724788 BIMETALLIC CONTROLLED DRI BATH
ANALOG

.10,400مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة88407-000208726 Accessories6,331مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
330

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة88507-000208725 Mini Electophoresis System Includes0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة88607-000208724 mm spacer Bio- Red0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة887301800600 RACKS TEST TUBE
POLYPROPYLENE 24 HOLE O.D 20MM

20.620مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
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99/2015006981436/12/24جديد والة تازة888301300300 MAGNETIC STIRRING BAR 35X8 MM
ض

6.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة8894725355 FRB On R.12 Servicer Charger300.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة8904501802 SCREEN 14 RAM2G 250 HD 2.1HZ
DELL 1545 كمبيوتر

.2,070مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة8914779096 Multiple well cluster plate. 96 well
TC-TC- Treated. Sterile 100/case white

.1,300مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة8924501801 VGA RAM4G HD 320 INTEILEORE2
DELL 780 MALTI DVD كمبيوتر

.2,350مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة893301905100 STOP WATCH GP 15 MIN.70.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة8944724792 PLANT GROTH CHAMBER CAPACITY
720 LITRE

.132,950مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة89507-000208727 mini protein ii cell15,850مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015006981436/12/24جديد والة تازة8964724782 VORTEX MIXER FOR4 ONE& MULTIT
TEST TUBE AND FOR SMALL FLASK

.2,100مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015006991436/12/24غير صا897141601333 xerox 512.000مستودع رجيعوكيل اامعةطابعة أبيض وأسود

99/2015006991436/12/24غير صا89807-000101393 0.000مستودع رجيعوكيل اامعةهاتف رقمي نوع اريكسون

99/2015006991436/12/24غير صا899141601332 Epson 11,135مستودع رجيعوكيل اامعةطابعة ليزر شبكة ملونة ماركة ايبسون.
000

99/2015006991436/12/24غير صا90007-000100506 0.000مستودع رجيعوكيل اامعةفرامه ورق
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99/2015006991436/12/24غير صا9014714065 .6,900مستودع رجيعوكيل اامعةكرسي ظهر ااني طبي موديل كاب
000

99/2015006991436/12/24غير صا902142201221 HP1100 270.000مستودع رجيعوكيل اامعةطابعة ليزر

99/2015006991436/12/24غير صا90307-000201289 .3,776مستودع رجيعوكيل اامعةكرسي ظهر عالي
300

99/2015006991436/12/24غير صا90407-000200407 449.000مستودع رجيعوكيل اامعةطابعه ليزر

99/2015006991436/12/24غير صا90507-000100625 0.000مستودع رجيعوكيل اامعةمكتب بملحق

99/2015006991436/12/24غير صا90607-000201284 542.000مستودع رجيعوكيل اامعةكرسي ظهر

99/2015006991436/12/24غير صا90707-000211066 Pilot 0.000مستودع رجيعوكيل اامعةحقيبة جلد

99/2015007001436/12/24غير صا908300801600 HOT PLATE MAGNETIC
STIRRER,220V

.1,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

99/2015007011436/12/24غير صا90907-000211058 UITRA LOW TEMPS FREEGER0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة9104759371 Haemoglobinometer3,160مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة91107-000211056 MEDICAL FREEZER38,660مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة91207-000211015 Refrigerated plate0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة9134732577 ALT Steam Sterilizer25,750مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000
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99/2015007011436/12/24جديد والة تازة9144749343 MAGENTIC STIRRER •Epoxy painted
metal structure

.1,650مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة9154750157 VORTEX SHAKER • Manual &
continuous motion

.2,100مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة916140105564 VERTICAL GEL UNIT + POWER
SUPPLY

.14,100مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة91707-000209600 lab genias gel0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة9184730415 WESTERN BLOTTING - TE77 PWR
SEMIDRY

.12,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة91907-000209882 electrochemi cal detectr0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة920140107429 RETERIGERATOR 16 CU FT2,750مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة9214750156 SHAKING WATTER BATH WITH
MAKROlON COVER • Capacity: 8 ~20

Liters

.17,650مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة92207-000209486 al pha high performance0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة9234730418 pH/C - 900 monitor42,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة92407-000211053 VWRTICAL LAMINAY FLOW BENCHES0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة925140107153 autoclave  sterlizersteam vertical20,475مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة926140105664 SPECTRO UV-VIS DUAL BEAM
KINETIC STODY

.45,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
000
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99/2015007011436/12/24جديد والة تازة927140107154 dual vertical  system mid unit11,650مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة92807-000211011 Refrig rateal micro contri0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية

99/2015007011436/12/24جديد والة تازة929140105563 COLLING CENTRIFUGE, BENCH TYPE48,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية.
000

99/2015007021436/12/25جديد والة تازة93007-000100230 180.000مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة ايكانيكيةطقم مكتب

99/2015007021436/12/25جديد والة تازة93107-000200678 0.000مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة ايكانيكيةثالجه بودين 6 قدم

99/2015007021436/12/25جديد والة تازة93207-000100451 4x12,700مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة ايكانيكيةطقم كنب.
000

99/2015007021436/12/25جديد والة تازة93307-0002043 0.000مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة ايكانيكيةهاتف عادي

99/2015007021436/12/25جديد والة تازة93407-000100226 .1,000مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة ايكانيكيةكرسي دوار
000

99/2015007021436/12/25جديد والة تازة935141600200 35.000مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة ايكانيكيةطاولة شاي (منوع 2+1 )

99/2015007031436/12/25غير صا936140600423 Dell Optiplex 7010  3,748مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطويرحاسب االلى مكتبي.
000

99/2015007041436/12/25جديد والة تازة937142000308 .1,359مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطويرفرامة ورق كهربائية
150

99/2015007041436/12/25جديد والة تازة9384710634 fujitsu 3,190مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطويرجهاز حاسب آلي.
000

99/2015007041436/12/25جديد والة تازة939140700200 13.560مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطويرخرامـــه  متوســـــطه
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99/2015007041436/12/25جديد والة تازة940140500771 843.740مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطويرهاتف اريكسون صغير موديل 4223

99/2015007051436/12/25غير صا941140106843 df8514g   ultralow jpright deep freezr
model df-8514g   voltage  210/60hz cap

14 cu fl  369 litere

.27,860مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم علم ايوان
000

99/2015007061436/12/28غير صا942141601207 a3 2.000مستودع رجيعوكيل اامعة للمشاريعطابعة ملونة

99/2015007071436/12/28غير صا943141601333 xerox 0.000مستودع رجيعوكيل اامعة للمشاريعطابعة أبيض وأسود

99/2015007081436/12/29غير صا94407-000100621 ادارة السالمة واالمن اامعي/ االتصاالتزاويه
االدارية

40.000مستودع رجيع

99/2015007081436/12/29غير صا94507-000100447 ادارة السالمة واالمن اامعي/ االتصاالتمكتب خشبي
االدارية

.5,000مستودع رجيع
000

99/2015007091436/12/29غير صا9464720838 BEAUSAT LG عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةجهاز كمبيوتر عرض
عالقات اوظفين

.1,550مستودع رجيع
000

99/2015007101436/12/29جديد والة تازة947141601333 xerox عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة أبيض وأسود
عالقات اوظفين/وحدة اتابعة

510.790مستودع رجيع

99/2015007101436/12/29جديد والة تازة9484500868 HDMI عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةكابل
عالقات اوظفين/وحدة اتابعة

190.000مستودع رجيع

99/2015007101436/12/29جديد والة تازة9494720838 BEAUSAT LG عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةجهاز كمبيوتر عرض
عالقات اوظفين/وحدة اتابعة

.1,550مستودع رجيع
000

99/2015007121437/01/01غير صا950140500771 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةهاتف اريكسون صغير موديل 4223
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة عالقات

اوظفات

810.000مستودع رجيع

99/2015007131437/01/05غير صا951140502238 ESPRIMO MOBILE 14 كلية السياحة واالثار/ قسم ادارة موارد التراثجهاز حاسب آلي مول
واالرشاد السياحي

.3,277مستودع رجيع
000

99/2015007131437/01/05غير صا952140502294 Dell TM Latilude كلية السياحة واالثار/ قسم ادارة موارد التراثجهاز حاسب آلي مول دل
واالرشاد السياحي

.5,880مستودع رجيع
000
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99/2015007141437/01/06غير صا95307-000212041 جهاز عرض البيانات من الكمبيوتر ماركة
EIKI-LCSMZ

0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودع

99/2015007141437/01/06غير صا954140102874 طابعة ليزر عادية باواصفات التالية نوع اتش بي موديل
hp p2015  سرعة الطباعة 27ppm  سرعة اعا

400mhz

840.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودع

99/2015007141437/01/06غير صا95507-000208450 hp 5490 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعماسح ضوئي موديل

99/2015007141437/01/06غير صا956140110406 wc5687 27,100مستودع رجيعكلية التربية/ استودعآلة تصوير مستندات زيروكس موديل.
000

99/2015007141437/01/06غير صا957112800067 dbc22501 1,620مستودع رجيعكلية التربية/ استودعهاتف اريكسون موديل.
000

99/2015007141437/01/06غير صا958112800066 dbc22301 1,090مستودع رجيعكلية التربية/ استودعهاتف اريكسون موديل.
000

99/2015007141437/01/06غير صا959140110761 .11,800مستودع رجيعكلية التربية/ استودعاله تصوير مستندات رقميه ماركه ديفلوب موديل 423
000

99/2015007141437/01/06غير صا960142000335 FAX-2840885.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعجهاز فاكس براذر موديل

99/2015007141437/01/06غير صا96107-0002131 115.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعول كهرباء

99/2015007151437/01/06غير صا962140800300 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةدباســـه  كهربــــائيه
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون أعضاء

هيئة التدريس

114.000مستودع رجيع

99/2015007161437/01/06غير صا963141601333 xerox عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةطابعة أبيض وأسود
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة التوظيف

510.790مستودع رجيع

99/2015007171437/01/06غير صا9644500665 a78710003 2 655.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم علم ايوانقطعه تابع رقم

99/2015007171437/01/06غير صا9654500664 620.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم علم ايوانقطعه تابع 1 رقم 5991039
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99/2015007171437/01/06غير صا9664500666 a78710022 3 560.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم علم ايوانقطعه تابع رقم

99/2015007181437/01/06غير صا967140102872 mx2300g   24,500مستودع رجيعكلية التربية/ استودعآلة تصوير ملونه نوع شارب موديل.
000

99/2015007181437/01/06غير صا9684719781 149.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعطابعة كونان متعددت االغراض

99/2015007191437/01/06غير صا96907-000217158 u-b1x1120 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعالة تصوير كونيكا

99/2015007191437/01/06غير صا97007-000217144 LQ 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعطابعه ماكنتوش اميج رايد

99/2015007191437/01/06غير صا97107-000200408 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعحاسب الي ايسر

99/2015007191437/01/06غير صا97207-000217148 SF 2014 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعاله تصوير شارب

99/2015007191437/01/06غير صا97307-000217153 lexmark 250d 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعطابعه

99/2015007191437/01/06غير صا97407-000217159 ricoh ft-5035 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعالة تصوير

99/2015007191437/01/06غير صا97507-000212008 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعطابعه ليزر من نوع اتش بي 1200

99/2015007201437/01/06تالف97607-000200831 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعفانوس سحري ( بروجكتور )

99/2015007201437/01/06غير صا97707-000200568 .1,299مستودع رجيعكلية التربية/ استودعفاكس باناسونيك
000

99/2015007201437/01/06غير صا97807-000212045 Gateway8 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعجهاز حاسب آلي ماركة
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99/2015007201437/01/06غير صا97907-000208623 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعحامل للكاميرا مع عجالت

99/2015007201437/01/06غير صا98007-000208509 DTK 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعجهاز كمبيوتر

99/2015007201437/01/06غير صا98107-000206865 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعفيديو سامسونج

99/2015007201437/01/06غير صا98207-000103100 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعجهاز فيديو 6 روؤس ماركة JVC اليابانيه متعدد األنظمه

99/2015007201437/01/06غير صا98307-000201685 visual presenter elmo 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعجهاز

99/2015007201437/01/06غير صا98407-000208472 0.000مستودع رجيعكلية التربية/ استودعجهاز فيديو متعدد االنظمة 6 رؤوس

99/2015007211437/01/06جديد والة تازة98507-000200407 449.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءطابعه ليزر

99/2015007211437/01/06جديد والة تازة98607-000200621 .5,699مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءحاسب الي مول دل
000

99/2015007211437/01/06جديد والة تازة9874739585 .27,653مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءجهاز أوجر
000

99/2015007211437/01/06جديد والة تازة98807-000201278 189.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءشنطة الب توب

99/2015007211437/01/06جديد والة تازة9894739587 .29,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءمقياس منسوب ااء (100متر)
000

99/2015007211437/01/06جديد والة تازة99007-0002076 189.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءمودم

99/2015007211437/01/06جديد والة تازة99107-000200483 .5,950مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءجهاز حاسب الي مع ملحقاته
000
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99/2015007211437/01/06جديد والة تازة9924739586 .29,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءحاسب الي عالي القوه
000

99/2015007211437/01/06جديد والة تازة99307-0002052 .2,225مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءطابعه
000

99/2015007211437/01/06جديد والة تازة9944739588 .26,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءجهاز معامالت الثبات/السقوط
000

99/2015007211437/01/06جديد والة تازة995141300800 LG LCD    17 900.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءشاشة كمبيوتر

99/2015007221437/01/06جديد والة تازة996141601333 xerox 0.000مستودع رجيععمادة التطوير واودةطابعة أبيض وأسود

99/2015007221437/01/06جديد والة تازة997140110372 .3,310مستودع رجيععمادة التطوير واودةحاسب الي مكتبي + شاشة
000

99/2015007221437/01/06جديد والة تازة998140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيععمادة التطوير واودةجهاز حاسب الي نوع.
000

99/2015007221437/01/06جديد والة تازة999140104220 hp p2055d 1,325مستودع رجيععمادة التطوير واودةطابعة ليزر عادية نوع اتش بي.
000

100
0

99/2015007221437/01/06جديد والة تازة140502470 .2,990مستودع رجيععمادة التطوير واودةجهاز حاسب الى من نوع ديل اوبتبليكس 790
000

100
1

99/2015007231437/01/06جديد والة تازة4710634 fujitsu 3,190مستودع رجيععمادة التطوير واودةجهاز حاسب آلي.
000

100
2

99/2015007241437/01/06جديد والة تازة07-000200379 .4,699مستودع رجيععمادة التطوير واودةجهاز حاسب الي نوع دل مع ملحقاته
000

100
3

99/2015007251437/01/06جديد والة تازة142401400 HP 5590   1,000مستودع رجيععمادة التطوير واودةماسح ضوئي.
000

100
4

99/2015007261437/01/06غير صا4115060050 FAX MACHINE0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
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100
5

99/2015007271437/01/06جديد والة تازة140101363 550.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةكرسي زوار ثابت

100
6

99/2015007271437/01/06جديد والة تازة140101748 metrologic 9520 520.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةقارئ باركود

100
7

99/2015007271437/01/06جديد والة تازة140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعاالدارة القانونيةجهاز حاسب الي نوع.
000

100
8

99/2015007271437/01/06جديد والة تازة140502203 .2,850مستودع رجيعاالدارة القانونيةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

100
9

99/2015007271437/01/06جديد والة تازة140102191 195.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةطاولة قهوة .صغيرة

101
0

99/2015007271437/01/06جديد والة تازة140500771 819.250مستودع رجيعاالدارة القانونيةهاتف اريكسون صغير موديل 4223

101
1

99/2015007281437/01/06جديد والة تازة140500771 819.250مستودع رجيعاالدارة القانونيةهاتف اريكسون صغير موديل 4223

101
2

99/2015007291437/01/07جديد والة تازة140502203 .2,850مستودع رجيعكلية السياحة واالثار/ قسم االثارجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

101
3

99/2015007291437/01/07جديد والة تازة140502101 HP 5,499مستودع رجيعكلية السياحة واالثار/ قسم االثارحاسب الي مول.
000

101
4

99/2015007301437/01/07جديد والة تازة07-0002050 200.000مستودع رجيعكلية السياحة واالثار/ قسم االثارفاكس

101
5

99/2015007301437/01/07جديد والة تازة07-000200596 0.000مستودع رجيعكلية السياحة واالثار/ قسم االثارشاشه نوع دل

101
6

99/2015007311437/01/07جديد والة تازة140102731 ZEBRA   2844   1,750مستودع رجيعاالدارة القانونيةطابعة باركورد.
000

101
7

99/2015007321437/01/07جديد والة تازة140502203 .2,850مستودع رجيعاالدارة العامة للمشاريعجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

79174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي
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كشف باألصناف الرجيعة
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التاريخ

اوظف

10.2.7.3

101
8

99/2015007321437/01/07جديد والة تازة141601205 360.000مستودع رجيعاالدارة العامة للمشاريعطابعة عادية

101
9

99/2015007331437/01/07جديد والة تازة141601205 360.000مستودع رجيعاالدارة العامة لدراسات والتصاميمطابعة عادية

102
0

91/2013005321437/01/07غير صا07-000213896 ATI مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعيبيجر
خالد اامعي

0.000

102
1

91/2013005321437/01/07غير صا07-000212533 HP 4 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعيكمبيوتر بنتيوم
خالد اامعي

0.000

102
2

91/2013005321437/01/07غير صا140110099 DELL 780 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعيجهاز مكتبي نوع
خالد اامعي

2,890.
000

102
3

91/2013005321437/01/07غير صا07-000200641 hp 1320 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعيطابعه ليزر
خالد اامعي

0.000

102
4

91/2013005321437/01/07غير صا07-000100227 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعيكرسي زائر
خالد اامعي

1,638.
770

102
5

91/2013005321437/01/07غير صا140103945 P2055  HP مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعيطابعة
خالد اامعي

1,235.
000

102
6

91/2013005331437/01/07تالف07-000103910 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةكرسي انتظار زائرين بتكاي
خالد اامعي

0.000

102
7

91/2013005331437/01/07غير صا140103945 P2055  HP مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةطابعة
خالد اامعي

1,235.
000

102
8

91/2013005331437/01/07غير صا07-000200641 hp 1320 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةطابعه ليزر
خالد اامعي

0.000

102
9

91/2013005331437/01/07غير صا07-000201718 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةقطاعه ورق
خالد اامعي

0.000

103
0

91/2013005331437/01/07غير صا4734029 hp laser jet pro 400 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةطابعة
خالد اامعي

1,500.
000

80174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي
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اوظف

10.2.7.3

103
1

91/2013005331437/01/07غير صا07-0001014 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةكرسي دوار ظهر طويل
خالد اامعي

450.000

103
2

91/2013005331437/01/07غير صا07-000212137 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةآلة تصوير مستندات توشيبا 1560
خالد اامعي

0.000

103
3

91/2013005331437/01/07غير صا07-000213709 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةبيجر
خالد اامعي

0.000

103
4

91/2013005331437/01/07غير صا07-000103894 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةمكتب 3 درج بملحق
خالد اامعي

0.000

103
5

91/2013005331437/01/07غير صا07-000200335 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةحاسب الي دل
خالد اامعي

28,850.
000

103
6

91/2013005331437/01/07غير صا4709809 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةجهاز ديل اوبتلكس موديل 990 مع ملحقاتة
خالد اامعي

2,660.
000

103
7

91/2013005331437/01/07غير صا07-000103408 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةآلة تصوير مستندات
خالد اامعي

0.000

103
8

91/2013005331437/01/07غير صا07-000212538 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةدوالب كتب 2 باب زجاج + 2خشب
خالد اامعي

0.000

103
9

91/2013005331437/01/07غير صا07-000103844 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ التقارير الطبيةطاولة زاوية خشب
خالد اامعي

0.000

104
0

99/2015007341437/01/08جديد والة تازة07-000103337 0.000مستودع رجيعادارة النقلكرسي ظهر وسط سنترا ستيل

104
1

99/2015007341437/01/08جديد والة تازة140107772 .4,855مستودع رجيعادارة النقلجهاز كمبيوتر دل اوبتيبلكس جي اكس 755 وملحقاته
000

104
2

99/2015007351437/01/08جديد والة تازة07-000203372 0.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةهاتف عادي مع السلك

104
3

99/2015007351437/01/08جديد والة تازة0802236 سيارة فورد تورس موديل 2015 رقم جامعي ( 1674 )
لوحة رقم ح ع ل 2102 هيكل رقم

1FAHP2D86FG152316

.96,200مستودع رجيعاالدارة القانونية
000

81174صفحة : من :
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104
4

99/2015007351437/01/08جديد والة تازة07-000101393 0.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةهاتف رقمي نوع اريكسون

104
5

99/2015007351437/01/08جديد والة تازة07-000200732 0.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةثالجه صغيره 6 قدم

104
6

99/2015007351437/01/08جديد والة تازة140502200 DELL LATTUDE      جهاز حاسب آلي دل مول
D630

.4,890مستودع رجيعاالدارة القانونية
000

104
7

99/2015007351437/01/08جديد والة تازة07-000100329 88.210مستودع رجيعاالدارة القانونيةختم

104
8

99/2015007351437/01/08جديد والة تازة07-0002045 20.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةحامل ورق الجهزة ااسب االلي

104
9

99/2015007351437/01/08جديد والة تازة07-0001081 500.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةخزنه حديد

105
0

99/2015007351437/01/08جديد والة تازة140500770 .1,308مستودع رجيعاالدارة القانونيةهاتف اريكسون رقمي دبالوج 3213
000

105
1

99/2015007351437/01/08جديد والة تازة140800300 0.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةدباســـه  كهربــــائيه

105
2

99/2015007351437/01/08جديد والة تازة07-000201147 .6,000مستودع رجيعاالدارة القانونيةجهاز حاسب آلي
000

105
3

99/2015007361437/01/08جديد والة تازة140100900 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةاله حـاسـبه 4 عـمليات كـهربائيه
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

284.000مستودع رجيع

105
4

99/2015007361437/01/08جديد والة تازة140103325 laser jet pr400 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة نوع اتش بي ليزر جيت
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

.2,200مستودع رجيع
000

105
5

99/2015007371437/01/08جديد والة تازة140103325 laser jet pr400 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة نوع اتش بي ليزر جيت
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

.2,200مستودع رجيع
000

105
6

99/2015007381437/01/08جديد والة تازة4760585 dell poweredge T620 server47,400مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

82174صفحة : من :
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105
7

99/2015007381437/01/08جديد والة تازة140109369 . hp 479.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.طابعة

105
8

99/2015007381437/01/08جديد والة تازة4720936 Dell Poweredge T610    26,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءحاسوب تقنية متقدمة.
000

105
9

99/2015007381437/01/08جديد والة تازة4707299 DELL POWER EDGE T410 29,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءجهاز حاسب.
000

106
0

99/2015007391437/01/08جديد والة تازة141601333 xerox 512.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةطابعة أبيض وأسود

106
1

99/2015007391437/01/08جديد والة تازة140502203 .2,850مستودع رجيعاالدارة القانونيةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

106
2

99/2015007401437/01/09جديد والة تازة07-0001052 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةعربه
تنمية اوارد البشرية / وحدة التدريب

250.000مستودع رجيع

106
3

99/2015007441437/01/12جديد والة تازة140800300 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءدباســـه  كهربــــائيه

106
4

99/2015007451437/01/12جديد والة تازة140100850 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةالة حاسبة ماركة كانون موديل WS-  1200H يدوية
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

19.000مستودع رجيع

106
5

99/2015007451437/01/12جديد والة تازة140800100 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةدباســـه  عاديـه
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

65.000مستودع رجيع

106
6

99/2015007451437/01/12جديد والة تازة140800200 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةدباســـه  كبيــــــره
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

195.000مستودع رجيع

106
7

99/2015007451437/01/12جديد والة تازة141301344 El911 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

360.000مستودع رجيع

106
8

99/2015007461437/01/12جديد والة تازة140800300 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةدباســـه  كهربــــائيه
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

0.000مستودع رجيع

106
9

99/2015007471437/01/12جديد والة تازة140500771 810.000مستودع رجيععمادة شؤون الطالبهاتف اريكسون صغير موديل 4223

83174صفحة : من :
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107
0

99/2015007481437/01/12جديد والة تازة4729341 830.000مستودع رجيععمادة شؤون الطالبهاتف أريكسون ديجيتال موديل 4223

107
1

99/2015007491437/01/12جديد والة تازة4710788 400.000مستودع رجيععمادة شؤون الطالبكرسي . .

107
2

99/2015007501437/01/12جديد والة تازة4729341 830.000مستودع رجيععمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبهاتف أريكسون ديجيتال موديل 4223

107
3

99/2015007511437/01/12غير صا07-000203775 HP 2300 0.000مستودع رجيععمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبطابعة

107
4

99/2015007511437/01/12غير صا140502237 ESPRIMO MOBILE 12 3,337مستودع رجيععمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالبجهاز حاسب آلي مول.
000

107
5

99/2015007521437/01/12جديد والة تازة140101305 HARD DISK  359.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءهارديسك

107
6

99/2015007521437/01/12جديد والة تازة4733025 Sony Laptop 4,699مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءحاسب مول.
000

107
7

99/2015007521437/01/12جديد والة تازة4703581 699.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءهارديسك خارجي عدد واحد

107
8

99/2015007521437/01/12جديد والة تازة140101951 359.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءهارديسك خارجي

107
9

99/2015007531437/01/13جديد والة تازة07-000200480 .3,480مستودع رجيعكلية التربية/ قسم اناهج وطرق التدريسجهاز حاسب الي hp مع ملحقاته
000

108
0

99/2015007541437/01/13غير صا140104219 hp 2055D 0.000مستودع رجيعأقسام العلوم اإلنسانية/كلية التربيةطابعة ليزر عادية

108
1

93/2013013201437/01/13جديد والة تازة07-000211277 hd codec . eagle eye hd cameraمستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدة
اامعية عليشه

0.000

108
2

93/2013013201437/01/13جديد والة تازة140105487 LCD MONITARSمستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدة
اامعية عليشه

11,332.
000

84174صفحة : من :
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108
3

93/2013013201437/01/13جديد والة تازة140101314 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدةمكتب 160 سم مع ملحق
اامعية عليشه

1,850.
000

108
4

99/2015007551437/01/13جديد والة تازة110101990 L140 1,150مستودع رجيعاقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضأجهزة فاكس نوعها كانون.
000

108
5

91/2013005341437/01/14غير صا140101308 مستشفى الك خالد اامعي/ قسم الفاتشاشة LCD 17 بوصة
الطبية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

4,059.
000

108
6

91/2013005341437/01/14غير صا140800300 مستشفى الك خالد اامعي/ قسم الفاتدباســـه  كهربــــائيه
الطبية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

108
7

91/2013005341437/01/14غير صا14161121 HP1200 مستشفى الك خالد اامعي/ قسم الفاتطابعة ليزر
الطبية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

100.000

108
8

91/2013005341437/01/14غير صا4903216 مستشفى الك خالد اامعي/ قسم الفاتطابعه ملونه Hp ليزر
الطبية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

1,550.
000

108
9

91/2013005341437/01/14غير صا07-000200380 مستشفى الك خالد اامعي/ قسم الفاتحاسب الي بنتيوم
الطبية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

109
0

99/2015007561437/01/15جديد والة تازة4711565 Mac book bro13 4,900مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءجهاز كمبيوتر مول.
000

109
1

99/2015007571437/01/15جديد والة تازة4717942 .2,150مستودع رجيعأقسام العلوم اإلنسانية/ كلية إدارة األعمالجهاز كمبيوتر ماركة ديل
000

109
2

99/2015007581437/01/16جديد والة تازة141601333 xerox دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم ااسبطابعة أبيض وأسود
اآللي

512.000مستودع رجيع

109
3

99/2015007581437/01/16جديد والة تازة141301344 El911 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم ااسبشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل
اآللي

360.000مستودع رجيع

109
4

99/2015007581437/01/16جديد والة تازة140500771 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم ااسبهاتف اريكسون صغير موديل 4223
اآللي

810.000مستودع رجيع

109
5

99/2015007581437/01/16جديد والة تازة140600423 Dell Optiplex 7010  دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم ااسبحاسب االلى مكتبي
اآللي

.3,748مستودع رجيع
000
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109
6

92/2013008871437/01/16جديد والة تازة140105487 LCD MONITARSمستودع الرجيع القسام العلومأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدة
والدراسات الطبية الز

11,332.
000

109
7

92/2013008881437/01/16جديد والة تازة4734550 hd/sdi distrbution amplifierمستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالب
والدراسات الطبية الز

3,300.
000

109
8

92/2013008881437/01/16جديد والة تازة140103811 PLASMA SCREENمستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالب/ ادارة سكن الطالب
والدراسات الطبية الز

12,390.
000

109
9

99/2015007591437/01/19جديد والة تازة140800100 اقسام العلوم والدراسات الطبية/ شؤوندباســـه  عاديـه
اوظفات

65.000مستودع رجيع

110
0

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000103198 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتطاولة شاي كبيرة
والدراسات الطبية الز

1,900.
000

110
1

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000105748 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتادراج فهارس بالستيك 48 درج
والدراسات الطبية الز

0.000

110
2

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000105745 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتدواليب كتب خشب وجهين
والدراسات الطبية الز

0.000

110
3

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000105750 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتحامل فهارس حديد
والدراسات الطبية الز

0.000

110
4

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000105661 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتدوالب فهارس خشب 60 درج
والدراسات الطبية الز

0.000

110
5

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000105432 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتكرسي دوار بتكايات
والدراسات الطبية الز

0.000

110
6

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000105749 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتحامل فهارس خشبية
والدراسات الطبية الز

0.000

110
7

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000104283 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتكرسي ثابت بتكاي للزوار
والدراسات الطبية الز

0.000

110
8

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000101498 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتعربه ميل
والدراسات الطبية الز

0.000
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110
9

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000101340 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتطاولة قراءة
والدراسات الطبية الز

0.000

111
0

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000201039 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتآلة كاتبة عربي - اليزي
والدراسات الطبية الز

0.000

111
1

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000105746 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتدواليب عرض حديد
والدراسات الطبية الز

0.000

111
2

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000105747 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتادراج فهارس بالستيك 36 درج
والدراسات الطبية الز

0.000

111
3

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000101476 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتلوحة عرض
والدراسات الطبية الز

10.000

111
4

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-0001034 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتعربة خشبية
والدراسات الطبية الز

10.000

111
5

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000102987 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتعربة ميل كبير
والدراسات الطبية الز

0.000

111
6

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000100396 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتدوالب حديد
والدراسات الطبية الز

250.000

111
7

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000100274 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتطاوله كمبيوتر
والدراسات الطبية الز

0.000

111
8

92/2013008891437/01/19جديد والة تازة07-000202246 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتجهاز قياس ارارة
والدراسات الطبية الز

0.000

111
9

99/2015007601437/01/19جديد والة تازة140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعإدارة استودعاتجهاز حاسب الي نوع.
000

112
0

99/2015007601437/01/19جديد والة تازة140502460 hp 2530p 3,345مستودع رجيعإدارة استودعاتجهاز حاسب الي مول.
000

112
1

99/2015007611437/01/19جديد والة تازة140502478 DELL Vostro 3450 ;Standard جهاز مول
Base

.2,800مستودع رجيعإدارة استودعات
000
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112
2

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة07-000215959 HEWLETT PACKARD DESKTOPمستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتبات
والدراسات الطبية الز

0.000

112
3

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة07-000212795 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتكرسي دوار بتكاي
والدراسات الطبية الز

0.000

112
4

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة140104544 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتكرسي ثابت .
والدراسات الطبية الز

275.000

112
5

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة07-000213628 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتكاردكس الدوريات 12 درج
والدراسات الطبية الز

0.000

112
6

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة07-000210230 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتجهاز فاكس ليزر
والدراسات الطبية الز

0.000

112
7

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة07-000213598 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتكراسي قراءة عادية
والدراسات الطبية الز

0.000

112
8

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة07-000213655 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتادراج فهارس 15 درج
والدراسات الطبية الز

0.000

112
9

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة140108708 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتمكاتب
والدراسات الطبية الز

635.000

113
0

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة07-000213596 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتدواليب شانون
والدراسات الطبية الز

0.000

113
1

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة140104485 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتكرسي دوار ظهر طويل جلد
والدراسات الطبية الز

600.000

113
2

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة140105418 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتدوالب مكتب 2 درف
والدراسات الطبية الز

1,500.
000

113
3

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة111500023 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتطاولة شاي صغيرة.
والدراسات الطبية الز

180.000

113
4

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة07-000208864 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتطابعه ليزر اتش بي 1100
والدراسات الطبية الز

0.000
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113
5

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة07-0002101 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتبراده
والدراسات الطبية الز

0.000

113
6

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة07-000213632 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتحامالت اطالس
والدراسات الطبية الز

0.000

113
7

92/2013008901437/01/19جديد والة تازة07-000213528 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتطاولة اجتماع 12 مقعد
والدراسات الطبية الز

0.000

113
8

92/2013008911437/01/19جديد والة تازة140105487 LCD MONITARSمستودع الرجيع القسام العلومأقسام العلوم اإلنسانية
والدراسات الطبية الز

11,332.
000

113
9

92/2013008921437/01/20جديد والة تازة07-000205330 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتدواليب مكتبة
والدراسات الطبية الز

0.000

114
0

99/2015007621437/01/21غير صا07-000100863 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعجهاز ضير فرومات
والشراء

0.000مستودع رجيع

114
1

99/2015007621437/01/21غير صا142000100 L220 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعجهاز فاكس كانون
والشراء

.1,390مستودع رجيع
000

114
2

99/2015007621437/01/21غير صا07-000100914 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعحاسب آلي لعمل االزم
والشراء

0.000مستودع رجيع

114
3

99/2015007621437/01/21غير صا140502486 جهاز حاسب الى مكتبي والشاشات نوع دل موديل
7010SF

دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودع
والشراء

.3,990مستودع رجيع
000

114
4

99/2015007621437/01/21غير صا141601377 طابعة ملونة
Brother HL 4150CDN
512MB A4 color leser

print

دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودع
والشراء

.2,190مستودع رجيع
000

114
5

99/2015007621437/01/21غير صا07-000201665 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعمعا انتل بانتيوم 4
والشراء

0.000مستودع رجيع

114
6

99/2015007621437/01/21غير صا140502485 dell powerEdge T320. TPMدار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعجهاز خادم
والشراء

.29,210مستودع رجيع
000

114
7

99/2015007621437/01/21غير صا141601333 xerox دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعطابعة أبيض وأسود
والشراء

447.620مستودع رجيع
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114
8

99/2015007621437/01/21غير صا07-000101155 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعطقم طاولة شاي  مكون من 1 مستطيلة
والشراء

0.000مستودع رجيع

114
9

99/2015007621437/01/21غير صا07-000100506 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعفرامه ورق
والشراء

0.000مستودع رجيع

115
0

99/2015007621437/01/21غير صا141601205 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعطابعة عادية
والشراء

487.000مستودع رجيع

115
1

99/2015007621437/01/21غير صا07-000200618 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعفاكس ليزر كانون
والشراء

0.000مستودع رجيع

115
2

99/2015007621437/01/21غير صا140106967 hp5590  دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعماسح ضوئي
والشراء

.1,600مستودع رجيع
000

115
3

99/2015007621437/01/21غير صا07-000200386 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعجهاز عرض بيانات
والشراء

0.000مستودع رجيع

115
4

99/2015007621437/01/21غير صا142100100 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعقطاعة ورق كهربائية
والشراء

415.000مستودع رجيع

115
5

99/2015007621437/01/21غير صا07-000201987 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعاسكانر اجفا دو سكان
والشراء

0.000مستودع رجيع

115
6

99/2015007631437/01/21غير صا140500450 DVD     199.000مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة الصناعيةجهاز عرض

115
7

99/2015007651437/01/22جديد والة تازة140110022 x15 وكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/ماسح ضوئي كانون
امانة اجلس العلمي

.67,000مستودع رجيع
000

115
8

99/2015007651437/01/22جديد والة تازة07-0002057 وكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/جهاز حاسب الي مول
امانة اجلس العلمي

.9,550مستودع رجيع
000

115
9

99/2015007651437/01/22جديد والة تازة140110017 وكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/جهاز حاسب آلي دل جي اكس كور 2 ديو 3 ج هرتز
امانة اجلس العلمي

.2,990مستودع رجيع
000

116
0

99/2015007651437/01/22جديد والة تازة140110019 n4015 وكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/طابعة اتش بي ليزر شبكية
امانة اجلس العلمي

.4,950مستودع رجيع
000
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116
1

99/2015007651437/01/22جديد والة تازة07-000204714 DVD وكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/جهاز تسجيل
امانة اجلس العلمي

0.000مستودع رجيع

116
2

99/2015007651437/01/22جديد والة تازة140500250 وكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/تلفزيون ماركة سوني
امانة اجلس العلمي

.4,599مستودع رجيع
000

116
3

99/2015007651437/01/22جديد والة تازة140107685 وكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/خزانة مقاس 180 سم
امانة اجلس العلمي

0.000مستودع رجيع

116
4

99/2015007651437/01/22جديد والة تازة140110018 وكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/شاشة 19 بوصة ال سي دي دل
امانة اجلس العلمي

690.000مستودع رجيع

116
5

99/2015007651437/01/22جديد والة تازة140108272 وكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/كرسي ظهر جلد 6231
امانة اجلس العلمي

.6,160مستودع رجيع
000

116
6

99/2015007651437/01/22جديد والة تازة140110023 L140 وكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/جهاز فاكس ليزر كانون
امانة اجلس العلمي

.1,900مستودع رجيع
000

116
7

99/2015007651437/01/22جديد والة تازة07-000201289 وكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/كرسي ظهر عالي
امانة اجلس العلمي

.1,814مستودع رجيع
000

116
8

99/2015007661437/01/22غير صا140110406 wc5687 عمادة تطوير اهارات/ ادارة البرامج / وحدةآلة تصوير مستندات زيروكس موديل
تنسيق وتنظيم الدورات

.27,100مستودع رجيع
000

116
9

99/2015007671437/01/22غير صا140600423 Dell Optiplex 7010  3,748مستودع رجيعمركز ااث التميز  التقنية ايويةحاسب االلى مكتبي.
000

117
0

99/2015007691437/01/26جديد والة تازة07-000208138 .2,700مستودع رجيععمادة شؤون الطالبجهاز حاسب آلي مكتبي نوع دل
000

117
1

99/2015007691437/01/26جديد والة تازة07-000200335 .4,443مستودع رجيععمادة شؤون الطالبحاسب الي دل
330

117
2

99/2015007701437/01/26غير صا07-000210098 0.000مستودع رجيععمادة شؤون الطالب/ ادارة االنشطة الرياضيةدباسه كهربائيه

117
3

99/2015007711437/01/27غير صا141601208 a4 عمادة شؤون الطالب/ مركز تنمية اهاراتطابعة ملونة
الطالبية

.1,110مستودع رجيع
000
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117
4

99/2015007721437/01/27غير صا07-000201711 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم النبات واالحياء الدقيقةحاسب آلي مول ايسر

117
5

99/2015007731437/01/27غير صا4708577 .7,425مستودع رجيعمعهد التصنيع اتقدمالب توب
750

117
6

99/2015007741437/01/27غير صا141601333 xerox كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم نظمطابعة أبيض وأسود
اعلومات

0.000مستودع رجيع

117
7

99/2015007751437/01/27جديد والة تازة141200837 مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودةسجاد بالطات (موكيت) 50*50
االلكتروني

162.000مستودع رجيع

117
8

99/2015007751437/01/27جديد والة تازة140800100 مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودةدباســـه  عاديـه
االلكتروني

65.000مستودع رجيع

117
9

99/2015007751437/01/27جديد والة تازة4734540 وحدة عمل موظف على شكل حرف L مكون من االتي
سطح العمل خشب صيني مضغوط مقاس 180*180

اللون تشري forest birch 503 - قواطع معدنية سماكة
8 ملم ارتفاع 170سم اللون vanadium مدفون بالفرن

اراري

مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودة
االلكتروني

9.370مستودع رجيع

118
0

99/2015007751437/01/27جديد والة تازة142201512 مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودةطاولة أجتماعات
االلكتروني

.1,701مستودع رجيع
700

118
1

99/2015007751437/01/27جديد والة تازة4717148 جهاز حاسب ألي مكتبي مع كامل ملحقاتة ( ماوس +
كيبورد + شاشة )

مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودة
االلكتروني

.3,093مستودع رجيع
000

118
2

99/2015007751437/01/27جديد والة تازة140109020 a01  مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودةكنبه 3 جلسات جلد طبيعي اسود
االلكتروني

.1,576مستودع رجيع
580

118
3

99/2015007751437/01/27جديد والة تازة4731372 ماصة مقاس 210سم مع ملحق ووحدة أدراج ودوالب 4
درفات

مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودة
االلكتروني

.6,850مستودع رجيع
000

118
4

99/2015007751437/01/27جديد والة تازة140107624 مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودةكرسي زوار قاعدة ملتوية مقعد شبك اسود
االلكتروني

790.000مستودع رجيع

118
5

99/2015007751437/01/27جديد والة تازة140110009 مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودةكرسي أجتماعات
االلكتروني

.1,771مستودع رجيع
000
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118
6

99/2015007751437/01/27جديد والة تازة140800300 مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودةدباســـه  كهربــــائيه
االلكتروني

120.000مستودع رجيع

118
7

99/2015007761437/01/28جديد والة تازة07-000200303 .10,250مستودع رجيعكلية الصيدلة/ مركز االدوية والسمومهزاز
000

118
8

99/2015007761437/01/28جديد والة تازة07-000200464 .1,620مستودع رجيعكلية الصيدلة/ مركز االدوية والسمومكاميرا تصوير ديجيتال سوني
000

118
9

99/2015007761437/01/28جديد والة تازة07-0002047 .4,990مستودع رجيعكلية الصيدلة/ مركز االدوية والسمومحاسب الي
000

119
0

99/2015007761437/01/28جديد والة تازة141600031 HP 2015  1,250مستودع رجيعكلية الصيدلة/ مركز االدوية والسمومطابعة كمبيوتر ليزرجت.
000

119
1

99/2015007761437/01/28جديد والة تازة07-000202222 0.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ مركز االدوية والسمومجهاز عرض فيديو  بروجكتور

119
2

99/2015007761437/01/28جديد والة تازة07-000200635 249.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ مركز االدوية والسمومسخان كهربائي

119
3

99/2015007761437/01/28جديد والة تازة07-000100541 0.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ مركز االدوية والسمومكرسي مل انتظار

119
4

99/2015007761437/01/28جديد والة تازة07-0002063 0.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ مركز االدوية والسمومحصاده

119
5

99/2015007771437/01/28غير صا142201436 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم نظمجهاز كمبيوتر موديل اوبتلكس 960/ ويندوز فيستا
اعلومات

.3,400مستودع رجيع
000

119
6

99/2015007781437/01/28غير صا140502478 DELL Vostro 3450 ;Standard جهاز مول
Base

.2,800مستودع رجيعمدير اامعة
000

119
7

99/2015007781437/01/28تالف4717148 جهاز حاسب ألي مكتبي مع كامل ملحقاتة ( ماوس +
كيبورد + شاشة )

.3,093مستودع رجيعمدير اامعة
000

119
8

99/2015007781437/01/28غير صا140502203 .2,850مستودع رجيعمدير اامعةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000
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119
9

99/2015007781437/01/28غير صا141600027 .1,003مستودع رجيعمدير اامعةطابعة ليزر ملونة HP موديل 2605
330

120
0

99/2015007791437/01/29غير صا07-000200732 0.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةثالجه صغيره 6 قدم

120
1

99/2015007791437/01/29غير صا07-000101393 0.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةهاتف رقمي نوع اريكسون

120
2

99/2015007791437/01/29غير صا140800300 120.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةدباســـه  كهربــــائيه

120
3

99/2015007791437/01/29غير صا07-000201147 .6,000مستودع رجيعاالدارة القانونيةجهاز حاسب آلي
000

120
4

99/2015007791437/01/29غير صا07-0002045 20.000مستودع رجيعاالدارة القانونيةحامل ورق الجهزة ااسب االلي

120
5

99/2015007801437/01/29غير صا140500770 .1,308مستودع رجيعاالدارة القانونيةهاتف اريكسون رقمي دبالوج 3213
000

120
6

99/2015007811437/01/29غير صا07-000200482 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم علم ايوانجهاز حاسب الي نوع DTK مع ملحقاته

120
7

99/2015007811437/01/29غير صا07-000201147 .6,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم علم ايوانجهاز حاسب آلي
000

120
8

99/2015007821437/01/29غير صا142201438 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم نظمجهاز كمبيوتر موديل اوبتلكس 960 لينكس معا رباعي
اعلومات

.4,494مستودع رجيع
000

120
9

93/2013013211437/02/03جديد والة تازة140108065 LAPTOP -TOSHIBAمستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدة
اامعية عليشه

2,530.
000

121
0

93/2013013211437/02/03جديد والة تازة140108069 PROJECTION SCREEN DA LITEمستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدة
اامعية عليشه

3,530.
000

121
1

93/2013013211437/02/03جديد والة تازة140108071 WIRELESS ACCESS POINT CISCO
1130SERIES

مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدة
اامعية عليشه

4,213.
000
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121
2

93/2013013211437/02/03جديد والة تازة140108072 HIDE AWAY TERMINAL BOX -HSA 200
C SERIES

مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدة
اامعية عليشه

375.000

121
3

93/2013013211437/02/03جديد والة تازة140108073 EQUIPMENT RACK -19Uمستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدة
اامعية عليشه

1,836.
000

121
4

93/2013013211437/02/03جديد والة تازة140108074 AUDIO DIGITAL SIGNAL PROCESSOR
WITH AUTO MIXER AND ECHO

CANCELLER

مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدة
اامعية عليشه

7,996.
000

121
5

93/2013013211437/02/03جديد والة تازة140108068 LCD PROJECTOR INFOCUS IN 42مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدة
اامعية عليشه

9,937.
000

121
6

93/2013013211437/02/03جديد والة تازة140108066 DOCUMENT CAMERA-LUMENS PS
400

مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدة
اامعية عليشه

5,753.
000

121
7

93/2013013211437/02/03جديد والة تازة140108067 VHS/DVD PLAYER -LGمستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/ العميدة
اامعية عليشه

748.000

121
8

91/2013005351437/02/03غير صا140800100 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتدباســـه  عاديـه
الطبية الطارئة

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

9.700

121
9

91/2013005351437/02/03غير صا07-0002110 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتول
الطبية الطارئة

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

150.000

122
0

91/2013005351437/02/03غير صا07-000213709 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتبيجر
الطبية الطارئة

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

122
1

91/2013005351437/02/03غير صا140502478 DELL Vostro 3450 ;Standard جهاز مول
Base

كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

2,800.
000

122
2

91/2013005351437/02/03غير صا111600207 HP Laserjet طابعة اتش بي ليزرجت برو ملونة
Pro200 Color MFP M276n

كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات
الطبية الطارئة

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

1,550.
000

122
3

91/2013005351437/02/03غير صا4780482 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتجهاز موتورال I418 برافو
الطبية الطارئة

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

450.000

122
4

99/2015007831437/02/04غير صا141601375 500.000مستودع رجيععمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ العميدطابعة ليكس مارك أم أس 410 دي أن
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122
5

99/2015007841437/02/05غير صا142403871 طه لشخصين من STL  على شكل حرف L مقاس
160×160 سم مع دوالب معلق مقاس 100سم

.9,260مستودع رجيعمعهد اللغويات العربية
000

122
6

99/2015007841437/02/05غير صا142700010 وحدة عمل لعدد شخصين مقاس 160*160سم مع دوالب
معلق مقاس 100سم+رف معلق60سم+وحدة إدراج على

عجل

.4,950مستودع رجيعمعهد اللغويات العربية
000

122
7

93/2013013221437/02/05جديد والة تازة140502372 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم التربية الفنيةسلم حديدي
اامعية عليشه

85.000

122
8

93/2013013221437/02/05جديد والة تازة140502203 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم التربية الفنيةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
اامعية عليشه

2,850.
000

122
9

99/2015007851437/02/07غير صا142000308 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم النشرفرامة ورق كهربائية
العلمي

.1,359مستودع رجيع
150

123
0

99/2015007851437/02/07غير صا141601205 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم النشرطابعة عادية
العلمي

487.100مستودع رجيع

123
1

99/2015007851437/02/07غير صا142403846 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم النشرمكتب خشب 200سم مع ملحق ودوالب
العلمي

.2,900مستودع رجيع
000

123
2

99/2015007851437/02/07غير صا140103962 L-140  دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم النشرجهاز فاكس
العلمي

.1,322مستودع رجيع
000

123
3

99/2015007861437/02/07غير صا07-000201645 دار جامعة الك سعود للنشر/ قسم استودعرافعة شوكية
والشراء

140.000مستودع رجيع

123
4

92/2013008931437/02/07جديد والة تازة110100272 pcr gradient machinمستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
والدراسات الطبية الز

20,000.
000

123
5

92/2013008931437/02/07جديد والة تازة4709098 THERMAL CYCLER PCRمستودع الرجيع القسام العلومكلية العلوم/ قسم الكيمياء ايوية
والدراسات الطبية الز

15,000.
000

123
6

99/2015007871437/02/10غير صا141301344 El911 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم االنتاجشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل
النباتي

360.000مستودع رجيع

123
7

99/2015007871437/02/10غير صا140600423 Dell Optiplex 7010  كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم االنتاجحاسب االلى مكتبي
النباتي

.3,748مستودع رجيع
000
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123
8

99/2015007881437/02/11غير صا142403847 dell latitude E6400 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةجهاز مول نوع
شؤون اعضاء هيئة التدريس / وحدة

اشاركات اارجية

.3,595مستودع رجيع
000

123
9

99/2015007891437/02/11غير صا07-000100146 250.000مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةسبوره

124
0

99/2015007891437/02/11غير صا142700003 900.000مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةوحدة أرفف معدنية مقاس 120×60×220سم

124
1

99/2015007891437/02/11غير صا4721154 0.000مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةمكتبين كتب العميد

124
2

99/2015007891437/02/11غير صا142000308 .1,359مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةفرامة ورق كهربائية
150

124
3

99/2015007891437/02/11غير صا140103429 236.000مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةكرسي زائر ثابت جلد صناعي اسود .

124
4

99/2015007891437/02/11غير صا142201343 .2,981مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةكرسي كمبيوتر
000

124
5

99/2015007891437/02/11غير صا07-000101408 0.000مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةماصة مع ملحق سطح جلد

124
6

99/2015007891437/02/11غير صا07-000101416 0.000مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةتوريد وتركيب وحدة عمل لرئيس قسم

124
7

99/2015007891437/02/11غير صا142403873 .2,446مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةمكتب 160سم + مكتبه ضلفتين + كرسي ظهر طويل
000

124
8

99/2015007891437/02/11غير صا07-0001044 .2,414مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةدوالب
000

124
9

99/2015007901437/02/11غير صا4760196 NB DELL COR13/2.53/2G1,950مستودع رجيعكلية الهندسة.
000

125
0

93/2013013231437/02/12جديد والة تازة07-000100501 ادارة السالمة واالمن اامعي/ وحدة أقسامشانون 4 ادراج
العلوم اإلنسانية

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

600.000

97174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

125
1

93/2013013231437/02/12جديد والة تازة140103245 ادارة السالمة واالمن اامعي/ وحدة أقسامكرسي دوار.
العلوم اإلنسانية

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

350.000

125
2

93/2013013231437/02/12جديد والة تازة140102508 ادارة السالمة واالمن اامعي/ وحدة أقساممكتب 120سم
العلوم اإلنسانية

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

1,000.
000

125
3

99/2015007911437/02/12غير صا142200925 200.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبكرسي دوار طويل موديل 319

125
4

99/2015007911437/02/12غير صا141600950 850.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبمكتب بملحق 160 سم موديل 2319 و 2048

125
5

99/2015007921437/02/12غير صا140802100 500.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبدوالب ملف لون بني  موديل 136  و 925

125
6

99/2015007931437/02/12غير صا07-000100267 .1,814مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبكرسي ظهر عالي دوار جلد
000

125
7

99/2015007931437/02/12غير صا07-000100415 .9,900مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبمكتب خشب بملحق
000

125
8

99/2015007931437/02/12غير صا07-000100390 300.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبدوالب درفتين علويه زجاج سفليه خشب

125
9

99/2015007941437/02/12غير صا142200925 200.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبكرسي دوار طويل موديل 319

126
0

99/2015007941437/02/12غير صا07-000100441 750.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبدوالب ملفات

126
1

99/2015007941437/02/12غير صا141600950 850.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبمكتب بملحق 160 سم موديل 2319 و 2048

126
2

99/2015007951437/02/12غير صا140102121 411.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبكرسي ظهر طويل جلد طبيعي

126
3

99/2015007961437/02/12غير صا141601333 xerox 0.000مستودع رجيعمركز ااث التميز  التقنية ايويةطابعة أبيض وأسود

98174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

126
4

99/2015007961437/02/12غير صا4714499 7 HP P4014 N LASER JET 220
V PRINTER

.4,175مستودع رجيعمركز ااث التميز  التقنية ايوية
000

126
5

99/2015007971437/02/13غير صا140502470 مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودةجهاز حاسب الى من نوع ديل اوبتبليكس 790
االلكتروني

.2,990مستودع رجيع
000

126
6

99/2015007971437/02/13غير صا142100106 مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودةقاري باركود
االلكتروني

410.000مستودع رجيع

126
7

99/2015007971437/02/13غير صا142600007 ( BTC) مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودةهاتف عادي نوع
االلكتروني

62.000مستودع رجيع

126
8

99/2015007971437/02/13غير صا140104220 hp p2055d مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودةطابعة ليزر عادية نوع اتش بي
االلكتروني

.1,325مستودع رجيع
000

126
9

99/2015007971437/02/13غير صا141601355 مشروع نظام ادارة مستودع البيانات واودةطابعه باركود
االلكتروني

.1,225مستودع رجيع
000

127
0

99/2015007981437/02/14غير صا142100106 390.000مستودع رجيعادارة التشجيرقاري باركود

127
1

99/2015007981437/02/14غير صا141601355 .1,230مستودع رجيعادارة التشجيرطابعه باركود
000

127
2

99/2015007991437/02/14غير صا07-000200587 hp 2015 1,750مستودع رجيعادارة التشجيرطابعه ليزر.
000

127
3

99/2015007991437/02/14غير صا140500771 810.000مستودع رجيعادارة التشجيرهاتف اريكسون صغير موديل 4223

127
4

99/2015007991437/02/14غير صا140502470 .2,990مستودع رجيعادارة التشجيرجهاز حاسب الى من نوع ديل اوبتبليكس 790
000

127
5

99/2015008001437/02/14غير صا140100850 19.000مستودع رجيعادارة التشجيرالة حاسبة ماركة كانون موديل WS-  1200H يدوية

127
6

99/2015008001437/02/14غير صا140800100 10.280مستودع رجيعادارة التشجيردباســـه  عاديـه

99174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

127
7

99/2015008001437/02/14غير صا140700200 11.000مستودع رجيعادارة التشجيرخرامـــه  متوســـــطه

127
8

99/2015008001437/02/14غير صا140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعادارة التشجيرجهاز حاسب الي نوع.
000

127
9

99/2015008001437/02/14غير صا142600007 ( BTC) 62.000مستودع رجيعادارة التشجيرهاتف عادي نوع

128
0

99/2015008001437/02/14غير صا140500770 .1,447مستودع رجيعادارة التشجيرهاتف اريكسون رقمي دبالوج 3213
300

128
1

99/2015008001437/02/14غير صا142403720 .5,870مستودع رجيعادارة التشجيرمكيف ال جي 32 الف وحدة ذهبي حار/ بارد
000

128
2

99/2015008001437/02/14غير صا142201552 .2,600مستودع رجيعادارة التشجيركرسي عمل موظف
000

128
3

99/2015008011437/02/14غير صا142000308 .1,359مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطويرفرامة ورق كهربائية
150

128
4

99/2015008011437/02/14غير صا142000336 625.000مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطويرفرامه ورق موديل ( SD-812B) كهربائيه

128
5

99/2015008011437/02/14غير صا4717148 جهاز حاسب ألي مكتبي مع كامل ملحقاتة ( ماوس +
كيبورد + شاشة )

.3,093مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطوير
000

128
6

99/2015008021437/02/14غير صا142000308 .1,359مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطويرفرامة ورق كهربائية
150

128
7

99/2015008031437/02/17غير صا142000317 OPTIPLEX جهاز مكتبي ديل شاشة 19 بوصه موديل
760 MT

.3,150مستودع رجيعمركز الرياض ااضنات
000

128
8

99/2015008031437/02/17غير صا140700200 13.560مستودع رجيعمركز الرياض ااضناتخرامـــه  متوســـــطه

128
9

99/2015008031437/02/17غير صا140800100 65.000مستودع رجيعمركز الرياض ااضناتدباســـه  عاديـه

100174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

129
0

99/2015008041437/02/17غير صا140502237 ESPRIMO MOBILE 12 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةجهاز حاسب آلي مول
شؤون اعضاء هيئة التدريس / وحدة

اشاركات اارجية

.3,337مستودع رجيع
000

129
1

99/2015008061437/02/18غير صا07-000200598 0.000مستودع رجيعكلية طب االسنان/ قسم علوم االستعاضة السنيةطابعه اتش بي 2015

129
2

99/2015008061437/02/18غير صا140502460 hp 2530p 3,345مستودع رجيعكلية طب االسنان/ قسم علوم االستعاضة السنيةجهاز حاسب الي مول.
000

129
3

99/2015008071437/02/18غير صا07-000207131 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءجهاز حاسب آلي ديجي بنتيوم

129
4

99/2015008071437/02/18غير صا07-000204472 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءجهاز حاسب بنتيوم 4

129
5

99/2015008071437/02/18غير صا07-0002103 699.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءماسح ضوئي

129
6

99/2015008071437/02/18غير صا142201221 HP1100 270.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءطابعة ليزر

129
7

99/2015008071437/02/18غير صا07-000202139 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءشاشة سامسونج مسطحة

129
8

99/2015008071437/02/18غير صا142000120 L120  938.280مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءجهازفاكس ليزر ماركة كانون موديل

129
9

99/2015008071437/02/18غير صا4737089 .5,499مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءVPCS117URA/B   جهاز كمبيوتر
000

130
0

93/2013013241437/02/18جديد والة تازة4740132 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةطابعه hp ابيض واسود
اامعية عليشه

229.000

130
1

93/2013013241437/02/18جديد والة تازة140103325 laser jet pr400 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةطابعة نوع اتش بي ليزر جيت
اامعية عليشه

2,200.
000

130
2

99/2015008081437/02/19غير صا07-000200587 hp 2015 كلية السياحة واالثار/ قسم ادارة موارد التراثطابعه ليزر
واالرشاد السياحي

.1,750مستودع رجيع
000

101174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات
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مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25
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التاريخ

اوظف

10.2.7.3

130
3

99/2015008081437/02/19غير صا07-0001086 كلية السياحة واالثار/ قسم ادارة موارد التراثاله تمزيق ورق
واالرشاد السياحي

49.750مستودع رجيع

130
4

92/2013008941437/02/21جديد والة تازة07-000200386 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضجهاز عرض بيانات
والدراسات الطبية الز

0.000

130
5

92/2013008941437/02/21جديد والة تازة07-000101081 date  show  مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضجهاز عرض  بروجكتور
والدراسات الطبية الز

0.000

130
6

92/2013008941437/02/21جديد والة تازة140700200 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضخرامـــه  متوســـــطه
والدراسات الطبية الز

13.560

130
7

92/2013008941437/02/21جديد والة تازة140103632 HP DC7900  مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضجهاز حاسب الي نوع
والدراسات الطبية الز

3,100.
000

130
8

92/2013008941437/02/21جديد والة تازة4707290 سبورة ذكية تفاعلية موديل رقم QWB200  مقاس 78
أنش

مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريض
والدراسات الطبية الز

5,000.
000

130
9

92/2013008941437/02/21جديد والة تازة140102819 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضشاشة جدارية مقاس 213*213 سم
والدراسات الطبية الز

650.000

131
0

92/2013008941437/02/21جديد والة تازة140102818 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضحامل سقفي متغير االرتفاع هاز العرض من ااسب
والدراسات الطبية الز

150.000

131
1

92/2013008941437/02/21جديد والة تازة140502237 ESPRIMO MOBILE 12 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضجهاز حاسب آلي مول
والدراسات الطبية الز

3,337.
000

131
2

92/2013008941437/02/21جديد والة تازة140101403 BENQ MP612 DLP 612بروجكتر نوعيه بينك
PRO

مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريض
والدراسات الطبية الز

2,428.
000

131
3

92/2013008941437/02/21جديد والة تازة140500771 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضهاتف اريكسون صغير موديل 4223
والدراسات الطبية الز

810.000

131
4

92/2013008941437/02/21جديد والة تازة140800300 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضدباســـه  كهربــــائيه
والدراسات الطبية الز

120.000

131
5

99/2015008091437/02/21غير صا07-000100108 12.000مستودع رجيععمادة الدراسات العليامفتاح

102174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

131
6

99/2015008101437/02/21غير صا07-000100771 850.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءمكتب خشب

131
7

99/2015008101437/02/21غير صا07-000100226 898.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءكرسي دوار

131
8

99/2015008101437/02/21غير صا07-000210643 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءقاعدة مستطيلة مع قضيب وقوسين

131
9

99/2015008101437/02/21غير صا07-0001044 .2,414مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءدوالب
000

132
0

99/2015008101437/02/21غير صا07-0001014 200.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءكرسي دوار ظهر طويل

132
1

99/2015008111437/02/21غير صا4707635 sr 68 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم االرشادتلفزيون سوني
الزراعي واجتمع الريفي

.31,500مستودع رجيع
000

132
2

93/2013013251437/02/21جديد والة تازة4500166 draper مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/كلية التربيةشاشة عرض للبروجكتورات
اامعية عليشه

900.000

132
3

93/2013013251437/02/21جديد والة تازة4734134 w96 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/كلية التربيةاجهزه عرض برجكتر
اامعية عليشه

4,375.
000

132
4

93/2013013251437/02/21جديد والة تازة4502123 SUSTEM AMERICAN THOMSON
PRODUCT MEDIA EDGE HARDWARE

RECEIVER

مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية/كلية التربية
اامعية عليشه

19,324.
000

132
5

99/2015008121437/02/21جديد والة تازة4502119 جهاز عرض بروجكتر ماركة EPSON موديل
EMP-822H

.3,890مستودع رجيعكلية التربية/ قسم اناهج وطرق التدريس
000

132
6

99/2015008121437/02/21جديد والة تازة4734133 15.000مستودع رجيعكلية التربية/ قسم اناهج وطرق التدريسسبورات ذكيه

132
7

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة140102185 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةطاولة كمبيوتر .
اامعية عليشه

480.000

132
8

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة140108518 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةكرسي ظهر طويل .
اامعية عليشه

800.000
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132
9

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة4722229 CN555A CN555A--HP OFFICEJET 65مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالمية
اامعية عليشه

649.000

133
0

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة140103298 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةكرسي قماش بني
اامعية عليشه

135.000

133
1

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة140101324 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةدوالب 2 درفــة
اامعية عليشه

950.000

133
2

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة140103291 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةطاولة اجتماع  18/15
اامعية عليشه

650.000

133
3

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة4500624 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةشالون 4 ادراج
اامعية عليشه

700.000

133
4

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة142201460 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةدوالب مكتب .
اامعية عليشه

1,700.
000

133
5

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة140103297 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةطاولة اجتماعات 18/9-6 متر
اامعية عليشه

3,500.
000

133
6

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة4500625 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةمكتب مع ملحق 160 سم .
اامعية عليشه

1,500.
000

133
7

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة4500623 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةكرسي ثابت مكتب
اامعية عليشه

230.000

133
8

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة140103292 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةكرسي سفاري بني اسود
اامعية عليشه

140.000

133
9

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة4500626 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةكرسي دوار مكتب
اامعية عليشه

250.000

134
0

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة4722207 CE651A CE651A--HP LASERJET PROمستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالمية
اامعية عليشه

449.000

134
1

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة4500622 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالميةمكتب ملحق كمبيوتر
اامعية عليشه

2,500.
000
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134
2

93/2013013261437/02/21جديد والة تازة140108069 PROJECTION SCREEN DA LITEمستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التربية/ قسم الدراسات االسالمية
اامعية عليشه

3,530.
000

134
3

93/2013013271437/02/21جديد والة تازة07-000208637 مستودع الرجيع ركز الدراساتوكيل اامعة للشؤون التعليمية واالكاديميةاله تصوير كونيكا موديل 7045
اامعية عليشه

0.000

134
4

99/2015008131437/02/26غير صا142403847 dell latitude E6400 3,595مستودع رجيععمادة القبول والتسجيلجهاز مول نوع.
000

134
5

91/2013005361437/02/26غير صا07-000217053 LCD 17 مع شاشه DELL780 حاسب الي مكتبي
بوصه

مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم النساء والوالدة
خالد اامعي

0.000

134
6

91/2013005361437/02/26غير صا07-000213896 ATI مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم النساء والوالدةبيجر
خالد اامعي

0.000

134
7

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة4707682 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتبارتشن 1م× 1.60م
والدراسات الطبية الز

550.000

134
8

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة140800300 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتدباســـه  كهربــــائيه
والدراسات الطبية الز

120.000

134
9

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة4707681 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتطاولة كمبيوتر وجه.
والدراسات الطبية الز

470.000

135
0

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة140600200 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتحامل صحف والت
والدراسات الطبية الز

2,750.
000

135
1

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة07-000101274 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتطابعه متعدده الوظائف
والدراسات الطبية الز

1,099.
000

135
2

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة4707677 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتكاونتر كبير 6متر
والدراسات الطبية الز

3,800.
000

135
3

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة4719566 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتدواليب صغيرة حامل فهارس
والدراسات الطبية الز

0.000

135
4

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة4707679 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتطاولة كمبيوتر كبيرة وجهين.
والدراسات الطبية الز

1,100.
000
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135
5

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة4707670 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتطاولة قراءة كبيرة 140سم ×1م
والدراسات الطبية الز

800.000

135
6

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة142201465 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتدوالب قصير  .
والدراسات الطبية الز

0.000

135
7

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة142403874 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتمكتب جديد
والدراسات الطبية الز

200.000

135
8

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة140802118 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتدوالب عرض الت جديد
والدراسات الطبية الز

0.000

135
9

92/2013008951437/02/26جديد والة تازة140801700 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون اكتباتدوالب  كاردكس 16 درج
والدراسات الطبية الز

20.000

136
0

92/2013008961437/02/28جديد والة تازة142403878 مستودع الرجيع القسام العلوموكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميمكتب موظف وسكرتير بملحقاته
والدراسات الطبية الز

9,240.
000

136
1

92/2013008961437/02/28جديد والة تازة142201552 مستودع الرجيع القسام العلوموكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميكرسي عمل موظف
والدراسات الطبية الز

2,600.
000

136
2

92/2013008961437/02/28جديد والة تازة141601332 Epson مستودع الرجيع القسام العلوموكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميطابعة ليزر شبكة ملونة ماركة ايبسون
والدراسات الطبية الز

11,135.
000

136
3

99/2015008151437/03/01غير صا142000308 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةفرامة ورق كهربائية
التوظيف/ وحدة التشكيالت

.1,359مستودع رجيع
150

136
4

91/2013005371437/03/01غير صا07-0002075 مستودع الرجيع ستشفى الكدار جامعة الك سعود للنشرمكيف
خالد اامعي

359.000

136
5

99/2015008161437/03/01غير صا141601332 Epson 11,135مستودع رجيعوكيل اامعة للشؤون التعليمية واالكاديميةطابعة ليزر شبكة ملونة ماركة ايبسون.
000

136
6

91/2013005381437/03/01غير صا4775112 BLOOD GLUCOSE MONITORING
MACHINE

مستودع الرجيع ستشفى الككلية طب االسنان/ مدير العيادات بالدرعية
خالد اامعي

200.000

136
7

99/2015008171437/03/01غير صا142000308 .1,359مستودع رجيعكلية ادارة االعمالفرامة ورق كهربائية
150
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136
8

91/2013005391437/03/01جديد والة تازة07-0002075 مستودع الرجيع ستشفى الكدار جامعة الك سعود للنشرمكيف
خالد اامعي

359.000

136
9

99/2015008181437/03/01غير صا4702747 0.000مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميالبتوب ايسر

137
0

99/2015008191437/03/01غير صا142201541 .2,750مستودع رجيعإدارة استودعاتكاميرا تصوير فوتوغرافيه Canon موديل550
000

137
1

99/2015008191437/03/01غير صا142403720 .5,870مستودع رجيعإدارة استودعاتمكيف ال جي 32 الف وحدة ذهبي حار/ بارد
000

137
2

91/2013005401437/03/02غير صا07-000100715 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعيمكتب 3 درج
خالد اامعي

0.000

137
3

91/2013005401437/03/02غير صا07-0001014 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعيكرسي دوار ظهر طويل
خالد اامعي

450.000

137
4

99/2015008201437/03/02غير صا140502478 DELL Vostro 3450 ;Standard جهاز مول
Base

.2,800مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/قسم االدارة العامة
000

137
5

99/2015008201437/03/02غير صا140502468 .3,390مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/قسم االدارة العامةجهاز حاسب الى عامل ماركه hp موديل 6200
000

137
6

99/2015008211437/03/02غير صا141601333 xerox 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءطابعة أبيض وأسود

137
7

99/2015008211437/03/02غير صا140102073 .3,249مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم ايولويا وايوفيزياءجهاز كمبيوتر الب توب
000

137
8

99/2015008221437/03/02غير صا141601367 LASERJET PRO 400 COLOR طابعه ملونه
M 451

.1,947مستودع رجيعأقسام العلوم اإلنسانية
000

137
9

99/2015008231437/03/02غير صا07-000201803 100.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكجهاز حاسب الي انتل بنتيوم 4

138
0

99/2015008231437/03/02غير صا07-000200311 10.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكفاره
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138
1

99/2015008231437/03/02غير صا07-0002103 699.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكماسح ضوئي

138
2

99/2015008231437/03/02غير صا07-000209420 microtrac nanotrac0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلك

138
3

93/2013013281437/03/03جديد والة تازة07-0001014 مستودع الرجيع ركز الدراساتادارة اشتريات/ قسم اشتريات الداخليةكرسي دوار ظهر طويل
اامعية عليشه

450.000

138
4

93/2013013281437/03/03جديد والة تازة140802100 مستودع الرجيع ركز الدراساتادارة اشتريات/ قسم اشتريات الداخليةدوالب ملف لون بني  موديل 136  و 925
اامعية عليشه

500.000

138
5

93/2013013281437/03/03جديد والة تازة07-000100247 مستودع الرجيع ركز الدراساتادارة اشتريات/ قسم اشتريات الداخليةدوالب مكتب خشب
اامعية عليشه

0.000

138
6

93/2013013281437/03/03جديد والة تازة140500771 مستودع الرجيع ركز الدراساتادارة اشتريات/ قسم اشتريات الداخليةهاتف اريكسون صغير موديل 4223
اامعية عليشه

1,303.
480

138
7

93/2013013281437/03/03جديد والة تازة07-000100625 مستودع الرجيع ركز الدراساتادارة اشتريات/ قسم اشتريات الداخليةمكتب بملحق
اامعية عليشه

0.000

138
8

93/2013013281437/03/03جديد والة تازة140800300 مستودع الرجيع ركز الدراساتادارة اشتريات/ قسم اشتريات الداخليةدباســـه  كهربــــائيه
اامعية عليشه

116.500

138
9

92/2013008971437/03/03جديد والة تازة140101305 HARD DISK  اقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية العلوم/هارديسك
قسم الفيزياء

مستودع الرجيع القسام العلوم
والدراسات الطبية الز

359.000

139
0

92/2013008971437/03/03جديد والة تازة07-0002013 getway اقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية العلوم/شاشة كمبيوتر
قسم الفيزياء

مستودع الرجيع القسام العلوم
والدراسات الطبية الز

400.000

139
1

92/2013008971437/03/03جديد والة تازة07-000205486 XP اقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية العلوم/برنامج ويندوز
قسم الفيزياء

مستودع الرجيع القسام العلوم
والدراسات الطبية الز

365.000

139
2

92/2013008971437/03/03جديد والة تازة07-000216364 freight charges/اقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية العلوم
قسم الفيزياء

مستودع الرجيع القسام العلوم
والدراسات الطبية الز

450.000

139
3

99/2015008241437/03/03غير صا07-0002044 100.000مستودع رجيعاالدارة االيةسي دي رايتر خارجي
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139
4

99/2015008241437/03/03غير صا140800300 120.000مستودع رجيعاالدارة االيةدباســـه  كهربــــائيه

139
5

99/2015008241437/03/03غير صا07-000200471 45.000مستودع رجيعاالدارة االيةاله حاسبه

139
6

99/2015008251437/03/03غير صا140100900 251.290مستودع رجيعاالدارة االيةاله حـاسـبه 4 عـمليات كـهربائيه

139
7

99/2015008251437/03/03غير صا140600423 Dell Optiplex 7010  3,748مستودع رجيعاالدارة االيةحاسب االلى مكتبي.
000

139
8

99/2015008251437/03/03غير صا141301344 El911 360.000مستودع رجيعاالدارة االيةشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل

139
9

99/2015008261437/03/03غير صا141601335 xerox 2,649مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطويرطابعة 4*1 متعددة االغراض.
000

140
0

99/2015008261437/03/03غير صا140106967 hp5590  1,600مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطويرماسح ضوئي.
000

140
1

99/2015008271437/03/03غير صا142401400 HP 5590   وكيل اامعة للتخطيط والتطوير/ مساعدماسح ضوئي
الوكيل

.1,000مستودع رجيع
000

140
2

99/2015008281437/03/03جديد والة تازة301300200 MAGNETIC STIRRING BAR 25X8 MM .5.450مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الكيمياء الصيدلية

140
3

99/2015008281437/03/03جديد والة تازة141601333 xerox 0.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الكيمياء الصيدليةطابعة أبيض وأسود

140
4

99/2015008281437/03/03جديد والة تازة141601205 360.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الكيمياء الصيدليةطابعة عادية

140
5

99/2015008281437/03/03جديد والة تازة07-000201544 25.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الكيمياء الصيدليةموعه قطع غيار

140
6

99/2015008281437/03/03جديد والة تازة140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الكيمياء الصيدليةجهاز حاسب الي نوع.
000
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140
7

99/2015008281437/03/03جديد والة تازة140502203 .2,850مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الكيمياء الصيدليةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

140
8

99/2015008281437/03/03جديد والة تازة301300300 MAGNETIC STIRRING BAR 35X8 MM
ض

6.810مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الكيمياء الصيدلية

140
9

99/2015008281437/03/03جديد والة تازة140103325 laser jet pr400 2,200مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الكيمياء الصيدليةطابعة نوع اتش بي ليزر جيت.
000

141
0

99/2015008281437/03/03جديد والة تازة140502460 hp 2530p 3,345مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الكيمياء الصيدليةجهاز حاسب الي مول.
000

141
1

99/2015008301437/03/03جديد والة تازة142201429 120.000مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةكرسي بالستيك يمكن وضعه فوق بعض اللون رمادي

141
2

99/2015008301437/03/03جديد والة تازة300203200 BORER,CORK PRESS,NICKEL PLATE
WITH ROD.

25.000مستودع رجيعكلية اللغات والترجمة

141
3

99/2015008301437/03/03جديد والة تازة142700009 وحدات عمل لعدد 4 أشخاص مقاس 160*160سم مع
دوالب معلق مقاس 100سم+رف معلق 60سم+وحدة

إدراج على عجل

.5,850مستودع رجيعكلية اللغات والترجمة
000

141
4

99/2015008301437/03/03جديد والة تازة4703314 &Maximum مقياس ارارة العظمى والصغرى
Minimum thermometer

70.000مستودع رجيعكلية اللغات والترجمة

141
5

99/2015008301437/03/03جديد والة تازة300600700 FORCEPS,S.S. FINE POINT 127 MM7.980مستودع رجيعكلية اللغات والترجمة

141
6

99/2015008301437/03/03جديد والة تازة4703313 Electronic thermometer 250.000مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةترمومتر الكتروني

141
7

99/2015008301437/03/03جديد والة تازة141301344 El911 360.000مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل

141
8

99/2015008301437/03/03جديد والة تازة140502486 جهاز حاسب الى مكتبي والشاشات نوع دل موديل
7010SF

.3,990مستودع رجيعكلية اللغات والترجمة
000

141
9

99/2015008301437/03/03جديد والة تازة142403883 Canon DR-m 160 4,577مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةماسح ضوئي.
000
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142
0

99/2015008301437/03/03جديد والة تازة140600423 Dell Optiplex 7010  3,748مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةحاسب االلى مكتبي.
000

142
1

99/2015008301437/03/03جديد والة تازة140502221 HP SCANERJET 395.000مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةماسح ضوئي موديل

142
2

99/2015008311437/03/03غير صا4736743 .1,054مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةكرسي زائر-
000

142
3

99/2015008311437/03/03غير صا4736757 .13,959مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةطة عمل على شكلي L"  " مغلقة بباب
000

142
4

99/2015008311437/03/03غير صا4736751 .3,647مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةوحدة أدراج فظ الفات
000

142
5

99/2015008311437/03/03غير صا4708634 GR 120 موديل (A&D) 7,170مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةميزان الكتروني.
000

142
6

99/2015008311437/03/03غير صا4708635 .16,540مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةميكروسكوب ستريو ثالثي العينية مزود بكامير رقمية
000

142
7

99/2015008311437/03/03غير صا4708636 .21,800مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةميكروسكوب ثي ثالثي العينية مزود بكامير رقمية
000

142
8

99/2015008311437/03/03غير صا4708111 .1,400مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةطابعه اتش بي عاديه
000

142
9

99/2015008311437/03/03غير صا4747604 .3,379مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةجهاز حاسب الي مكتبي اتش بي
000

143
0

99/2015008311437/03/03غير صا4703609 .1,050مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةجهاز قياس الرطوبة النسبية
000

143
1

99/2015008311437/03/03غير صا140300021 IR2545 12,800مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةآلة تصوير مستندات رقمية ماركة كانون.
000

143
2

99/2015008321437/03/04غير صا140104800 120.000مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةملزمة طاولة .
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143
3

99/2015008321437/03/04غير صا140103257 .1,650مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةمكتب زجاج .
000

143
4

99/2015008321437/03/04غير صا140103266 panasonic kx -t8560 mxw 99.000مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةتلفون

143
5

99/2015008321437/03/04غير صا140103530 .1,750مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةوحدة عمل مفردة 320 بيج
000

143
6

99/2015008321437/03/04غير صا140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةجهاز حاسب الي نوع.
000

143
7

99/2015008321437/03/04غير صا140104798 370.000مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةدوالب فال مع باب

143
8

99/2015008321437/03/04غير صا140109011 .1,950مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةكرسي ظهر قصير جلد صناعي اسود
000

143
9

99/2015008321437/03/04غير صا140104799 250.000مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةطاولة مقاس 160*65*68

144
0

99/2015008321437/03/04غير صا140104797 270.000مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةدوالب فال مقاس (210*80*30سم )

144
1

99/2015008321437/03/04غير صا140103245 350.000مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةكرسي دوار.

144
2

99/2015008321437/03/04غير صا140103325 laser jet pr400 1,300مستودع رجيعكلية اللغات والترجمةطابعة نوع اتش بي ليزر جيت.
000

144
3

99/2015008331437/03/04غير صا140500710 215.000مستودع رجيعادارة اشترياتهاتف اريكسون عادي دبالوج 3105

144
4

99/2015008331437/03/04غير صا140502203 .2,850مستودع رجيعادارة اشترياتجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

144
5

99/2015008331437/03/04غير صا07-000100124 .3,132مستودع رجيعادارة اشترياتكرت شبكه
000
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144
6

99/2015008331437/03/04غير صا07-000100419 0.000مستودع رجيعادارة اشترياتطابعه موديل 3655

144
7

99/2015008341437/03/04غير صا141600031 HP 2015  1,000مستودع رجيعصندوق التكافل االجتماعيطابعة كمبيوتر ليزرجت.
000

144
8

99/2015008341437/03/04غير صا140502200 DELL LATTUDE      جهاز حاسب آلي دل مول
D630

.4,890مستودع رجيعصندوق التكافل االجتماعي
000

144
9

99/2015008351437/03/04غير صا142403888 مكتب موظف مع ملحقاته (طاولة مكتب مع ملحق جانبي
+دوالب+وحدة ادراج متحركة)

.5,427مستودع رجيعاالدارة العامة للتخطيط وايزانية
000

145
0

93/2013013291437/03/04جديد والة تازة141601333 xerox مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التمريضطابعة أبيض وأسود
اامعية عليشه

0.000

145
1

93/2013013291437/03/04جديد والة تازة07-000200574 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية التمريضحاسب الي مع شاشه 17 بوصه
اامعية عليشه

0.000

145
2

91/2013005411437/03/04غير صا07-000202693 مستودع الرجيع ستشفى الككلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكسيدي روم
خالد اامعي

0.000

145
3

93/2013013301437/03/05جديد والة تازة07-000100488 مستودع الرجيع ركز الدراساتعمادة شؤون الطالبدوالب حديد 2 باب
اامعية عليشه

450.000

145
4

99/2015008361437/03/06غير صا4501780 printer hp laser 20252,150مستودع رجيعوكيل اامعة للتخصصات الصحية.
000

145
5

99/2015008371437/03/06غير صا110100673 hp laser jet 2025n0.000مستودع رجيعوكيل اامعة للتخصصات الصحية

145
6

99/2015008381437/03/06غير صا140101029 Dell Vpstro 1510 0.000مستودع رجيعكلية الهندسةجهاز كمبيوتر مول

145
7

93/2013013311437/03/06جديد والة تازة140502462 TIT مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةجهاز هاتف عادي ماركة
اامعية عليشه

49.000

145
8

93/2013013311437/03/06جديد والة تازة07-000200575 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةاله تصوير كانون
اامعية عليشه

7,700.
000
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145
9

92/2013008981437/03/06جديد والة تازة140800300 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضدباســـه  كهربــــائيه
والدراسات الطبية الز

120.000

146
0

92/2013008991437/03/06جديد والة تازة140502470 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضجهاز حاسب الى من نوع ديل اوبتبليكس 790
والدراسات الطبية الز

2,990.
000

146
1

92/2013009001437/03/06جديد والة تازة141301344 El911 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل
والدراسات الطبية الز

360.000

146
2

92/2013009001437/03/06جديد والة تازة140600423 Dell Optiplex 7010  مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضحاسب االلى مكتبي
والدراسات الطبية الز

3,748.
000

146
3

92/2013009011437/03/06جديد والة تازة141301344 El911 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل
والدراسات الطبية الز

360.000

146
4

92/2013009011437/03/06جديد والة تازة140600423 Dell Optiplex 7010  مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضحاسب االلى مكتبي
والدراسات الطبية الز

3,748.
000

146
5

99/2015008391437/03/10غير صا140104220 hp p2055d 1,325مستودع رجيعوكالة اامعة للمشاريع/ االتصاالت االداريةطابعة ليزر عادية نوع اتش بي.
000

146
6

99/2015008401437/03/10غير صا07-000102060 SANALING PEESTALNC0.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الصيدالنيات

146
7

99/2015008401437/03/10غير صا110113401 .8,999مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الصيدالنياتجهاز مول /
000

146
8

99/2015008401437/03/10غير صا140110219 heavy duty dual road clamp for rods1,288مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الصيدالنيات.
000

146
9

99/2015008401437/03/10غير صا140110220 stand ard mixer stand base 13.57x7.851,275مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الصيدالنيات.
000

147
0

99/2015008401437/03/10غير صا140110218 stirpak  general purpose mixer speed
range  500 to 10000 rpm

.4,025مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الصيدالنيات
000

147
1

99/2015008401437/03/10غير صا07-000102058 16 MM HOWTHROGAH0.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الصيدالنيات
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147
2

99/2015008401437/03/10غير صا07-000102059 TABLET DISS0.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الصيدالنيات

147
3

99/2015008401437/03/10غير صا07-000102063 MOTO MSED0.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الصيدالنيات

147
4

99/2015008401437/03/10غير صا07-000102057 DIS-8 CELL HOLDER0.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الصيدالنيات

147
5

99/2015008401437/03/10غير صا07-000102062 CARNU TUBING0.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الصيدالنيات

147
6

99/2015008401437/03/10غير صا07-000102061 PRESTALBC PUMP TUBING0.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الصيدالنيات

147
7

99/2015008411437/03/10غير صا141301344 El911 360.000مستودع رجيعأقسام العلوم اإلنسانيةشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل

147
8

99/2015008411437/03/10غير صا142300219 125.000مستودع رجيعأقسام العلوم اإلنسانيةلوحه مفاتيح صغيره وماوس

147
9

99/2015008411437/03/10غير صا140600423 Dell Optiplex 7010  3,748مستودع رجيعأقسام العلوم اإلنسانيةحاسب االلى مكتبي.
000

148
0

99/2015008421437/03/10غير صا4717942 .2,150مستودع رجيعأقسام العلوم اإلنسانية/ شؤون الطالباتجهاز كمبيوتر ماركة ديل
000

148
1

99/2015008431437/03/10غير صا141301300 119.000مستودع رجيعكلية الصيدلة/ قسم الصيدالنياتشنطه حاسب آلي مول

148
2

99/2015008441437/03/10غير صا110106082 HP Compaq 8100 Elite CMT PC3,315مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع.
000

148
3

99/2015008451437/03/10غير صا142700055 .18,529مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميوحده عمل ثانيه
000

148
4

92/2013009021437/03/12جديد والة تازة140502203 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية التمريضجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
والدراسات الطبية الز

2,850.
000
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148
5

99/2015008461437/03/12غير صا142403733 ADF 3,200مستودع رجيعوكيل اامعة للتخصصات الصحيةماسح ضوئي.
000

148
6

99/2015008471437/03/13غير صا141301344 El911 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني/ التربيةشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل
البدنية

360.000مستودع رجيع

148
7

99/2015008471437/03/13غير صا140103325 laser jet pr400 كلية علوم الرياضة والنشاط البدني/ التربيةطابعة نوع اتش بي ليزر جيت
البدنية

.2,200مستودع رجيع
000

148
8

99/2015008481437/03/13غير صا07-000200480 .3,480مستودع رجيعمدير اامعةجهاز حاسب الي hp مع ملحقاته
000

148
9

99/2015008481437/03/13غير صا142800128 HP COLOR LASER 1,350مستودع رجيعمدير اامعةطابعة.
000

149
0

99/2015008491437/03/13غير صا140103325 laser jet pr400 2,200مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبطابعة نوع اتش بي ليزر جيت.
000

149
1

99/2015008491437/03/13جديد والة تازة140502486 جهاز حاسب الى مكتبي والشاشات نوع دل موديل
7010SF

.3,990مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتب
000

149
2

99/2015008491437/03/13غير صا142401300 HP3800  295.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبماسح ضوئي

149
3

99/2015008491437/03/13غير صا140500771 810.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبهاتف اريكسون صغير موديل 4223

149
4

99/2015008491437/03/13غير صا4903898 .3,690مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبجهاز حاسب آلي نوع ديل برجي 9020
000

149
5

91/2013005421437/03/13غير صا140110099 DELL 780 مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم التشريحجهاز مكتبي نوع
خالد اامعي

2,890.
000

149
6

91/2013005421437/03/13غير صا140102093 HP Laser printer 2600N مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم التشريحطابعة
خالد اامعي

1,130.
000

149
7

91/2013005431437/03/13غير صا07-000212649 مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم الباطنةآلة تصوير مستندات توشيبا 1550
خالد اامعي

0.000

116174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

149
8

91/2013005431437/03/13غير صا07-000200363 مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم الباطنةحاسب الي مول سوني
خالد اامعي

4,699.
000

149
9

91/2013005431437/03/13غير صا07-000200580 hp مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم الباطنةطابعه
خالد اامعي

1,299.
000

150
0

99/2015008501437/03/13غير صا140502203 .2,850مستودع رجيعكلية علوم االغذية والزراعةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

150
1

99/2015008511437/03/16غير صا142000308 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةفرامة ورق كهربائية
التوظيف/ وحدة التشكيالت

.1,359مستودع رجيع
150

150
2

99/2015008521437/03/16غير صا4728488 printer hp lj  2055725.000مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة ادنية

150
3

99/2015008521437/03/16غير صا4500155 HP LASER JET 1102 440.000مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة ادنيةطابعة

150
4

92/2013009031437/03/17جديد والة تازة4732779 ARA111
Star A111 pH Bench Top full Meter Kit

اقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية العلوم/
قسم الفيزياء

مستودع الرجيع القسام العلوم
والدراسات الطبية الز

2,250.
000

150
5

99/2015008531437/03/17غير صا140102553 ملحق مكتب مقاس 135*60 سم . ووحدة ادراج تشطيب
مهوقني

.2,100مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
000

150
6

99/2015008541437/03/17غير صا07-000209702 steel structure cabinets open0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

150
7

99/2015008551437/03/17غير صا112900190 80.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي قاعدة حديد

150
8

99/2015008551437/03/17غير صا142200230 كرسي زوار ظهر وسط جلد طبيعي دوار على عجل
MAK 3492 موديل

235.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

150
9

99/2015008551437/03/17غير صا141301329 50.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدقاعدة

151
0

99/2015008551437/03/17غير صا142200250 كرسي مكتب ظهر عالي جلد طبيعي دوار متحرك موديل
MAK 3490

245.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
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151
1

99/2015008551437/03/17غير صا110100378 1600MP4,250مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعداله تصوير مستندات.
000

151
2

99/2015008551437/03/17غير صا07-000204793 Front Control of Student Recorder Model
SR 30PS

0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد

151
3

99/2015008551437/03/17غير صا140108064 65MONITOR WITH
SPEAKERS-PANASONIC

.34,545مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
000

151
4

99/2015008561437/03/17غير صا07-0001020 كلية ادارة االعمال/ قسم نظم اعلوماتدوالب صغير حديد 2 درج
االدارية

400.000مستودع رجيع

151
5

99/2015008561437/03/17غير صا07-000100957 كلية ادارة االعمال/ قسم نظم اعلوماتسبورة فلوماستر امل
االدارية

240.000مستودع رجيع

151
6

99/2015008561437/03/17غير صا07-000100745 كلية ادارة االعمال/ قسم نظم اعلوماتقطاعة ورق
االدارية

299.000مستودع رجيع

151
7

99/2015008561437/03/17غير صا140108909 Frame Level V-Slots of Three Sides إطار
إستواء  ري حرف  ثالث جوانب

كلية ادارة االعمال/ قسم نظم اعلومات
االدارية

6.000مستودع رجيع

151
8

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102540 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي .زائر 4 ارجل جلد اسود .
خالد اامعي

1,770.
000

151
9

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102545 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي زائر 4. ارجل جلد اسود
خالد اامعي

1,770.
000

152
0

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102530 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي زائر 4 ارجل جلد اسود
خالد اامعي

2,200.
000

152
1

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102554 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي دوار ظهر. طويل جلد اسود
خالد اامعي

2,850.
000

152
2

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة07-000100226 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي دوار
خالد اامعي

150.000

152
3

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102536 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرديزا مقاس 200*53*78 سم ارتفاع تشطيب مهوقني
خالد اامعي

4,200.
000
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152
4

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102564 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرينديزا 2 متر يسرى تشطيب بني .
خالد اامعي

2,500.
000

152
5

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102542 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي طاولة اجتماعات ظهر متوسط تنجيد جلد اسود
خالد اامعي

2,600.
000

152
6

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102551 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي دوار ظهر طويل .جلد اسود
خالد اامعي

2,850.
000

152
7

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة07-000207730 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدطاولة 130 سم 3 درج
خالد اامعي

600.000

152
8

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102560 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي بأيدي جلد اسود .
خالد اامعي

2,200.
000

152
9

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102544 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي دوار منجد بالد جلد اسود .
خالد اامعي

2,200.
000

153
0

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة07-000211736 wooden ramp with antiمستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

0.000

153
1

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة4734254 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكبينه اجهزه اتصاالت
خالد اامعي

25,000.
000

153
2

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102558 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرينيزا مقاس 200*53*78 . سم ارتفاع تشطيب مهوقني
خالد اامعي

4,200.
000

153
3

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة4734456 LCD مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعداستاند موبايل
خالد اامعي

520.000

153
4

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102555 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي . زائر أربع ارجل جلد اسود
خالد اامعي

2,200.
000

153
5

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102539 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي دوار منجد بالد جلد اسود
خالد اامعي

2,200.
000

153
6

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102547 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرينديزا 2 متر يسرى تشطيب اسود
خالد اامعي

2,500.
000
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153
7

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102552 مكتب سطح جلد مقاس 220*40*76 سم ارتفاع وعدد 2
وحدة ادراج تشطيب مهوفني .

مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعد
خالد اامعي

6,182.
000

153
8

91/2013005441437/03/17جديد والة تازة140102533 مستودع الرجيع ستشفى الكعمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدكرسي بأيدي جلد اسود
خالد اامعي

2,200.
000

153
9

99/2015008571437/03/17غير صا142201558 817.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبكرسى موظف

154
0

99/2015008581437/03/17غير صا07-000202927 0.000مستودع رجيعمدير اامعةجهاز هاتف كبير

154
1

99/2015008581437/03/17غير صا07-000200382 0.000مستودع رجيعمدير اامعةهاتف رقمي

154
2

99/2015008581437/03/17غير صا07-000101072 0.000مستودع رجيعمدير اامعةسجاد صيني

154
3

99/2015008581437/03/17غير صا140101143 .1,100مستودع رجيعمدير اامعةكرسي ظهر  عالي دوار مقعد شبك اسود
000

154
4

99/2015008581437/03/17غير صا140500770 .1,308مستودع رجيعمدير اامعةهاتف اريكسون رقمي دبالوج 3213
000

154
5

99/2015008581437/03/17غير صا07-000202928 0.000مستودع رجيعمدير اامعةجهاز هاتف وسط

154
6

99/2015008581437/03/17غير صا140500710 215.000مستودع رجيعمدير اامعةهاتف اريكسون عادي دبالوج 3105

154
7

99/2015008581437/03/17غير صا140101748 metrologic 9520 520.000مستودع رجيعمدير اامعةقارئ باركود

154
8

99/2015008591437/03/17غير صا140500770 .1,308مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبهاتف اريكسون رقمي دبالوج 3213
000

154
9

99/2015008591437/03/17غير صا110100912 iadbva 4044620  241.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبجهاز تليفون  عادي بشاشة
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155
0

99/2015008591437/03/17غير صا142600006 .1,308مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبتليفون رقمي ديجتال موديل دبالوج 4225
000

155
1

99/2015008611437/03/17جديد والة تازة140502478 DELL Vostro 3450 ;Standard جهاز مول
Base

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارة
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

.2,800مستودع رجيع
000

155
2

99/2015008611437/03/17جديد والة تازة110101291 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةسطح معلق 60*60
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

300.000مستودع رجيع

155
3

99/2015008611437/03/17جديد والة تازة110101290 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةسطح معلق 60*100
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

400.000مستودع رجيع

155
4

99/2015008621437/03/17غير صا140108351 وحدة عمل لعدد 4 اشخاص مقاس 160*160 سم مع
دوالب معلق مقاس 100سم+درف+ وحد اجراد على

عجل

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارة
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

.23,400مستودع رجيع
000

155
5

99/2015008631437/03/17جديد والة تازة140109522 240.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءشنطة جامعية فاكتوريا

155
6

99/2015008631437/03/17جديد والة تازة140109514 240.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءشنطة بير كاردن

155
7

99/2015008631437/03/17جديد والة تازة140109515 53.810مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءشنطة جامعية

155
8

99/2015008631437/03/17جديد والة تازة140109516 240.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءشنطة بير كاردن .

155
9

99/2015008631437/03/17جديد والة تازة140109517 65.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءشنطة جامعية .

156
0

99/2015008631437/03/17جديد والة تازة140109518 240.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءشنطة .بير كاردن

156
1

99/2015008631437/03/17جديد والة تازة140109521 60.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.شنطة جامعية

156
2

99/2015008631437/03/17جديد والة تازة140109519 65.110مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءشنطة . جامعية
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156
3

99/2015008631437/03/17جديد والة تازة140109520 240.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءشنطة جامعية فاكتوريا 1-766

156
4

99/2015008631437/03/17جديد والة تازة140109523 240.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءشنطة فاكتوريا 6661-0

156
5

99/2015008631437/03/17جديد والة تازة140109524 50.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.شنطة جامعية .

156
6

99/2015008641437/03/17جديد والة تازة301300300 MAGNETIC STIRRING BAR 35X8 MM
ض

5.780مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

156
7

99/2015008641437/03/17جديد والة تازة301301700 MANTLE HEATING 1000ML WITH
REGULATOR 220VOLT

661.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

156
8

99/2015008641437/03/17جديد والة تازة140109515 50.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءشنطة جامعية

156
9

99/2015008641437/03/17جديد والة تازة301300200 MAGNETIC STIRRING BAR 25X8 MM .4.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

157
0

99/2015008641437/03/17جديد والة تازة300801600 HOT PLATE MAGNETIC
STIRRER,220V

708.660مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

157
1

99/2015008641437/03/17جديد والة تازة301301600 526.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءMANTLE, HEATING, 500 ML, 220Vض

157
2

99/2015008641437/03/17جديد والة تازة301300100 MAGNETIC STIRRING BAR 12X6 MM .3.500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

157
3

99/2015008641437/03/17جديد والة تازة301300400 MAGNETIC STIRRING BAR 50 X10 MM3.840مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

157
4

99/2015008641437/03/17جديد والة تازة301300500 MAGNETIC STIRRING BAR 70X10 MM
ض

14.370مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

157
5

99/2015008651437/03/18غير صا07-000212709 0.000مستودع رجيعمستشفى الك خالد اامعيجهاز كمبيوتر مول بنتيوم 4
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157
6

93/2013013321437/03/19جديد والة تازة07-0002075 مستودع الرجيع ركز الدراساتدار جامعة الك سعود للنشرمكيف
اامعية عليشه

359.000

157
7

99/2015008661437/03/19غير صا4730085 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةجهاز اي باد جديد فور جي 32 جيجا لون ابيض
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

.2,839مستودع رجيع
000

157
8

99/2015008661437/03/19غير صا140800100 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةدباســـه  عاديـه
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

65.000مستودع رجيع

157
9

99/2015008661437/03/19غير صا140800300 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةدباســـه  كهربــــائيه
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

120.000مستودع رجيع

158
0

99/2015008661437/03/19غير صا140100850 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةالة حاسبة ماركة كانون موديل WS-  1200H يدوية
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

19.000مستودع رجيع

158
1

99/2015008661437/03/19غير صا140501660 جهاز حاسب آلي نوع دل موديل GX745 مع شاشة 17
بوصة

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارة
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

.3,750مستودع رجيع
000

158
2

99/2015008661437/03/19غير صا140103325 laser jet pr400 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة نوع اتش بي ليزر جيت
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

.2,200مستودع رجيع
000

158
3

99/2015008671437/03/19غير صا140108354 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطاولة شاي سطح زجاج .
عالقات اوظفين

350.000مستودع رجيع

158
4

99/2015008671437/03/19غير صا4736660 R2 جهاز فنجرتك بالبصمة والرقم السري والكرت موديل
مع البرنامج

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارة
عالقات اوظفين

.3,485مستودع رجيع
000

158
5

99/2015008671437/03/19غير صا142600007 ( BTC) عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةهاتف عادي نوع
عالقات اوظفين

62.000مستودع رجيع

158
6

99/2015008681437/03/19غير صا07-000200382 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةهاتف رقمي
عالقات اوظفين

0.000مستودع رجيع

158
7

91/2013005451437/03/19غير صا140101635 مستشفى الك عبدالعزيز اامعي/ ادارةجهاز حاسب آلي من نوع ديل  755
التموين والعقود

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

4,290.
000

158
8

91/2013005451437/03/19غير صا300100346 مستشفى الك عبدالعزيز اامعي/ ادارةثالجة 4 قدم
التموين والعقود

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000
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158
9

99/2015008691437/03/20جديد والة تازة141601145 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة hp أسود 2015
التوظيف

860.000مستودع رجيع

159
0

99/2015008691437/03/20جديد والة تازة140500710 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةهاتف اريكسون عادي دبالوج 3105
التوظيف

215.000مستودع رجيع

159
1

99/2015008691437/03/20جديد والة تازة140102415 .HP-P2015    عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة عادية نوع
التوظيف

.1,500مستودع رجيع
000

159
2

99/2015008691437/03/20جديد والة تازة142000308 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةفرامة ورق كهربائية
التوظيف

.1,359مستودع رجيع
150

159
3

99/2015008691437/03/20جديد والة تازة140502239 DELL 6×755 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةحاسب آلي
التوظيف

.3,425مستودع رجيع
000

159
4

99/2015008701437/03/20جديد والة تازة140500771 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةهاتف اريكسون صغير موديل 4223
عالقات اوظفين/ وحدة خدمات منسوبي

اامعة واتقاعدين

810.000مستودع رجيع

159
5

99/2016000011437/03/30غير صا07-000217384 computer monilos lcd 17 keybord moune
dell

0.000مستودع رجيعكلية الطب/ قسم النساء والوالدة

159
6

99/2016000021437/03/30غير صا141601333 xerox عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة أبيض وأسود
عالقات اوظفين/ وحدة االتصاالت االدارية

511.560مستودع رجيع

159
7

99/2016000021437/03/30غير صا142600007 ( BTC) عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةهاتف عادي نوع
عالقات اوظفين/ وحدة االتصاالت االدارية

62.000مستودع رجيع

159
8

99/2016000031437/03/30غير صا140502469 .3,400مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونجهاز حاسب الي مكتبي اتش بي كومباك 8100 يليت
000

159
9

99/2016000041437/03/30غير صا142403747 RADWAG BALANCES ميزان حساس رقمي
PS 360/C/2

.2,900مستودع رجيعكلية العلوم
000

160
0

99/2016000041437/03/30غير صا07-000102734 0.000مستودع رجيعكلية العلومهر ضوئي ثنائي العدسه ماركه نيكون

160
1

99/2016000041437/03/30غير صا4708807 UV Transilluminator5,800مستودع رجيعكلية العلوم.
000
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160
2

99/2016000041437/03/30غير صا07-000201330 0.000مستودع رجيعكلية العلومسخان بمقلب مغنطيس

160
3

99/2016000051437/03/30غير صا07-000100461 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةهاتف اريكسون
شؤون اعضاء هيئة التدريس / وحدة

االستحقاقات

0.000مستودع رجيع

160
4

99/2016000051437/03/30غير صا14161121 HP1200 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة ليزر
شؤون اعضاء هيئة التدريس / وحدة

االستحقاقات

100.000مستودع رجيع

160
5

99/2016000051437/03/30غير صا140800300 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةدباســـه  كهربــــائيه
شؤون اعضاء هيئة التدريس / وحدة

االستحقاقات

120.000مستودع رجيع

160
6

99/2016000061437/04/03غير صا142401400 HP 5590   1,250مستودع رجيعوكالة اامعة للمشاريع/ ادارة التطوير واودةماسح ضوئي.
000

160
7

99/2016000071437/04/04غير صا07-000100268 0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبكرسي زائر ثابت

160
8

99/2016000081437/04/04غير صا141600040 200.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبطاولة شاي مقاس 60×60 سم

160
9

99/2016000091437/04/04غير صا140100460 830.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبآلة تصوير رقمية توشيبا موديل آي ستديو 452

161
0

99/2016000091437/04/04غير صا141600040 200.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبطاولة شاي مقاس 60×60 سم

161
1

99/2016000091437/04/04غير صا140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبجهاز حاسب الي نوع.
000

161
2

99/2016000091437/04/04غير صا07-000100268 0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبكرسي زائر ثابت

161
3

99/2016000091437/04/04غير صا07-000100415 .9,900مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبمكتب خشب بملحق
000

161
4

99/2016000091437/04/04غير صا140502478 DELL Vostro 3450 ;Standard جهاز مول
Base

.2,800مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب
000
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161
5

99/2016000091437/04/04غير صا07-000200576 950.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبفاكس كانون

161
6

99/2016000091437/04/04غير صا142000120 L120  1,395مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبجهازفاكس ليزر ماركة كانون موديل.
000

161
7

99/2016000091437/04/04غير صا07-000100267 .1,814مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبكرسي ظهر عالي دوار جلد
000

161
8

99/2016000091437/04/04غير صا07-000100390 300.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبدوالب درفتين علويه زجاج سفليه خشب

161
9

99/2016000101437/04/04غير صا07-000204008 tnhp c 4092 A pm 1100 - 1100 A - orكلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع

162
0

99/2016000101437/04/04غير صا112701604 كتاب عن اساسيات VHDL + منفذ كيبل + CDشروع
التخرج

كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

448.000مستودع رجيع

162
1

99/2016000101437/04/04غير صا07-000200562 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةطابعه ملونه
ااسب

.1,395مستودع رجيع
000

162
2

99/2016000101437/04/04غير صا07-000204005 ac tive speakerكلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع

162
3

99/2016000101437/04/04غير صا142403847 dell latitude E6400 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةجهاز مول نوع
ااسب

.3,595مستودع رجيع
000

162
4

99/2016000101437/04/04غير صا07-000204014 ex change out lookكلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع

162
5

99/2016000101437/04/04غير صا07-000203999 wastern digital sate 74gb hddكلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع

162
6

99/2016000101437/04/04غير صا112701603 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةلوحة الكترونيه + كيبل + CDشروع التخرج
ااسب

.1,087مستودع رجيع
000

162
7

99/2016000101437/04/04غير صا07-000204002 fax modem genx 56 k pc1كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع
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162
8

99/2016000101437/04/04غير صا07-0001066 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةقلم
ااسب

4.000مستودع رجيع

162
9

99/2016000101437/04/04غير صا07-000204010 qtek 2020 - 35 / 93800196108/ . ht 4181كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع

163
0

99/2016000101437/04/04غير صا07-000204012 f 4300 pln digital camera nكلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع

163
1

99/2016000101437/04/04غير صا140800100 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةدباســـه  عاديـه
ااسب

65.000مستودع رجيع

163
2

99/2016000101437/04/04غير صا07-000204007 mobile disk 128كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع

163
3

99/2016000101437/04/04غير صا07-000204003 aopen combo 52  32 52  16 plackكلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع

163
4

99/2016000101437/04/04غير صا07-000204000 amd afhlon 64 3200 + processorكلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع

163
5

99/2016000101437/04/04غير صا07-000204006 2 port kvm switch edimaxكلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع

163
6

99/2016000101437/04/04غير صا07-000203998 via k 8 m800 based bave boneكلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع

163
7

99/2016000101437/04/04غير صا07-000204001 twin mos 512 mb ddr ram pc 3200كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسة
ااسب

0.000مستودع رجيع

163
8

99/2016000101437/04/04غير صا07-000200579 hb 1300 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةطابعه
ااسب

0.000مستودع رجيع

163
9

99/2016000111437/04/04غير صا07-000200641 hp 1320 0.000مستودع رجيعكلية الطب/ قسم النساء والوالدةطابعه ليزر

164
0

99/2016000121437/04/06غير صا07-000200407 449.000مستودع رجيعكلية السياحة واالثارطابعه ليزر
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164
1

99/2016000121437/04/06غير صا07-000200216 25.000مستودع رجيعكلية السياحة واالثارفالش

164
2

99/2016000121437/04/06غير صا07-000100465 650.000مستودع رجيعكلية السياحة واالثارصندوق خشب

164
3

99/2016000131437/04/06غير صا140502203 .2,850مستودع رجيعكلية السياحة واالثار/ قسم االثارجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

164
4

99/2016000131437/04/06غير صا141601205 487.000مستودع رجيعكلية السياحة واالثار/ قسم االثارطابعة عادية

164
5

99/2016000141437/04/06غير صا07-0002103 699.000مستودع رجيعكلية السياحة واالثار/ الشؤون االداريةماسح ضوئي

164
6

99/2016000141437/04/06غير صا141601205 360.000مستودع رجيعكلية السياحة واالثار/ الشؤون االداريةطابعة عادية

164
7

99/2016000151437/04/06غير صا07-000200220 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءطقم عده

164
8

99/2016000151437/04/06غير صا4709873 PRINTER HP CLJ1215859.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

164
9

99/2016000151437/04/06غير صا300204602 Buchi Rotavapor R-210 Rotary
Evaporator  جهاز التبخير ت الظغط انخفض

.19,826مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

165
0

99/2016000151437/04/06غير صا07-000203434 irdium chloride0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

165
1

99/2016000151437/04/06غير صا07-000203430 ruthenium acctylacatore0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

165
2

99/2016000151437/04/06غير صا07-000201450 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءقاطع

165
3

99/2016000151437/04/06غير صا4705969 Detergent Ultrasonic Bath of 5 liters525.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
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165
4

99/2016000151437/04/06غير صا140103199 309.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءالكترو ميكرويف

165
5

99/2016000151437/04/06غير صا140103200 259.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءسامسونج مايكرويف

165
6

99/2016000151437/04/06غير صا07-000203438 reactor champer0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

165
7

99/2016000151437/04/06غير صا140103784 BATH HETAR MRMMERT/SCHUT
ZERT KIN 4500/IP20 4L

.5,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

165
8

99/2016000151437/04/06غير صا07-0002071 2.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءسي دي روم

165
9

99/2016000151437/04/06غير صا141301300 27.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءشنطه حاسب آلي مول

166
0

99/2016000151437/04/06غير صا140103558 TOSHIBA SAT L10-1862,349مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

166
1

99/2016000151437/04/06غير صا4705963 Basket Bath For - UCI - 150 90140215775.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

166
2

99/2016000151437/04/06غير صا4705967 Cover Bath For UCI - 150 90140215240.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

166
3

99/2016000151437/04/06غير صا4706709 vacuum pump v-700 85-264v12,263مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

166
4

99/2016000151437/04/06غير صا07-000203425 rhenium vchlorid0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

166
5

99/2016000151437/04/06غير صا4706710 thermo gravimetric analyzer142,000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

166
6

99/2016000151437/04/06غير صا07-000203436 thund crloolt0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
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166
7

99/2016000151437/04/06غير صا07-000210884 HPLC Basic package0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

166
8

99/2016000151437/04/06غير صا07-000203437 running gear0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

166
9

99/2016000151437/04/06غير صا07-000203426 ruthenium chlorid0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

167
0

99/2016000151437/04/06غير صا300200200 BALANCE ELECITRICAL6,594مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
870

167
1

99/2016000151437/04/06غير صا07-000210193 Auto Sompla clianger for Ecb 400 Noac
16

0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

167
2

99/2016000151437/04/06غير صا07-0002057 .7,799مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءجهاز حاسب الي مول
000

167
3

99/2016000151437/04/06غير صا4705951 Centrifuge advanced23,500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

167
4

99/2016000151437/04/06غير صا142403704 4G سعة USB 23.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءفالش وري

167
5

99/2016000151437/04/06غير صا07-000210998 PIPUMP SIZE 250.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

167
6

99/2016000151437/04/06غير صا4705960 UCI-150 ULTRASONIC BATHS . UCI.
5.7 Literes Power w: 400 Raypa / Spain

.5,690مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

167
7

99/2016000151437/04/06غير صا07-000211688 469.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءهاردسك خارجي

167
8

99/2016000151437/04/06غير صا07-000211001 PIPUMP SIZE 100.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

167
9

99/2016000151437/04/06غير صا07-000203417 rhenium penta0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
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168
0

99/2016000151437/04/06غير صا140101271 289.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءكابل هاردسك

168
1

99/2016000151437/04/06غير صا07-000203435 piclinicacid0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

168
2

99/2016000151437/04/06غير صا140103201 144.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءجهاز تدموستات

168
3

99/2016000151437/04/06غير صا07-000203439 palladium 11chloride650.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

168
4

99/2016000151437/04/06غير صا301901300 SPATULA NICKEL,WITH ONE
SPATULATE & ONESPOON,LENGTH

210 MM , WIDTH 25 MM

3.500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

168
5

99/2016000151437/04/06غير صا07-000203433 irdium nitrate0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

168
6

99/2016000161437/04/07غير صا140502462 TIT عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةجهاز هاتف عادي ماركة
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون

اوظفات

49.000مستودع رجيع

168
7

99/2016000171437/04/07غير صا07-000100124 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةكرت شبكه
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون أعضاء

هيئة التدريس

.3,132مستودع رجيع
000

168
8

99/2016000171437/04/07غير صا07-0002052 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةطابعه
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون أعضاء

هيئة التدريس

.2,225مستودع رجيع
000

168
9

99/2016000181437/04/07غير صا142000308 .1,359مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالبفرامة ورق كهربائية
150

169
0

99/2016000191437/04/07غير صا140108352 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةكرسي دوار ظهر قماش
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون أعضاء

هيئة التدريس

390.000مستودع رجيع

169
1

99/2016000201437/04/07غير صا140108352 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةكرسي دوار ظهر قماش
عالقات اوظفين / وحدة اوازات واالستقدام

390.000مستودع رجيع
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169
2

99/2016000211437/04/07غير صا140109831 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةوحدة ارفف حديد 30*90*30
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة عالقات

اوظفات

220.000مستودع رجيع

169
3

99/2016000211437/04/07غير صا140109832 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةوحدة ارفف حديد 30*90
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة عالقات

اوظفات

25.000مستودع رجيع

169
4

99/2016000221437/04/07تالف07-000216476 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةمضخه جولدز صناعه امريكيه موديل npe ستانكس ستيل
الزراعية

0.000مستودع رجيع

169
5

99/2016000221437/04/07تالف07-000216461 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةغرفه جاهزة 12 متر مربع
الزراعية

0.000مستودع رجيع

169
6

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216688 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةشنطه عده ميكانيكا
الزراعية

0.000مستودع رجيع

169
7

99/2016000221437/04/07غير صا07-000200270 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةسكين رطه
الزراعية

35.000مستودع رجيع

169
8

99/2016000221437/04/07غير صا07-000200273 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةمقص صاج
الزراعية

15.000مستودع رجيع

169
9

99/2016000221437/04/07تالف07-000216188 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةجرار زراعي ماس فرجسون
الزراعية

0.000مستودع رجيع

170
0

99/2016000221437/04/07تالف07-000216709 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةموتور رش ماركه اغروتك اايز
الزراعية

0.000مستودع رجيع

170
1

99/2016000221437/04/07غير صا07-0002094 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةكيبل
الزراعية

15.000مستودع رجيع

170
2

99/2016000221437/04/07غير صا07-000105485 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةمكتبه بواجه زجاج وخشب
الزراعية

0.000مستودع رجيع

170
3

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216701 fieip spares kit pny acrllyكلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسة
الزراعية

0.000مستودع رجيع

170
4

99/2016000221437/04/07غير صا07-000105481 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةمنصه اضر مع القاعده
الزراعية

0.000مستودع رجيع
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170
5

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216341 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةاله خدمة النخيل متكامله
الزراعية

0.000مستودع رجيع

170
6

99/2016000221437/04/07غير صا07-000204080 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةشطرطون
الزراعية

1.000مستودع رجيع

170
7

99/2016000221437/04/07غير صا07-000201544 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةموعه قطع غيار
الزراعية

721.000مستودع رجيع

170
8

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216692 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةجهاز قياس التوصيل الكهربائيه
الزراعية

0.000مستودع رجيع

170
9

99/2016000221437/04/07غير صا07-000105478 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةنموذج للفرامل الهيدروليك
الزراعية

0.000مستودع رجيع

171
0

99/2016000221437/04/07غير صا07-000203965 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةجهاز قياس الرطوبة
الزراعية

0.000مستودع رجيع

171
1

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216609 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةنموذج جهاز فرمله بالهواء
الزراعية

0.000مستودع رجيع

171
2

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216689 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةتراميزه شاي كبيره
الزراعية

0.000مستودع رجيع

171
3

99/2016000221437/04/07غير صا07-000105461 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةحراثه على عجل
الزراعية

0.000مستودع رجيع

171
4

99/2016000221437/04/07غير صا07-000203698 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةلوحة كم الكترونية
الزراعية

.4,000مستودع رجيع
000

171
5

99/2016000221437/04/07غير صا07-000202065 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةماسوره حديد ثقيل
الزراعية

15.000مستودع رجيع

171
6

99/2016000221437/04/07غير صا07-000200183 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةمنشار
الزراعية

1.000مستودع رجيع

171
7

99/2016000221437/04/07غير صا07-000105482 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةجهاز قوة الشد
الزراعية

0.000مستودع رجيع
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171
8

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216282 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةحراثه امريكيه 5 حصان
الزراعية

0.000مستودع رجيع

171
9

99/2016000221437/04/07غير صا07-000203601 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةقسام
الزراعية

3.000مستودع رجيع

172
0

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216475 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةمضخه دفاعه جولز صناعه امريكيه موديل 3656 ومقاس
الزراعية

0.000مستودع رجيع

172
1

99/2016000221437/04/07غير صا07-000105479 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةنموذج للقابض ديرياح
الزراعية

0.000مستودع رجيع

172
2

99/2016000221437/04/07غير صا07-000200271 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةطقم ام اكسجين
الزراعية

0.000مستودع رجيع

172
3

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216610 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةنموذج جهاز فرمله هيدروليكي
الزراعية

0.000مستودع رجيع

172
4

99/2016000221437/04/07غير صا07-000200272 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةكاويه ام قصدير
الزراعية

0.000مستودع رجيع

172
5

99/2016000221437/04/07غير صا07-000105484 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةدوالب حديد 4درج سحاب شانور
الزراعية

0.000مستودع رجيع

172
6

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216612 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةنموذج صندوق تروس مع القابض
الزراعية

0.000مستودع رجيع

172
7

99/2016000221437/04/07غير صا07-000105475 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةطلمبه طارده مركزيه
الزراعية

0.000مستودع رجيع

172
8

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216691 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةجهاز جلف فومتير
الزراعية

0.000مستودع رجيع

172
9

99/2016000221437/04/07غير صا07-000105477 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةنموذج حرك ثنائي
الزراعية

0.000مستودع رجيع

173
0

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216707 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةجهاز قياس الكثافه النوعيه للتربه
الزراعية

0.000مستودع رجيع
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173
1

99/2016000221437/04/07غير صا07-000216708 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةموتور ماركه دوفين جهاز للرش قوة10 حصان
الزراعية

0.000مستودع رجيع

173
2

99/2016000231437/04/08غير صا142300209 Dell 4,899مستودع رجيعمستشفى الك خالد اامعيالب توب نوع دل.
000

173
3

99/2016000241437/04/08غير صا140502200 DELL LATTUDE      جهاز حاسب آلي دل مول
D630

.4,890مستودع رجيعمستشفى الك خالد اامعي
000

173
4

93/2013013331437/04/08جديد والة تازة07-000100380 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةمكتب ابيض 4 درج
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة التوظيف

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

0.000

173
5

93/2013013331437/04/08جديد والة تازة07-000100643 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةطاوله اجتماعات مستديره
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة التوظيف

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

0.000

173
6

93/2013013331437/04/08جديد والة تازة07-000201992 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةجهاز حفظ ملفات
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة التوظيف

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

0.000

173
7

93/2013013331437/04/08جديد والة تازة07-000100623 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةطاوله مكتب
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة التوظيف

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

350.000

173
8

93/2013013331437/04/08جديد والة تازة07-000100441 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةدوالب ملفات
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة التوظيف

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

750.000

173
9

93/2013013331437/04/08جديد والة تازة07-000100493 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةطاوله خشب
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة التوظيف

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

600.000

174
0

93/2013013331437/04/08جديد والة تازة07-000100094 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةمقعد
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة التوظيف

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

34.000

174
1

93/2013013331437/04/08جديد والة تازة07-000203415 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةوحده زين مزدوجه
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة التوظيف

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

0.000

174
2

93/2013013331437/04/08جديد والة تازة07-000100571 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةكرسي ضيوف
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة التوظيف

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

0.000

174
3

93/2013013331437/04/08جديد والة تازة07-000100232 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةطاوله شاي
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة التوظيف

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

200.000
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174
4

93/2013013331437/04/08جديد والة تازة140502486 جهاز حاسب الى مكتبي والشاشات نوع دل موديل
7010SF

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالة
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة التوظيف

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

3,990.
000

174
5

91/2013005471437/04/08غير صا07-000200380 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىحاسب الي بنتيوم
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

174
6

91/2013005471437/04/08غير صا07-000200792 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىبيجر ابو للو
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

174
7

91/2013005471437/04/08غير صا140800300 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىدباســـه  كهربــــائيه
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

120.000

174
8

91/2013005471437/04/08غير صا07-0001013 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىكرسي دوار ظهر قصير
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

160.000

174
9

91/2013005471437/04/08غير صا07-000212855 486 processor + montor + keboardكلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف على
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

175
0

91/2013005471437/04/08غير صا141600055 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىطاولة اجتماعات
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

5,500.
000

175
1

91/2013005471437/04/08غير صا142201221 HP1100 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىطابعة ليزر
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

270.000

175
2

91/2013005471437/04/08غير صا07-0001010 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىكرسي طاولة اجتماع
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

10.000

175
3

91/2013005471437/04/08غير صا07-000206937 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىالة اتالف ورق
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

499.000

175
4

91/2013005471437/04/08غير صا07-000100477 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىدوالب سحاب 4 درج
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

175
5

91/2013005471437/04/08غير صا07-0001038 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىطاوله
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

270.000

175
6

91/2013005471437/04/08غير صا07-000212536 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىدوالب كتب خشب ابواب زجاج
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000
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175
7

91/2013005471437/04/08غير صا07-000206773 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىالة تصوير توشيبا موديل 4550
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

175
8

91/2013005471437/04/08غير صا140800100 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىدباســـه  عاديـه
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

65.000

175
9

91/2013005471437/04/08غير صا07-0001071 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىخرامه
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

10.000

176
0

91/2013005471437/04/08غير صا07-000200335 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىحاسب الي دل
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

28,850.
000

176
1

91/2013005471437/04/08غير صا07-0002047 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىحاسب الي
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

4,990.
000

176
2

91/2013005471437/04/08غير صا07-000212796 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىبيجر ستيليث
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

176
3

91/2013005471437/04/08غير صا07-000208188 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىآلة تصوير مستندات كونيكا
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

176
4

91/2013005471437/04/08غير صا07-000200612 LCD  كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىشاشه 17 بوصه
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

176
5

91/2013005471437/04/08غير صا07-000201788 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىجهاز ليل
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

480.000

176
6

91/2013005471437/04/08غير صا07-000200348 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىاله كاتبه عربي اي بي ام
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

176
7

91/2013005471437/04/08غير صا140200300 كلية الطب/ عميد كلية الطب واشرف علىبرايـه مـكـتب
استشفيات اامعية

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

8.400

176
8

99/2016000251437/04/08غير صا141601333 xerox 512.000مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطويرطابعة أبيض وأسود

176
9

99/2016000251437/04/08غير صا140800300 120.000مستودع رجيعوكيل اامعة للتخطيط والتطويردباســـه  كهربــــائيه
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177
0

93/2013013341437/04/09جديد والة تازة140502469 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةجهاز حاسب الي مكتبي اتش بي كومباك 8100 يليت
اامعية عليشه

3,400.
000

177
1

93/2013013351437/04/09جديد والة تازة140700200 اقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية العلوم/خرامـــه  متوســـــطه
قسم النبات واالحياء الدقيقة

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

13.560

177
2

93/2013013351437/04/09جديد والة تازة140105817 الة تصوير ديجيتال كيوسيرا  موديل KM-2035 مع مواد
التشغيل

اقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية العلوم/
قسم النبات واالحياء الدقيقة

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

4,360.
000

177
3

93/2013013351437/04/09جديد والة تازة07-000200568 اقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية العلوم/فاكس باناسونيك
قسم النبات واالحياء الدقيقة

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

897.920

177
4

99/2016000261437/04/09غير صا07-000213896 ATI 0.000مستودع رجيعكلية الطب/ قسم طب االطفالبيجر

177
5

99/2016000271437/04/09غير صا140600423 Dell Optiplex 7010  3,748مستودع رجيعكلية الطب/ وكيل الكلية للشؤون االكاديميةحاسب االلى مكتبي.
000

177
6

99/2016000271437/04/09غير صا141301344 El911 360.000مستودع رجيعكلية الطب/ وكيل الكلية للشؤون االكاديميةشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل

177
7

99/2016000271437/04/09غير صا4709809 .2,660مستودع رجيعكلية الطب/ وكيل الكلية للشؤون االكاديميةجهاز ديل اوبتلكس موديل 990 مع ملحقاتة
000

177
8

99/2016000281437/04/10غير صا141601333 xerox عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة أبيض وأسود
تنمية اوارد البشرية

511.560مستودع رجيع

177
9

99/2016000281437/04/10غير صا141301344 El911 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل
تنمية اوارد البشرية

360.000مستودع رجيع

178
0

99/2016000281437/04/10غير صا07-0002043 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةهاتف عادي
تنمية اوارد البشرية

0.000مستودع رجيع

178
1

99/2016000281437/04/10غير صا07-000210854 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةكرسي مكتب جلد فاخر
تنمية اوارد البشرية

0.000مستودع رجيع

178
2

99/2016000281437/04/10غير صا140600423 Dell Optiplex 7010  عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةحاسب االلى مكتبي
تنمية اوارد البشرية

.3,748مستودع رجيع
000
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178
3

99/2016000281437/04/10غير صا142401400 HP 5590   عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةماسح ضوئي
تنمية اوارد البشرية

.1,000مستودع رجيع
000

178
4

99/2016000291437/04/10غير صا140104220 hp p2055d عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة ليزر عادية نوع اتش بي
شؤون اعضاء هيئة التدريس / وحدة

اشاركات اارجية

.1,325مستودع رجيع
000

178
5

99/2016000291437/04/10غير صا141601205 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة عادية
شؤون اعضاء هيئة التدريس / وحدة

اشاركات اارجية

360.000مستودع رجيع

178
6

99/2016000301437/04/10غير صا141601334 xerox عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة شبكة
شؤون اوظفين / وحدة االستحقاقات

.1,072مستودع رجيع
060

178
7

99/2016000311437/04/10غير صا14161121 HP1200 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة ليزر
تنمية اوارد البشرية

100.000مستودع رجيع

178
8

99/2016000311437/04/10غير صا140800200 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةدباســـه  كبيــــــره
تنمية اوارد البشرية

55.000مستودع رجيع

178
9

93/2013013361437/04/10جديد والة تازة140104226 hp 1215 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية اآلداب/ قسم الدراسات االجتماعيةطابعة ملونة ليزر
اامعية عليشه

1,450.
000

179
0

99/2016000321437/04/10غير صا142403877 .12,935مستودع رجيعإدارة استودعاتمكتب عضو هيئه تدريس بملحقاته
000

179
1

99/2016000321437/04/10غير صا142200501 CUSTOM 350.000مستودع رجيعإدارة استودعاتكرسي  طالب

179
2

99/2016000321437/04/10غير صا4710634 fujitsu 3,190مستودع رجيعإدارة استودعاتجهاز حاسب آلي.
000

179
3

99/2016000321437/04/10غير صا142403200 30.000مستودع رجيعإدارة استودعاتموقد (مركب) ثالثة عيون

179
4

99/2016000321437/04/10غير صا142400901 CUSTOM  3,500مستودع رجيعإدارة استودعاتمكتب استقبال مع كرسي.
000

179
5

99/2016000321437/04/10غير صا07-000100226 898.000مستودع رجيعإدارة استودعاتكرسي دوار
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179
6

99/2016000321437/04/10غير صا142201332 A01 600.000مستودع رجيعإدارة استودعاتكرسي زوار 4 ارجل جلد طبيعي اسود

179
7

99/2016000331437/04/11غير صا141601333 xerox 510.790مستودع رجيعاالدارة العامة لدراسات والتصاميمطابعة أبيض وأسود

179
8

99/2016000341437/04/11غير صا141601361 hp  2055 DN 1,680مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/قسم االدارة العامةطابعه ليزر عاديه.
000

179
9

99/2016000341437/04/11غير صا07-000200379 .4,699مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/قسم االدارة العامةجهاز حاسب الي نوع دل مع ملحقاته
000

180
0

93/2013013371437/04/11جديد والة تازة140502203 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
اامعية عليشه

2,850.
000

180
1

99/2016000351437/04/11غير صا07-000214507 0.000مستودع رجيعكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيجهاز كمبيوتر 755 دل مع شاشة 17

180
2

99/2016000351437/04/11غير صا07-000210588 Dose Meter0.000مستودع رجيعكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبي

180
3

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة4115040350 DESK 3 DRAWERS WITH SIDE TABLE
3 DRAWERS.160X80CM

مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبي
والدراسات الطبية الز

0.000

180
4

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000104745 CHAIR REVOLVING WITH ARMS WITH
WHEEL HIGH BACK

مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبي
والدراسات الطبية الز

0.000

180
5

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة140102632 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيمكتب 180سم بملحق وادراج .
والدراسات الطبية الز

0.000

180
6

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000104179 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيدوالب كتب خشب 4 ارفف زجاج
والدراسات الطبية الز

0.000

180
7

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000200379 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيجهاز حاسب الي نوع دل مع ملحقاته
والدراسات الطبية الز

4,699.
000

180
8

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000200587 hp 2015 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيطابعه ليزر
والدراسات الطبية الز

1,750.
000
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180
9

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000200621 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيحاسب الي مول دل
والدراسات الطبية الز

5,699.
000

181
0

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000200594 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيهاتف باناسونيك
والدراسات الطبية الز

48.000

181
1

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-0002143 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيمسجل سوني
والدراسات الطبية الز

399.000

181
2

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة4771020 printer hp all in oneمستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبي
والدراسات الطبية الز

1,099.
000

181
3

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة140101314 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيمكتب 160 سم مع ملحق
والدراسات الطبية الز

1,850.
000

181
4

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000100227 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيكرسي زائر
والدراسات الطبية الز

961.000

181
5

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة140101333 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيمكتب 140 سم مع ملحق
والدراسات الطبية الز

1,650.
000

181
6

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة141600040 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيطاولة شاي مقاس 60×60 سم
والدراسات الطبية الز

200.000

181
7

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000101197 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيكرسي معمل
والدراسات الطبية الز

1,176.
000

181
8

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000200865 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيبيجر نداء
والدراسات الطبية الز

0.000

181
9

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000200792 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيبيجر ابو للو
والدراسات الطبية الز

0.000

182
0

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000213767 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيطابعه ليزر جيت
والدراسات الطبية الز

0.000

182
1

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000217047 COMPUTER AIDED DETECTION
SYSTEM

مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبي
والدراسات الطبية الز

0.000
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182
2

92/2013009041437/04/11جديد والة تازة07-000217048 WORKSTATION MEDICAL IMAGE
REVIEW FOR MAMMOGRAPHY

مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبي
والدراسات الطبية الز

0.000

182
3

92/2013009051437/04/11جديد والة تازة140102632 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيمكتب 180سم بملحق وادراج .
والدراسات الطبية الز

0.000

182
4

92/2013009051437/04/11جديد والة تازة07-000104667 TLD DOSMETERمستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبي
والدراسات الطبية الز

0.000

182
5

92/2013009051437/04/11جديد والة تازة07-000104668 TLD CARDمستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبي
والدراسات الطبية الز

0.000

182
6

92/2013009051437/04/11جديد والة تازة07-000104874 BOOK CABINET 2 GLASS DOORS.2مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبي
والدراسات الطبية الز

0.000

182
7

92/2013009051437/04/11جديد والة تازة141600040 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيطاولة شاي مقاس 60×60 سم
والدراسات الطبية الز

200.000

182
8

92/2013009051437/04/11جديد والة تازة07-000104745 CHAIR REVOLVING WITH ARMS WITH
WHEEL HIGH BACK

مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبي
والدراسات الطبية الز

0.000

182
9

92/2013009051437/04/11جديد والة تازة07-000100227 مستودع الرجيع القسام العلومكلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيكرسي زائر
والدراسات الطبية الز

961.000

183
0

99/2016000361437/04/14غير صا140502238 ESPRIMO MOBILE 14 3,277مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميجهاز حاسب آلي مول.
000

183
1

99/2016000361437/04/14غير صا140502460 hp 2530p 3,345مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميجهاز حاسب الي مول.
000

183
2

99/2016000361437/04/14غير صا07-0002057 .7,799مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميجهاز حاسب الي مول
000

183
3

99/2016000361437/04/14غير صا140502237 ESPRIMO MOBILE 12 3,337مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميجهاز حاسب آلي مول.
000

183
4

93/2013013381437/04/15جديد والة تازة140103801 projector necمستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية
اامعية عليشه

5,697.
000
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183
5

93/2013013381437/04/15جديد والة تازة4718455 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةسيارة جولف عدد 4 راكب
اامعية عليشه

28,000.
000

183
6

93/2013013381437/04/15جديد والة تازة4500621 كرسي اصرات بطاولة كتابة كبيرة وتصلح للكمبيوتر
احمول الد والظهر منجد

مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية
اامعية عليشه

780.000

183
7

93/2013013381437/04/15جديد والة تازة0800459 سيارة كهربائية 4 ركب  2008 الرقم اامعي ( 44)
(L4F2558K180120008 ) الهيكل

مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية
اامعية عليشه

0.000

183
8

93/2013013381437/04/15جديد والة تازة4733895 panasonicمستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية
اامعية عليشه

95.000

183
9

93/2013013381437/04/15جديد والة تازة110500033 hp compay 6005pro desktop pc series
جهاز حاسب مكتبي مع ملحقاته

مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانية
اامعية عليشه

3,500.
000

184
0

93/2013013381437/04/15جديد والة تازة140300021 IR2545 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةآلة تصوير مستندات رقمية ماركة كانون
اامعية عليشه

12,800.
000

184
1

93/2013013381437/04/15جديد والة تازة4734132 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةاجهزه عرض برجكتر
اامعية عليشه

6,360.
000

184
2

91/2016000011437/04/15غير صا07-000217391 trams cewer line bravoمستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبي
خالد اامعي

0.000

184
3

91/2016000011437/04/15غير صا07-000213896 ATI مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيبيجر
خالد اامعي

0.000

184
4

91/2016000011437/04/15غير صا140502254 مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيجهاز كمبيوتر دل
خالد اامعي

2,200.
000

184
5

91/2016000011437/04/15غير صا07-000213709 مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيبيجر
خالد اامعي

0.000

184
6

91/2016000011437/04/15غير صا07-000200792 مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيبيجر ابو للو
خالد اامعي

0.000

184
7

91/2016000011437/04/15غير صا07-000200611 مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبياله تصوير كونيكا
خالد اامعي

0.000

143174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

184
8

91/2016000011437/04/15غير صا07-000200703 مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيبيجر ابولو
خالد اامعي

0.000

184
9

91/2016000011437/04/15غير صا07-000200865 مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيبيجر نداء
خالد اامعي

0.000

185
0

91/2016000011437/04/15غير صا07-0002093 مستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبيشاشه
خالد اامعي

1,560.
000

185
1

91/2016000011437/04/15غير صا07-000215898 HP LASER JETمستودع الرجيع ستشفى الككلية الطب/ قسم االشعة والتصوير الطبي
خالد اامعي

0.000

185
2

91/2016000021437/04/15غير صا140400700 مستشفى الك خالد اامعي/ ادير الطبيثالجه
للمختبرات

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

1,049.
000

185
3

91/2016000021437/04/15غير صا07-000215599 ULTRASONIC DECALمستشفى الك خالد اامعي/ ادير الطبي
للمختبرات

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

185
4

91/2016000021437/04/15غير صا07-000104916 MICROTOME MANUAL ROTARYمستشفى الك خالد اامعي/ ادير الطبي
للمختبرات

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

185
5

91/2016000021437/04/15غير صا07-000215600 VACUUM CLEANERمستشفى الك خالد اامعي/ ادير الطبي
للمختبرات

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

185
6

91/2016000021437/04/15غير صا07-000215601 FREZER 18.3 CUF SANYOمستشفى الك خالد اامعي/ ادير الطبي
للمختبرات

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

185
7

91/2016000021437/04/15غير صا07-000215779 PROCESSOR TISSUE 200 VOLTS 50 /
60 HZ

مستشفى الك خالد اامعي/ ادير الطبي
للمختبرات

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

185
8

91/2016000021437/04/15غير صا07-000104920 STAINIG MACHINEمستشفى الك خالد اامعي/ ادير الطبي
للمختبرات

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

185
9

91/2016000021437/04/15غير صا07-000215602 PRINTER EOSIBKIT 300مستشفى الك خالد اامعي/ ادير الطبي
للمختبرات

مستودع الرجيع ستشفى الك
خالد اامعي

0.000

186
0

99/2016000371437/04/15غير صا140502475 850.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءجهاز فاكس ماركه برذار 2920 خط  220
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186
1

99/2016000371437/04/15غير صا4704946 g 643 3,499مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءأيباد.
000

186
2

91/2016000031437/04/15غير صا07-000205601 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ اركةماطور هواء
خالد اامعي

0.000

186
3

99/2016000381437/04/16غير صا110100219 15.000مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/ قسم التسويقكو ميكر

186
4

99/2016000381437/04/16غير صا07-000205713 80.000مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/ قسم التسويقول 110-220 فولت

186
5

99/2016000381437/04/16غير صا4728901 149.000مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/ قسم التسويقسخان ماء كهرباء

186
6

99/2016000381437/04/16غير صا07-000205225 80.000مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/ قسم التسويقغالية ماء صغيرة

186
7

91/2016000041437/04/16غير صا141601361 hp  2055 DN مستودع الرجيع ستشفى الككلية ادارة االعمال/ االتصاالت االداريةطابعه ليزر عاديه
خالد اامعي

1,680.
000

186
8

99/2016000391437/04/16غير صا142403866 sj 8270 موديل hp 4,185مستودع رجيعكلية ادارة االعمالماسح ضوئي ماركة.
000

186
9

99/2016000401437/04/16غير صا07-000207381 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم االنتاججهاز قياس جودة البيضة
ايواني

0.000مستودع رجيع

187
0

99/2016000401437/04/16غير صا4708647 sff 790كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم االنتاججهاز حاسب آلي مكتبي دل
ايواني

.2,992مستودع رجيع
000

187
1

99/2016000411437/04/17غير صا141601333 xerox 0.000مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة الكيميائيةطابعة أبيض وأسود

187
2

99/2016000411437/04/17غير صا140107616 569.000مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة الكيميائيةطاولة شاي صغيرة مقاس 60*60

187
3

99/2016000411437/04/17غير صا142000308 .1,359مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة الكيميائيةفرامة ورق كهربائية
150

145174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

187
4

99/2016000411437/04/17غير صا110102451 735.000مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة الكيميائيةطاولة شاي مقاس 120*65*44سم

187
5

99/2016000411437/04/17غير صا4707801 .1,075مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة الكيميائيةكرسي رئيس القسم
000

187
6

99/2016000411437/04/17غير صا140104220 hp p2055d 1,325مستودع رجيعكلية الهندسة/ قسم الهندسة الكيميائيةطابعة ليزر عادية نوع اتش بي.
000

187
7

99/2016000421437/04/17غير صا4745003 sony vaio  3,168مستودع رجيعكلية اآلداب/ قسم الدراسات االجتماعيةالبتوب.
000

187
8

99/2016000431437/04/17غير صا141601334 xerox 0.000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدطابعة شبكة

187
9

99/2016000431437/04/17غير صا07-000200379 .4,699مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدجهاز حاسب الي نوع دل مع ملحقاته
000

188
0

99/2016000431437/04/17غير صا142401400 HP 5590   1,000مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدماسح ضوئي.
000

188
1

99/2016000431437/04/17غير صا141601355 .1,230مستودع رجيععمادة التعليم االلكتروني والتعلم عن بعدطابعه باركود
000

188
2

93/2013013391437/04/17جديد والة تازة4706894 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةمكتب مقاس 140
اامعية عليشه

1,500.
000

188
3

93/2013013391437/04/17جديد والة تازة140502462 TIT مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةجهاز هاتف عادي ماركة
اامعية عليشه

49.000

188
4

93/2013013391437/04/17جديد والة تازة4713024 مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةكرسي دوار ..
اامعية عليشه

250.000

188
5

93/2013013391437/04/17جديد والة تازة140103632 HP DC7900  مستودع الرجيع ركز الدراساتأقسام العلوم اإلنسانيةجهاز حاسب الي نوع
اامعية عليشه

3,100.
000

188
6

93/2013013401437/04/17جديد والة تازة140502237 ESPRIMO MOBILE 12 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعجهاز حاسب آلي مول
اامعية عليشه

3,337.
000

146174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

188
7

93/2013013411437/04/17جديد والة تازة140109554 dell latitude e5400كلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع/ قسم
العلوم االدارية واالنسانية

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

2,950.
000

188
8

93/2013013421437/04/17جديد والة تازة140109554 dell latitude e5400كلية اجتمع بالرياض/ قسم العلوم الطبية و
التطبيقية

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

2,950.
000

188
9

93/2013013431437/04/17جديد والة تازة140109554 dell latitude e5400مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع
اامعية عليشه

2,950.
000

189
0

99/2016000441437/04/17غير صا140800100 26.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبدباســـه  عاديـه

189
1

99/2016000441437/04/17غير صا07-000100455 .2,200مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبطاوله اجتماعات خشب
000

189
2

99/2016000441437/04/17غير صا07-000201301 DCR-SR.ZOOE0.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتب

189
3

99/2016000441437/04/17غير صا07-000201303 DSC-T-100-8.IMegapixel0.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتب

189
4

99/2016000441437/04/17غير صا07-000201300 LA-38G-VGNLA-38G40.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتب

189
5

99/2016000441437/04/17غير صا07-000201299 F2-15G-VGN-FZ-15G0.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتب

189
6

99/2016000441437/04/17غير صا07-0001085 80.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبكنب

189
7

99/2016000441437/04/17غير صا07-000100458 350.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبكرسي اجتماع

189
8

99/2016000441437/04/17غير صا141600040 200.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبطاولة شاي مقاس 60×60 سم

189
9

99/2016000441437/04/17غير صا07-000201287 100.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبفالش ميموري

147174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

190
0

99/2016000441437/04/17غير صا07-000201293 .1,346مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبدوالب خشب 4 درف
000

190
1

99/2016000441437/04/17غير صا07-000201278 20.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبشنطة الب توب

190
2

99/2016000451437/04/17غير صا140500770 .1,308مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبهاتف اريكسون رقمي دبالوج 3213
000

190
3

99/2016000451437/04/17غير صا142000308 .1,359مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبفرامة ورق كهربائية
150

190
4

99/2016000451437/04/17غير صا140104040 .5,143مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبستائر رومن قماشية مزدوجه
880

190
5

99/2016000451437/04/17غير صا140108062 63.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبشنطة حديد فظ الفات مقاس 90*52*35

190
6

99/2016000451437/04/17غير صا140108063 370.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبعربة مقاس 42 وسط متحرك للتحميل

190
7

99/2016000451437/04/17غير صا07-0002118 33.330مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبذاكره فالش

190
8

99/2016000451437/04/17غير صا07-000201290 .3,400مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبخزنة حديد
000

190
9

99/2016000451437/04/17غير صا140800100 11.750مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبدباســـه  عاديـه

191
0

99/2016000451437/04/17غير صا07-000211067 89.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبفالش ميمورى

191
1

99/2016000451437/04/17غير صا140104042 .5,536مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبديزاين خشب
000

191
2

99/2016000451437/04/17غير صا141600031 HP 2015  1,250مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبطابعة كمبيوتر ليزرجت.
000
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وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

191
3

99/2016000451437/04/17غير صا140104041 .2,333مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبستائر شرقية قماشية
000

191
4

99/2016000451437/04/17غير صا07-000211068 0.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتببرايه مكتب كهربائيه

191
5

99/2016000451437/04/17غير صا07-0002067 99.760مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبكاميرا

191
6

99/2016000451437/04/17غير صا07-000201287 100.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبفالش ميموري

191
7

99/2016000451437/04/17غير صا141601334 xerox 0.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبطابعة شبكة

191
8

99/2016000451437/04/17غير صا141601370 790.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبطاوله مغناطسيه PU001 متحركه بسته وضعيات

191
9

99/2016000451437/04/17غير صا142201558 817.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبكرسى موظف

192
0

99/2016000461437/04/17غير صا141601333 xerox 0.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبطابعة أبيض وأسود

192
1

99/2016000461437/04/17غير صا140502238 ESPRIMO MOBILE 14 3,277مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبجهاز حاسب آلي مول.
000

192
2

99/2016000461437/04/17غير صا141301344 El911 360.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل

192
3

99/2016000461437/04/17غير صا140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبجهاز حاسب الي نوع.
000

192
4

99/2016000461437/04/17غير صا07-000100451 4x12,700مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبطقم كنب.
000

192
5

99/2016000461437/04/17غير صا141600031 HP 2015  1,250مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبطابعة كمبيوتر ليزرجت.
000

149174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة

إدارة استودعات

نظام استودعات

مد ابراهيم جمعان الدوسرى

1437/04/25

الرقم

التاريخ

اوظف

10.2.7.3

192
6

99/2016000461437/04/17غير صا140502237 ESPRIMO MOBILE 12 3,337مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبجهاز حاسب آلي مول.
000

192
7

99/2016000461437/04/17غير صا140600423 Dell Optiplex 7010  3,748مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبحاسب االلى مكتبي.
000

192
8

99/2016000461437/04/17غير صا07-000200399 hp 3800 0.000مستودع رجيعمدير اامعة/ مدير اكتبطابعه ملونه

192
9

99/2016000471437/04/18غير صا142000335 FAX-2840عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةجهاز فاكس براذر موديل
تنمية اوارد البشرية

885.000مستودع رجيع

193
0

99/2016000471437/04/18غير صا14161121 HP1200 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة ليزر
تنمية اوارد البشرية

100.000مستودع رجيع

193
1

99/2016000471437/04/18غير صا140502203 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
تنمية اوارد البشرية

.2,850مستودع رجيع
000

193
2

99/2016000471437/04/18غير صا07-0002043 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةهاتف عادي
تنمية اوارد البشرية

0.000مستودع رجيع

193
3

99/2016000471437/04/18غير صا4737424 آلة إتالف ورق ماركة إيديال موديل 2404- صناعة
اانية.

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارة
تنمية اوارد البشرية

.2,500مستودع رجيع
000

193
4

99/2016000481437/04/18غير صا07-000200645 630.000مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونثالجه دايو

193
5

99/2016000481437/04/18غير صا141301344 El911 360.000مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل

193
6

99/2016000481437/04/18غير صا07-000100390 300.000مستودع رجيعادارة مراقبة اخزوندوالب درفتين علويه زجاج سفليه خشب

193
7

99/2016000481437/04/18غير صا140600423 Dell Optiplex 7010  3,748مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونحاسب االلى مكتبي.
000

193
8

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة110100215 HP PRWTER AIO C181831,350مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء.
000

150174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود

الرياض

كشف باألصناف الرجيعة
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التاريخ

اوظف

10.2.7.3

193
9

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة140200300 11.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءبرايـه مـكـتب

194
0

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة301300500 MAGNETIC STIRRING BAR 70X10 MM
ض

15.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

194
1

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة301300400 MAGNETIC STIRRING BAR 50 X10 MM13.860مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

194
2

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة07-000203358 bath water0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

194
3

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة07-000101987 Mankel Heating0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

194
4

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة140500710 207.520مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءهاتف اريكسون عادي دبالوج 3105

194
5

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة07-0002043 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءهاتف عادي

194
6

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة4724909 25.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءدباسة مكتبية

194
7

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة07-000202503 spatula nickef150x180.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

194
8

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة07-000202372 magnetic stirring25.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

194
9

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة300801550 HOT PLATE CIRCULAR WITH
THERMOSTAT

338.990مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

195
0

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة300202600 BATH,WATER ELCT.HATED,CAST
ALUM.ALLOY CONST.LEV.DEVICE

D.20CM DEEP 14.5CMC

.1,570مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
000

195
1

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة140103654 EMO S 32  23LTY MICROWAVE238.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء
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وزارة التعليم العالي
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الرياض
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التاريخ

اوظف
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195
2

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة140700200 11.500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءخرامـــه  متوســـــطه

195
3

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة301300100 MAGNETIC STIRRING BAR 12X6 MM .18.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

195
4

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة301901300 SPATULA NICKEL,WITH ONE
SPATULATE & ONESPOON,LENGTH

210 MM , WIDTH 25 MM

3.500مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياء

195
5

99/2016000491437/04/18جديد والة تازة4747683 -HP CND8F6JHJT 1,099مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الكيمياءطابعة ليزر.
000

195
6

99/2016000501437/04/18غير صا4779727 zebra 1,500مستودع رجيعأقسام العلوم اإلنسانيةطابعه باركود.
000

195
7

99/2016000501437/04/18غير صا4779728 600.000مستودع رجيعأقسام العلوم اإلنسانيةقارئ موتوروال

195
8

99/2016000511437/04/21غير صا07-0002057 .7,799مستودع رجيعكلية التربية/ قسم علم النفسجهاز حاسب الي مول
000

195
9

99/2016000521437/04/21غير صا07-000100449 4x1 0.000مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونطقم مكتب

196
0

99/2016000531437/04/21غير صا142403816 .1,050مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونطة لية مياه ( فلتر )
000

196
1

99/2016000531437/04/21غير صا142000307 .1,020مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونفرن كهربائي تيرم 50 × 50 سم أبيض
000

196
2

99/2016000531437/04/21غير صا110100692 .1,100مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونكرسي زائر قماش رم
000

196
3

99/2016000541437/04/21غير صا142000308 .1,359مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونفرامة ورق كهربائية
150

196
4

99/2016000541437/04/21غير صا140502203 .2,850مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000
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196
5

99/2016000541437/04/21غير صا141600031 HP 2015  1,250مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونطابعة كمبيوتر ليزرجت.
000

196
6

99/2016000551437/04/21غير صا07-000100461 0.000مستودع رجيعادارة مراقبة اخزونهاتف اريكسون

196
7

99/2016000561437/04/22غير صا4775452 .2,299مستودع رجيعكرسي ااث الزراعة الدقيقةإل جي تلفزيون ذكي 42 بوصة
000

196
8

99/2016000571437/04/22غير صا142201438 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةجهاز كمبيوتر موديل اوبتلكس 960 لينكس معا رباعي
ااسب

.4,494مستودع رجيع
000

196
9

99/2016000571437/04/22غير صا141601205 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةطابعة عادية
ااسب

360.000مستودع رجيع

197
0

99/2016000571437/04/22غير صا110100617 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةجهاز حاسب الي مكتبي نوع دل مع ملحقاته
ااسب

.1,850مستودع رجيع
000

197
1

99/2016000571437/04/22غير صا142201437 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةجهاز كمبيوتر موديل اوبتلكس 960 لينكس /معا ثنائي
ااسب

.3,000مستودع رجيع
000

197
2

99/2016000571437/04/22غير صا4734773 كلية علوم ااسب واعلومات/ قسم هندسةطابعة اتش بي ليزر
ااسب

479.000مستودع رجيع

197
3

99/2016000581437/04/22غير صا07-000202141 L120 وكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلمي/جهاز فاكس كانون
امانة اجلس العلمي

950.000مستودع رجيع

197
4

99/2016000591437/04/22غير صا141601333 xerox 0.000مستودع رجيعوكيل اامعة للدراسات العليا والبحث العلميطابعة أبيض وأسود

197
5

99/2016000601437/04/22غير صا141601361 hp  2055 DN 1,680مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/ قسم احاسبةطابعه ليزر عاديه.
000

197
6

99/2016000601437/04/22غير صا140502468 .3,390مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/ قسم احاسبةجهاز حاسب الى عامل ماركه hp موديل 6200
000

197
7

91/2016000051437/04/22غير صا140502203 مستودع الرجيع ستشفى الكمستشفى الك خالد اامعي/ االدارة الهندسيةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
خالد اامعي

2,850.
000
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197
8

92/2013009061437/04/23جديد والة تازة140105871 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية الصيدلةجهاز قياس الضغط
والدراسات الطبية الز

320.000

197
9

92/2013009061437/04/23جديد والة تازة140102010 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية الصيدلةجهاز فحص السكر .
والدراسات الطبية الز

530.000

198
0

92/2013009061437/04/23جديد والة تازة140110221 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية الصيدلةطقم ترامس
والدراسات الطبية الز

77.500

198
1

92/2013009061437/04/23جديد والة تازة110100221 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية الصيدلةغالية موية
والدراسات الطبية الز

500.000

198
2

92/2013009061437/04/23جديد والة تازة140502459 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية الصيدلةجهاز للتنفس الصناعي
والدراسات الطبية الز

570.000

198
3

92/2013009061437/04/23جديد والة تازة140101378 PC DELL OPTIPLEX كمبيوتر مكتبي وملحقاته
755

مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية الصيدلة
والدراسات الطبية الز

4,300.
000

198
4

93/2013013441437/04/23جديد والة تازة07-000103956 مستودع الرجيع ركز الدراساتعمادة شؤون اكتباتضاغط
اامعية عليشه

11.000

198
5

93/2013013441437/04/23جديد والة تازة07-000300140 nmr samble tubeمستودع الرجيع ركز الدراساتعمادة شؤون اكتبات
اامعية عليشه

400.000

198
6

92/2013009071437/04/23جديد والة تازة140802117 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية الطبدوالب ملفات 4 ادراج
والدراسات الطبية الز

550.000

198
7

92/2013009071437/04/23جديد والة تازة4708569 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية الطبجهاز فاكس كانون  موديل 3003
والدراسات الطبية الز

2,800.
000

198
8

92/2013009071437/04/23جديد والة تازة07-000212144 مستودع الرجيع القسام العلوماقسام العلوم والدراسات الطبية/ كلية الطبجهاز كمبيوتر مع ملحقاته
والدراسات الطبية الز

0.000

198
9

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة4744780 m4001a موديل hp مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطابعه ليزر عادي
اامعية عليشه

1,050.
000

199
0

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة140104123 لوحة اعالنات من انيوم لفية فلين مكسو بالقماش
األخضر مقاس 2م*1م

مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع
اامعية عليشه

1,050.
000
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199
1

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة140502237 ESPRIMO MOBILE 12 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعجهاز حاسب آلي مول
اامعية عليشه

3,337.
000

199
2

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة140107926 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعخالعة دبابيس
اامعية عليشه

14.000

199
3

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة07-000209293 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعشاشه عرض يدوي
اامعية عليشه

0.000

199
4

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة140104226 hp 1215 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطابعة ملونة ليزر
اامعية عليشه

1,450.
000

199
5

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة07-000206277 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعدباسات يدويه اانيه نوفس
اامعية عليشه

0.000

199
6

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة140502469 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعجهاز حاسب الي مكتبي اتش بي كومباك 8100 يليت
اامعية عليشه

3,400.
000

199
7

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة4743985 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعخزائن االسعاف االولية
اامعية عليشه

400.000

199
8

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة142000327 لوحات إعالنية فلين طبيعي مقاس طول 90 سم وعرض
60سم

مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع
اامعية عليشه

770.000

199
9

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة07-000200621 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعحاسب الي مول دل
اامعية عليشه

5,699.
000

200
0

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة110106082 HP Compaq 8100 Elite CMT PCمستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع
اامعية عليشه

3,315.
000

200
1

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة140502460 hp 2530p مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعجهاز حاسب الي مول
اامعية عليشه

3,345.
000

200
2

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة07-000103598 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعمستان حامل للمجالت
اامعية عليشه

0.000

200
3

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة140800300 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعدباســـه  كهربــــائيه
اامعية عليشه

120.000
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200
4

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة140800100 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعدباســـه  عاديـه
اامعية عليشه

65.000

200
5

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة4744321 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعجهاز منقي هواء يغطي م
اامعية عليشه

1,390.
000

200
6

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة110100666 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعالة تصوير صغيرة
اامعية عليشه

12.920

200
7

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة4744781 hp 55900 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعماسح ضوئي
اامعية عليشه

1,300.
000

200
8

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة140106967 hp5590  مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعماسح ضوئي
اامعية عليشه

1,600.
000

200
9

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة4712509 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعنظام صوتي متنقل
اامعية عليشه

1,950.
000

201
0

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة141601333 xerox مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطابعة أبيض وأسود
اامعية عليشه

0.000

201
1

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة140700200 مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعخرامـــه  متوســـــطه
اامعية عليشه

13.560

201
2

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة140109554 dell latitude e5400مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع
اامعية عليشه

2,950.
000

201
3

93/2013013451437/04/24جديد والة تازة140103328 LG-DX630   مستودع الرجيع ركز الدراساتكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعبروجكتور ثابت موديل
اامعية عليشه

3,745.
000

201
4

99/2016000611437/04/25جديد والة تازة140108352 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةكرسي دوار ظهر قماش
عالقات اوظفين / وحدة اوازات واالستقدام

390.000مستودع رجيع

201
5

99/2016000621437/04/25جديد والة تازة140108352 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةكرسي دوار ظهر قماش
عالقات اوظفين/ وحدة االتصاالت االدارية

390.000مستودع رجيع

201
6

99/2016000631437/04/25جديد والة تازة140109828 SONY DVC AM  54,500مستودع رجيععمادة السنة التحضيريةمشغل ومسجل دي  كام.
000
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201
7

99/2016000631437/04/25جديد والة تازة142000308 .1,359مستودع رجيععمادة السنة التحضيريةفرامة ورق كهربائية
150

201
8

99/2016000641437/04/25جديد والة تازة141601361 hp  2055 DN 1,680مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/قسم التحليل الكميطابعه ليزر عاديه.
000

201
9

99/2016000641437/04/25جديد والة تازة140502468 .3,390مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/قسم التحليل الكميجهاز حاسب الى عامل ماركه hp موديل 6200
000

202
0

99/2016000651437/04/25جديد والة تازة140502238 ESPRIMO MOBILE 14 3,277مستودع رجيعكلية ادارة االعمال/ قسم االدارةجهاز حاسب آلي مول.
000

202
1

99/2016000661437/04/25جديد والة تازة07-000206364 92.750مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعتوصيالت كهربائيه داخليه

202
2

99/2016000661437/04/25جديد والة تازة07-000200594 48.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعهاتف باناسونيك

202
3

99/2016000661437/04/25جديد والة تازة07-000206276 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعفرامه ورق كهربائيه

202
4

99/2016000671437/04/25جديد والة تازة07-000100103 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعدباسه حائط

202
5

99/2016000681437/04/25جديد والة تازة07-000211910 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعآلة تصوير رقمية توشيبا موديل آي ستديو 850

202
6

99/2016000681437/04/25جديد والة تازة07-000211784 HP  M 3035 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطابعه ليزر جت

202
7

99/2016000681437/04/25جديد والة تازة110100665 .1,250مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطابعة ملونة .
000

202
8

99/2016000681437/04/25جديد والة تازة110100666 .2,650مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعالة تصوير صغيرة
000

202
9

99/2016000681437/04/25جديد والة تازة07-000211909 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعآلة تصوير رقمية توشيبا موديل آي ستديو 600
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203
0

99/2016000681437/04/25جديد والة تازة110100214 IR 6001 24,950مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعالة تصوير كانون مستندات رقمية موديل.
000

203
1

99/2016000681437/04/25جديد والة تازة110100366 .6,275مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعجهاز عرض بروجكتور neclموديل np62 ( مول)
000

203
2

99/2016000691437/04/25جديد والة تازة110100667 f0-5900  1,585مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعفاكس من نوع شارب.
000

203
3

99/2016000701437/04/25جديد والة تازة140103287 .1,725مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطابعة ملونه .
000

203
4

99/2016000701437/04/25جديد والة تازة140101211 IR 6001 24,950مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعآلة تصوير رقمية ماركة كانون موديل.
000

203
5

99/2016000701437/04/25جديد والة تازة110106082 HP Compaq 8100 Elite CMT PC3,315مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع.
000

203
6

99/2016000701437/04/25جديد والة تازة110102059 camera 10megapixel with stand2,500مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع.
000

203
7

99/2016000701437/04/25جديد والة تازة110102058 scanner canon500.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع

203
8

99/2016000701437/04/25جديد والة تازة110101205 810.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطاولة على شكل شبه منحرف 120 سم عرض

203
9

99/2016000701437/04/25جديد والة تازة110106493 .4,500مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعماسح ضوئي كوداك 11220
000

204
0

99/2016000701437/04/25جديد والة تازة112800051 27.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعشريط تنظيف يكفي لتنظيف 2500 بطاقة

204
1

99/2016000711437/04/25جديد والة تازة140106432 شاشة عرض يدوية متحركة قماش مطفي صناعة امريكية
مقاس 178*178سم

650.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع

204
2

99/2016000711437/04/25جديد والة تازة140108519 341.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعكرسي زائر .
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204
3

99/2016000711437/04/25جديد والة تازة140103327 LG-DX630  3,345مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعبروجكتور مول موديل.
000

204
4

99/2016000711437/04/25جديد والة تازة140103329 1005D   425.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطابعة اتش بي

204
5

99/2016000711437/04/25جديد والة تازة140104124 195.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعصندوق ستانلستيل مقاس 31سم*26سم*10

204
6

99/2016000711437/04/25جديد والة تازة140107775 400.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعفرامة ورق

204
7

99/2016000711437/04/25جديد والة تازة140105487 LCD MONITARS11,332مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع.
000

204
8

99/2016000711437/04/25جديد والة تازة140106431 شاشة عرض يدوية ثابتة قماش مطفي صناعة امريكية
مقاس 178*178سم

380.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع

204
9

99/2016000711437/04/25جديد والة تازة140103330 99.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعاجهزة هاتف

205
0

99/2016000711437/04/25جديد والة تازة140104129 495.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعسبورة ابيض اقالم طول 270سم عرض 120 سم

205
1

99/2016000711437/04/25جديد والة تازة140104123 لوحة اعالنات من انيوم لفية فلين مكسو بالقماش
األخضر مقاس 2م*1م

.1,050مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع
000

205
2

99/2016000721437/04/25جديد والة تازة140109554 dell latitude e54002,950مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع.
000

205
3

99/2016000731437/04/25جديد والة تازة140109880 150.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعشماعة مالبس هيكل حديد قاعدة رخام مكتبية

205
4

99/2016000731437/04/25جديد والة تازة140110013 650.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطاولة دائرية لألندية الطالبية

205
5

99/2016000731437/04/25جديد والة تازة140502210 hp 4250n 4,548مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطابعة أبيض وأسود نوع.
000
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205
6

99/2016000731437/04/25جديد والة تازة140110325 488.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطاولة شاي مستطيلة كتب تنفيذي

205
7

99/2016000731437/04/25جديد والة تازة140502282 Dell OPtipIeX 330 MT.INTeI COre 2 duo
E6550 2.33Hz  17 LCD MOntor

.3,218مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع
000

205
8

99/2016000731437/04/25جديد والة تازة140502237 ESPRIMO MOBILE 12 3,337مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعجهاز حاسب آلي مول.
000

205
9

99/2016000731437/04/25جديد والة تازة140502209 hp 4700n 6,750مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطابعة ملون مقاس كبير نوع.
000

206
0

99/2016000731437/04/25جديد والة تازة140110290 550.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطاولة شاي 120×60سم

206
1

99/2016000731437/04/25جديد والة تازة140110326 .1,313مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطاولة كافتيريا دائرية
000

206
2

99/2016000731437/04/25جديد والة تازة140110033 .1,100مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعكرسي ظهر عالي "
000

206
3

99/2016000741437/04/25جديد والة تازة4761464 i2600 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةجهاز ماسح ضوئي مارمة كوداك موديل
عالقات اوظفين / وحدة اوازات واالستقدام

.2,800مستودع رجيع
000

206
4

93/2013013461437/04/25جديد والة تازة141601205 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةطابعة عادية
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون أعضاء

هيئة التدريس

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

487.090

206
5

93/2013013461437/04/25جديد والة تازة140108354 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةطاولة شاي سطح زجاج .
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون أعضاء

هيئة التدريس

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

350.000

206
6

93/2013013461437/04/25جديد والة تازة140108352 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةكرسي دوار ظهر قماش
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون أعضاء

هيئة التدريس

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

390.000

206
7

93/2013013461437/04/25جديد والة تازة140108353 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ وكالةكنب مفرد قماش بدون يد.
العمادة لشؤون اوظفات / وحدة شؤون أعضاء

هيئة التدريس

مستودع الرجيع ركز الدراسات
اامعية عليشه

350.000

206
8

99/2016000751437/04/25جديد والة تازة140103632 HP DC7900  كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم االنتاججهاز حاسب الي نوع
ايواني

.3,100مستودع رجيع
000
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206
9

99/2016000761437/04/25جديد والة تازة141601372 542.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعكرسي لقاعة االجتماعات

207
0

99/2016000761437/04/25جديد والة تازة07-000200621 .5,699مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعحاسب الي مول دل
000

207
1

99/2016000761437/04/25جديد والة تازة07-000209291 LT 380 موديل NEC 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعجهاز بروجكتور

207
2

99/2016000761437/04/25جديد والة تازة142300219 125.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعلوحه مفاتيح صغيره وماوس

207
3

99/2016000761437/04/25جديد والة تازة140109554 dell latitude e54002,950مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع.
000

207
4

99/2016000761437/04/25جديد والة تازة07-000205721 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعسماعات راس مع ميكروفون

207
5

99/2016000761437/04/25جديد والة تازة140502226 طقم مكتب طاولة+دوالب+2كرسي ضيوف+طاولة
قهوة+كرسي مكتب

.5,165مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع
000

207
6

99/2016000771437/04/25جديد والة تازة07-000102435 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعسبوره وجه واحد أبيض مغناطيسي مقاس 360*122 سم

207
7

99/2016000771437/04/25جديد والة تازة07-000102383 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعلوحه تعلييق مفاتيح مقاس وسط 60 مفتاح

207
8

99/2016000771437/04/25جديد والة تازة07-000102442 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعسبوره وجه واحد أبيض مغناطيسي مقاس140*122 سم

207
9

99/2016000771437/04/25جديد والة تازة07-000102438 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعسبوره وجه واحد أبيض مغناطيسي مقاس 240*122 سم

208
0

99/2016000771437/04/25جديد والة تازة07-000103221 57.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعخرامة عادية كبيرة

208
1

99/2016000771437/04/25جديد والة تازة07-000102434 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعسبوره وجه واحد أبيض مغناطيسي مقاس 380*122 سم
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208
2

99/2016000771437/04/25جديد والة تازة07-000102437 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعسبوره وجه واحد أبيض مغناطيسي مقاس 300*122 سم

208
3

99/2016000771437/04/25جديد والة تازة07-000103598 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعمستان حامل للمجالت

208
4

99/2016000771437/04/25جديد والة تازة07-000102439 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعسبوره وجه واحد أبيض مغناطيسي مقاس 220*122 سم

208
5

99/2016000771437/04/25جديد والة تازة07-000102441 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعسبوره وجه واحد أبيض مغناطيسي مقاس 160*122 سم

208
6

99/2016000771437/04/25جديد والة تازة07-000102440 0.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعسبوره وجه واحد أبيض مغناطيسي مقاس 200*122 سم

208
7

99/2016000781437/04/25جديد والة تازة142201357 395.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعكرسي انتظار ثنائي لونه عنابي نوعه استيل

208
8

99/2016000781437/04/25جديد والة تازة142403716 مكتب دائري من األمام +كرسي ثابت2+طاولة
شاي+طاولة كمبيوتر

.2,525مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع
000

208
9

99/2016000781437/04/25جديد والة تازة140502292 panasonic 295.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعجهاز تلفون بانوسونيك

209
0

99/2016000781437/04/25جديد والة تازة140502295 V5505 1,590مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعجهاز كمبيوتر مول نوع سيمي أاني موديل.
000

209
1

99/2016000781437/04/25جديد والة تازة141601144 420.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعطاولة كمبيوتر لون رصاصي مقاس 180×80

209
2

99/2016000781437/04/25جديد والة تازة142403717 طقم مكتب دائري الشكل من األمام وحدة أدراج جانبية+
طاولة كمبيوتر+دوالب 180×40×80 + كرسي ثابت2

طاولة شاي

.2,400مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمع
000

209
3

99/2016000791437/04/25جديد والة تازة4501451 220.000مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعكرسي مع طاولة كتابة بالستك اسود

209
4

99/2015005551436/09/19األجهزةغير صا140800100 12.380مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةدباســـه  عاديـه
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209
5

99/2015005551436/09/19األجهزةغير صا140200300 8.400مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةبرايـه مـكـتب

209
6

99/2015005551436/09/19األجهزةغير صا140502203 .2,850مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

209
7

99/2015005551436/09/19األجهزةغير صا140700200 13.560مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةخرامـــه  متوســـــطه

209
8

99/2015005551436/09/19األجهزةغير صا141601205 360.000مستودع رجيععمادة التعامالت االلكترونيةطابعة عادية

209
9

99/2015005561436/09/21األجهزةغير صا140501660 جهاز حاسب آلي نوع دل موديل GX745 مع شاشة 17
بوصة

عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارة
شؤون اعضاء هيئة التدريس/ مدير االدارة

.3,750مستودع رجيع
000

210
0

99/2015005571436/09/21األجهزةغير صا140502460 hp 2530p عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةجهاز حاسب الي مول
شؤون اوظفين / مدير االدارة

.3,345مستودع رجيع
000

210
1

99/2015005571436/09/21األجهزةغير صا4730085 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةجهاز اي باد جديد فور جي 32 جيجا لون ابيض
شؤون اوظفين / مدير االدارة

.2,839مستودع رجيع
000

210
2

99/2015005571436/09/21األجهزةغير صا140502237 ESPRIMO MOBILE 12 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةجهاز حاسب آلي مول
شؤون اوظفين / مدير االدارة

.3,337مستودع رجيع
000

210
3

99/2015005581436/09/29األجهزةغير صا140502237 ESPRIMO MOBILE 12 3,337مستودع رجيعكلية الدراسات التطبيقية وخدمة اجتمعجهاز حاسب آلي مول.
000

210
4

99/2015005601436/10/07األجهزةغير صا301301700 MANTLE HEATING 1000ML WITH
REGULATOR 220VOLT

813.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلك

210
5

99/2015005601436/10/07األجهزةغير صا07-000100124 .3,132مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلككرت شبكه
000

210
6

99/2015005601436/10/07األجهزةغير صا07-000203169 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكذاكرة 256 ميجا

210
7

99/2015005601436/10/07األجهزةغير صا07-000207243 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكصندوق مع ول كهرباء
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210
8

99/2015005601436/10/07األجهزةغير صا07-000204270 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكمنظم 500 وات

210
9

99/2015005601436/10/07األجهزةغير صا140101125 .1,058مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكلوحة التحكم
000

211
0

99/2015005601436/10/07األجهزةغير صا142600001 200.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكهارديسك خارجي ( 80 جيجا بايت )

211
1

99/2015005611436/10/10األجهزةغير صا141600031 HP 2015  1,250مستودع رجيعصندوق التكافل االجتماعيطابعة كمبيوتر ليزرجت.
000

211
2

99/2015005611436/10/10األجهزةغير صا140501660 جهاز حاسب آلي نوع دل موديل GX745 مع شاشة 17
بوصة

.3,750مستودع رجيعصندوق التكافل االجتماعي
000

211
3

99/2015005621436/10/11األجهزةغير صا4750302 LAPTOP SONY CORE I7 RAM 8 HD
1.TB 15.6 LED DVD MULTI

كلية تقنية وادارة االعمال بازاحمية/ برنامج
التسويق التطبيقي

.4,000مستودع رجيع
000

211
4

99/2015005621436/10/11األجهزةغير صا110117351 كلية تقنية وادارة االعمال بازاحمية/ برنامجالب توب اتش بي +طابعة ليزر اتش بي
التسويق التطبيقي

.10,000مستودع رجيع
000

211
5

99/2015005631436/10/11األجهزةغير صا140103731 DISTINCTION WATER جهاز تقطير ااء
STILL

.26,628مستودع رجيعكلية السياحة واالثار/ قسم االثار
000

211
6

99/2015005641436/10/11األجهزةغير صا142200925 200.000مستودع رجيعادارة اشتريات/ قسم اشتريات الداخليةكرسي دوار طويل موديل 319

211
7

99/2015005651436/10/11األجهزةغير صا4779046 كلية العمارة والتخطيط/ قسم العمارة وعلومجهاز مول الب توب
البناء

.5,699مستودع رجيع
000

211
8

99/2015005651436/10/11األجهزةغير صا07-000101237 كلية العمارة والتخطيط/ قسم العمارة وعلومشاشه 20بوصه
البناء

0.000مستودع رجيع

211
9

99/2015005661436/10/12األجهزةغير صا141601334 xerox عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةطابعة شبكة
عالقات اوظفين/ وحدة ادمات اساندة

0.000مستودع رجيع

212
0

99/2015005671436/10/12األجهزةغير صا140110781 اله تصوير مستندات ( ديجيتال ) ماركه زيروكس موديل
5745 - (54) صوره

.9,500مستودع رجيعاالدارة العامة للسالمة واالمن اامعي
000
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212
1

99/2015005691436/10/13األجهزةغير صا07-000200407 449.000مستودع رجيععمادة شؤون الطالب/ ادارة االنشطة الرياضيةطابعه ليزر

212
2

99/2015005691436/10/13األجهزةغير صا140502203 .2,850مستودع رجيععمادة شؤون الطالب/ ادارة االنشطة الرياضيةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000

212
3

99/2015005701436/10/13األجهزةغير صا140502469 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتجهاز حاسب الي مكتبي اتش بي كومباك 8100 يليت
الطبية الطارئة

.3,400مستودع رجيع
000

212
4

99/2015005711436/10/13األجهزةغير صا140103632 HP DC7900  كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتجهاز حاسب الي نوع
الطبية الطارئة

.3,100مستودع رجيع
000

212
5

99/2015005721436/10/13األجهزةغير صا142000308 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتفرامة ورق كهربائية
الطبية الطارئة

.1,359مستودع رجيع
150

212
6

99/2015005721436/10/13األجهزةغير صا140700200 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتخرامـــه  متوســـــطه
الطبية الطارئة

9.220مستودع رجيع

212
7

99/2015005721436/10/13األجهزةغير صا140800100 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتدباســـه  عاديـه
الطبية الطارئة

9.690مستودع رجيع

212
8

99/2015005731436/10/13األجهزةغير صا4719412 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتكمبيوت مكتبي دل 990
الطبية الطارئة

.3,150مستودع رجيع
000

212
9

99/2015005741436/10/13األجهزةغير صا4719412 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتكمبيوت مكتبي دل 990
الطبية الطارئة

.3,150مستودع رجيع
000

213
0

99/2015005751436/10/13األجهزةغير صا140700200 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتخرامـــه  متوســـــطه
الطبية الطارئة/ قسم ادمات االسعافية

13.560مستودع رجيع

213
1

99/2015005751436/10/13األجهزةغير صا140800100 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتدباســـه  عاديـه
الطبية الطارئة/ قسم ادمات االسعافية

0.000مستودع رجيع

213
2

99/2015005751436/10/13األجهزةغير صا140103632 HP DC7900  كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتجهاز حاسب الي نوع
الطبية الطارئة/ قسم ادمات االسعافية

.3,100مستودع رجيع
000

213
3

99/2015005761436/10/13األجهزةغير صا140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعكلية العمارة والتخطيطجهاز حاسب الي نوع.
000
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213
4

99/2015005761436/10/13األجهزةغير صا141601333 xerox 0.000مستودع رجيعكلية العمارة والتخطيططابعة أبيض وأسود

213
5

99/2015005771436/10/13األجهزةغير صا4719412 .3,150مستودع رجيعكلية العمارة والتخطيطكمبيوت مكتبي دل 990
000

213
6

99/2015005781436/10/13األجهزةغير صا140502470 .2,990مستودع رجيعكلية الصيدلةجهاز حاسب الى من نوع ديل اوبتبليكس 790
000

213
7

99/2015005781436/10/13األجهزةغير صا140800100 0.000مستودع رجيعكلية الصيدلةدباســـه  عاديـه

213
8

99/2015005821436/10/14األجهزةغير صا142000308 .1,359مستودع رجيعاالدارة القانونيةفرامة ورق كهربائية
150

213
9

99/2015005871436/10/18األجهزةجديد والة تازة110800703 7.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الرياضياتدباسة عادية

214
0

99/2015005871436/10/18األجهزةجديد والة تازة4724857 .3,799مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الرياضياتجهاز البتوب مول
000

214
1

99/2015005871436/10/18األجهزةجديد والة تازة4724859 .1,099مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الرياضياتطابعة hp صغيره
000

214
2

99/2015005881436/10/18األجهزةغير صا110800703 7.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الرياضياتدباسة عادية

214
3

99/2015005881436/10/18األجهزةغير صا4724859 .1,099مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الرياضياتطابعة hp صغيره
000

214
4

99/2015005891436/10/18األجهزةغير صا07-000103207 0.000مستودع رجيعادارة صيانة الرياضالة تصوير ماركة توشيبا رقمية موديل 452

214
5

99/2015005891436/10/18األجهزةغير صا141601205 360.000مستودع رجيعادارة صيانة الرياضطابعة عادية

214
6

99/2015005891436/10/18األجهزةغير صا140502203 .2,850مستودع رجيعادارة صيانة الرياضجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
000
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214
7

99/2015005891436/10/18األجهزةغير صا142402255 مكتب عضو هيئة تدريس مكون من مكتب خشب مع ملحق
195 سم موديل باولو

.1,170مستودع رجيعادارة صيانة الرياض
000

214
8

99/2015005891436/10/18األجهزةغير صا07-000200809 .47,450مستودع رجيعادارة صيانة الرياضآلة تصوير مستندات كانون
000

214
9

99/2015005891436/10/18األجهزةغير صا07-000200379 .4,699مستودع رجيعادارة صيانة الرياضجهاز حاسب الي نوع دل مع ملحقاته
000

215
0

99/2015005891436/10/18األجهزةغير صا07-000200587 hp 2015 1,750مستودع رجيعادارة صيانة الرياضطابعه ليزر.
000

215
1

99/2015005901436/10/20األجهزةغير صا07-000100379 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةمكتب بملحق 183
عالقات اوظفين

0.000مستودع رجيع

215
2

99/2015005901436/10/20األجهزةغير صا140101143 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةكرسي ظهر  عالي دوار مقعد شبك اسود
عالقات اوظفين

.1,060مستودع رجيع
000

215
3

99/2015005911436/10/20األجهزةغير صا07-0001038 270.000مستودع رجيعادارة ادمات وارافق العامةطاوله

215
4

99/2015005911436/10/20األجهزةغير صا07-0002043 0.000مستودع رجيعادارة ادمات وارافق العامةهاتف عادي

215
5

99/2015005921436/10/20األجهزةغير صا4903340 i296 1,860مستودع رجيعادارة ادمات وارافق العامةجهاز موتوروال موديل.
000

215
6

99/2015005931436/10/21األجهزةغير صا141601110 طقم مكتب مدير مكون من: مكتب-كمدينة-ملحق-دوالب-
كرسي مكتب-2كرسي زائر

.6,055مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفين
000

215
7

99/2015005931436/10/21األجهزةغير صا140802100 500.000مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفيندوالب ملف لون بني  موديل 136  و 925

215
8

99/2015005931436/10/21األجهزةغير صا141601154 طقم مكتب خشب طبيعي مع ملحق كمبيوتر مع كريدنزا
بابواب خشب

.13,900مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفين
000

215
9

99/2015005931436/10/21األجهزةغير صا142400851 .1,050مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينمكتب مارتا 2000×1000×760
000
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216
0

99/2015005931436/10/21األجهزةغير صا141601000 .1,080مستودع رجيعكلية طب االسنان/ شؤون اوظفينمكتب خشب بملحق مقاس180سم موديل قبنس
000

216
1

99/2015005941436/10/21األجهزةغير صا07-000200362 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةاله تصوير توشيبا موديل 452
عالقات اوظفين/ مساعد مدير االدارة

0.000مستودع رجيع

216
2

99/2015005951436/10/21األجهزةغير صا07-000100711 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةلوحه اعالنات انيوم
عالقات اوظفين

0.000مستودع رجيع

216
3

99/2015005951436/10/21األجهزةغير صا140500771 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةهاتف اريكسون صغير موديل 4223
عالقات اوظفين

.1,303مستودع رجيع
470

216
4

99/2015005951436/10/21األجهزةغير صا07-0002043 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةهاتف عادي
عالقات اوظفين

0.000مستودع رجيع

216
5

99/2015005961436/10/21األجهزةغير صا140101143 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةكرسي ظهر  عالي دوار مقعد شبك اسود
عالقات اوظفين

.1,060مستودع رجيع
000

216
6

99/2015005971436/10/21األجهزةغير صا141200837 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةسجاد بالطات (موكيت) 50*50
عالقات اوظفين

162.000مستودع رجيع

216
7

99/2015005981436/10/21األجهزةغير صا141200837 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةسجاد بالطات (موكيت) 50*50
عالقات اوظفين

162.000مستودع رجيع

216
8

99/2015005991436/10/24األجهزةغير صا07-000207242 lasaer printer okic32000.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلك

216
9

99/2015005991436/10/24األجهزةغير صا111302201 LCD LG 19 Black l1919SBF    775.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكشاشة حاسب

217
0

99/2015005991436/10/24األجهزةغير صا07-000207354 0.000مستودع رجيعكلية العلوم/ قسم الفيزياء والفلكمعا رئيسي 2.4جيجا هيرتز

217
1

99/2015006001436/10/25األجهزةغير صا141200837 معهد الك عبد الله للبحوث والدراساتسجاد بالطات (موكيت) 50*50
االستشارية

162.000مستودع رجيع

217
2

99/2015006011436/10/27األجهزةغير صا140502470 .2,990مستودع رجيعكلية الصيدلةجهاز حاسب الى من نوع ديل اوبتبليكس 790
000
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217
3

99/2015006011436/10/27األجهزةغير صا140800100 0.000مستودع رجيعكلية الصيدلةدباســـه  عاديـه

217
4

99/2015006021436/10/27األجهزةغير صا4719412 كلية االمير سلطان بن عبدالعزيز للخدماتكمبيوت مكتبي دل 990
الطبية الطارئة

.3,150مستودع رجيع
000

217
5

99/2015006041436/11/01األجهزةغير صا07-000217419 Ball Bearing 6208220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

217
6

99/2015006041436/11/01األجهزةغير صا07-000217420 Ball Bearing 6203220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

217
7

99/2015006041436/11/01األجهزةغير صا07-000217415 Ball Bearing 6202220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

217
8

99/2015006041436/11/01األجهزةغير صا07-000217417 Ball Bearing 6206220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

217
9

99/2015006041436/11/01األجهزةغير صا07-000217416 Ball Bearing 6201220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

218
0

99/2015006041436/11/01األجهزةغير صا07-000217418 Ball Bearing 6309220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

218
1

99/2015006051436/11/01األجهزةغير صا140502203 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةجهاز كمبيوتر مكتبي من نوع دل جي اكس 755
الزراعية

.2,850مستودع رجيع
000

218
2

99/2015006051436/11/01األجهزةغير صا07-000200379 كلية علوم االغذية والزراعة/ قسم الهندسةجهاز حاسب الي نوع دل مع ملحقاته
الزراعية

.4,699مستودع رجيع
000

218
3

99/2015006061436/11/01األجهزةغير صا07-000217419 Ball Bearing 6208220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

218
4

99/2015006061436/11/01األجهزةغير صا07-000217420 Ball Bearing 6203220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

218
5

99/2015006061436/11/01األجهزةغير صا07-000217415 Ball Bearing 6202220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

169174صفحة : من :



وزارة التعليم العالي

جامعة الك سعود
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1437/04/25

الرقم

التاريخ
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10.2.7.3

218
6

99/2015006061436/11/01األجهزةغير صا07-000217417 Ball Bearing 6206220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

218
7

99/2015006061436/11/01األجهزةغير صا07-000217416 Ball Bearing 6201220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

218
8

99/2015006061436/11/01األجهزةغير صا07-000217418 Ball Bearing 6309220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

218
9

99/2015006071436/11/01األجهزةغير صا07-000217419 Ball Bearing 6208220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

219
0

99/2015006071436/11/01األجهزةغير صا07-000217421 Pillow Block Bearing 15/160.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

219
1

99/2015006071436/11/01األجهزةغير صا07-000217423 Pillow Block Bearing 10.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

219
2

99/2015006071436/11/01األجهزةغير صا07-000217420 Ball Bearing 6203220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

219
3

99/2015006071436/11/01األجهزةغير صا07-000217422 Pillow Block Bearing 3/40.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

219
4

99/2015006071436/11/01األجهزةغير صا07-000217415 Ball Bearing 6202220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

219
5

99/2015006071436/11/01األجهزةغير صا07-000217417 Ball Bearing 6206220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

219
6

99/2015006071436/11/01األجهزةغير صا07-000217416 Ball Bearing 6201220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

219
7

99/2015006071436/11/01األجهزةغير صا07-000217418 Ball Bearing 6309220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

219
8

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217437 Fuse TRS 6A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

170174صفحة : من :
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219
9

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217438 Fuse TRS 10A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

220
0

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217426 Pillow Block Bearing 2 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

220
1

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217439 Fuse TRS 50A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

220
2

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217428 Ball Bearing 61001220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

220
3

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217430 Ball Bearing 6213220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

220
4

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217432 Fuse TRS 100R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

220
5

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217424 Pillow Block Bearing 1 1/20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

220
6

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217425 Pillow Block Bearing 20.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

220
7

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217431 Fuse TRS 150R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

220
8

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217442 Fuse A4BY 1200A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

220
9

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217427 Flange Bearing 11 1/40.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

221
0

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217429 Ball Bearing 60211220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

221
1

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217443 Old Compressor 528140.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

171174صفحة : من :
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221
2

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217416 Ball Bearing 6201220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

221
3

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217418 Ball Bearing 6309220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

221
4

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217420 Ball Bearing 6203220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

221
5

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217440 Fuse TRS 100A0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

221
6

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217434 Fuse TRS 300R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

221
7

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217436 Fuse TRS 15R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

221
8

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217433 Fuse TRS 70R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

221
9

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217415 Ball Bearing 6202220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

222
0

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217417 Ball Bearing 6206220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

222
1

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217419 Ball Bearing 6208220.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

222
2

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217423 Pillow Block Bearing 10.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

222
3

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217435 Fuse TRS 35R0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

222
4

99/2015006081436/11/02األجهزةجديد والة تازة07-000217441 Fuse TRS 3V0.000مستودع رجيعادارة التشغيل والصيانة للطالب

172174صفحة : من :
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222
5

99/2015006141436/11/04األجهزةغير صا140800100 0.000مستودع رجيعكلية طب االسناندباســـه  عاديـه

222
6

99/2015006141436/11/04األجهزةغير صا140700200 13.560مستودع رجيعكلية طب االسنانخرامـــه  متوســـــطه

222
7

99/2015006151436/11/05األجهزةغير صا140104220 hp p2055d 1,325مستودع رجيعكلية علوم االغذية والزراعةطابعة ليزر عادية نوع اتش بي.
000

222
8

99/2015006151436/11/05األجهزةغير صا4717148 جهاز حاسب ألي مكتبي مع كامل ملحقاتة ( ماوس +
كيبورد + شاشة )

.3,093مستودع رجيعكلية علوم االغذية والزراعة
000

222
9

99/2015007111437/01/01األجهزةغير صا142403847 dell latitude E6400 3,595مستودع رجيعكلية اآلداب/ قسم االعالمجهاز مول نوع.
000

223
0

99/2015007111437/01/01األجهزةغير صا4705325 200.000مستودع رجيعكلية اآلداب/ قسم االعالمطاوالت تسجيل اشاركين

223
1

99/2015007411437/01/12األجهزةجديد والة تازة07-000200379 برنامج السنة التأهيلية للطالب والطالبات الصمجهاز حاسب الي نوع دل مع ملحقاته
وضعاف السمع

.4,699مستودع رجيع
000

223
2

99/2015007421437/01/12األجهزةجديد والة تازة4500270 i335 برنامج السنة التأهيلية للطالب والطالبات الصمجهاز موتوروال
وضعاف السمع

.1,900مستودع رجيع
000

223
3

99/2015007431437/01/12األجهزةجديد والة تازة07-000200577 كلية العمارة والتخطيط/ قسم العمارة وعلومحاسب الي مول
البناء

.4,999مستودع رجيع
000

223
4

99/2015007431437/01/12األجهزةجديد والة تازة07-000200363 كلية العمارة والتخطيط/ قسم العمارة وعلومحاسب الي مول سوني
البناء

.4,699مستودع رجيع
000

223
5

92/2013008861437/01/13األجهزةجديد والة تازة07-000100183 مستودع الرجيع القسام العلومعمادة شؤون الطالبطقم هديه مذهب
والدراسات الطبية الز

0.000

223
6

99/2015007641437/01/22األجهزةغير صا142100100 عمادة اعضاء هيئة التدريس واوظفين/ ادارةقطاعة ورق كهربائية
تنمية اوارد البشرية / وحدة التدريب

499.000مستودع رجيع

223
7

99/2015007681437/01/26األجهزةغير صا141601207 a3 6,220مستودع رجيعادارة امعيات العلميةطابعة ملونة.
000

173174صفحة : من :
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223
8

99/2015007681437/01/26األجهزةغير صا140600423 Dell Optiplex 7010  3,748مستودع رجيعادارة امعيات العلميةحاسب االلى مكتبي.
000

223
9

99/2015007681437/01/26األجهزةغير صا141301344 El911 360.000مستودع رجيعادارة امعيات العلميةشاشه حاسب الى دل 19 بوصه موديل

224
0

99/2015007681437/01/26األجهزةغير صا140103632 HP DC7900  3,100مستودع رجيعادارة امعيات العلميةجهاز حاسب الي نوع.
000

224
1

99/2015008141437/02/28األجهزةغير صا142403847 dell latitude E6400 3,595مستودع رجيعوكيل اامعة للتخصصات الصحيةجهاز مول نوع.
000

224
2

99/2015008141437/02/28األجهزةغير صا140502460 hp 2530p 3,345مستودع رجيعوكيل اامعة للتخصصات الصحيةجهاز حاسب الي مول.
000

224
3

99/2015008141437/02/28األجهزةغير صا4501627 .1,500مستودع رجيعوكيل اامعة للتخصصات الصحيةطابعة لواصق باركود
000

5,560,306.920اإلجمالي :

174174صفحة : من :


