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   نموذج إضافة أصناف الرجيع 

  

  

 المنطقة  ون الصحية بمنطقة نجران ؤالش

 اسم الجهة  مستشفى شرورة العام والمراكز الصحية التابعة له 

 عنوان الملف  رجيع طبي وغير طبي 

 التاريخ  28/ 8/ 1444 

  



 

 نموذج إضافة أصناف الرجيع

  

  

  

  رقم اسم الصنف   العدد  الحالة مالحظات 

 1  طاولة طعام جماعي  4  تالف  محاضر تكهين 

 2  كرسي طعام  14  تالف  محاضر تكهين 

 3  أدراج حديد  1  تالف  محاضر تكهين 

 4  أرفف ستيل  1  تالف  محاضر تكهين 

 5  طاولة مكتب  1  تالف  محاضر تكهين 

 6  نتظار حديد ثنائي اكرسي  17  تالف  محاضر تكهين 

 7  كرسي دوار  20  تالف  محاضر تكهين 

 8  كنب جلد ثالثي  3  تالف  محاضر تكهين 

 9  دوالب ملفات طويل  4  تالف  محاضر تكهين 

 10  كرسي مرافق  18  تالف  محاضر تكهين 

 11  نتظار حديد ثالثي اكرسي  18  تالف  محاضر تكهين 

 12  كمبيوتر مكتبي  6  تالف  محاضر تكهين 

 13  شاشة كمبيوتر مكتبي  2  تالف  محاضر تكهين 

 14  ثالجة حجم صغير  1  تالف  محاضر تكهين 

 15  لة تصوير آ 5  تالف  محاضر تكهين 

 16  لة طابعة آ 10  تالف  محاضر تكهين 
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 17  غسالة مالبس  4  تالف  محاضر تكهين 

 18  باب خشب  80  تالف  محاضر تكهين 

  

  رقم اسم الصنف   العدد  الحالة مالحظات 

 19  باب زجاج  25  تالف  محاضر تكهين 

 20  عربة مريض  16  تالف  محاضر تكهين 

 21  لوح مكتبي عازل  1  تالف  محاضر تكهين 

 22  قة مغذية عاَل  5  تالف  محاضر تكهين 

 23  ميزان رقمي  4  تالف  محاضر تكهين 

 24  سرير طوارئ  4  تالف  محاضر تكهين 

 25  دوالب كتب  1  تالف  محاضر تكهين 

 26  طاولة طعام مريض  8  تالف  محاضر تكهين 

 27  طاولة حديد  2  تالف  محاضر تكهين 

 28  كنب فردي  3  تالف  محاضر تكهين 

 29  دوالب حديد  1  تالف  محاضر تكهين 

 30  كرسي مكتب  16  تالف  محاضر تكهين 

 31  سرير أطفال طبي  7  غير صالح  محاضر تكهين 

 32  ثالجة حجم كبير  1  غير صالح  محاضر تكهين 

 33  جهاز العالمات الحيوية  5  غير صالح  محاضر تكهين 

 34  مضخة محاليل  2  غير صالح  محاضر تكهين 

 35  تر يندومإجهاز عالج طبيعي  1  غير صالح  محاضر تكهين 
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 36  كراش كارد  1  غير صالح  محاضر تكهين 

  
    

  
  

  رقم اسم الصنف   العدد  الحالة مالحظات 

 37  سرير مريض كبار  12  غير صالح  محاضر تكهين 

 38  جهاز تحليل كيمياء الدم  2  غير صالح  محاضر تكهين 

 39  فرن تسخين للتعقيم  2  غير صالح  محاضر تكهين 

 40  جهاز تحليل مزرعة بكتيريا  1  غير صالح  محاضر تكهين 

 41  جهاز طرد مركزي  4  غير صالح  محاضر تكهين 

 42  جهاز شفط سوائل  1  غير صالح  محاضر تكهين 

 43  مرتبة هوائية  2  غير صالح  محاضر تكهين 

 44  صندوق لوحة عيون  1  غير صالح  محاضر تكهين 

 45  كشاف عمليات  1  غير صالح  محاضر تكهين 

 46  جهاز عالج طبيعي الصفراء  2  غير صالح  محاضر تكهين 

 47  سرنجة محاليل  3  غير صالح  محاضر تكهين 

 48  جهاز تعقيم العمليات  1  غير صالح  محاضر تكهين 

 49  جهاز كشف المثانة  1  غير صالح  محاضر تكهين 

 50  ثالجة بنك الدم  2  غير صالح  محاضر تكهين 

 51  ثالجة مختبر  2  غير صالح  محاضر تكهين 

 52  جهاز مايكروسكوب  4  غير صالح  محاضر تكهين 

 53  حمام مائي للعالج الطبيعي  1  غير صالح   محاضر تكهين
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 54  جهاز جلدية  1  غير صالح  محاضر تكهين 

    
  
  
  

 

  رقم اسم الصنف   العدد  الحالة مالحظات 

 55  فرن كهربائي  1  تالف  محاضر تكهين 

 56  كرسي مريض متحرك  2  تالف  محاضر تكهين 

 57  لحفظ الملفات  كارديسل 1  تالف  محاضر تكهين 

 58  جهاز قياس جهد القلب  1  تالف  محاضر تكهين 

 59  جهاز قياس الضغط زئبقي  4  تالف  محاضر تكهين 

 60  ميزان حجم كبير  3  تالف  محاضر تكهين 

 61  ميزان أطفال  1  تالف  محاضر تكهين 

 62  جهاز فلتر تعقيم  1  تالف  محاضر تكهين 

 63  عربة غيار  1  تالف   محاضر تكهين

 64  كرسي مريض خشب  1  تالف  محاضر تكهين 

 65  جهاز فلتر المختبر  1  تالف  محاضر تكهين 

 66  سرير مريض  1  تالف  محاضر تكهين 

 67  جهاز شفط السوائل  1  تالف  محاضر تكهين 

 68  حافظة لقاحات حجم كبير  1  تالف  محاضر تكهين 

 69  كراسي جلوس  6  تالف  تكهين محاضر 

 70  عربة طوارئ  1  تالف  محاضر تكهين 
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 71  مايكروسكوب فحص المختبر  2  تالف  محاضر تكهين 

 72  أداة فحص النظر  1  تالف  محاضر تكهين 

 

  رقم اسم الصنف   العدد  الحالة مالحظات 

 73  ميزان يدوي  3  تالف  محاضر تكهين 

 74  الت جهاز تعقيم اآل 1  تالف  تكهين محاضر 

 75  دوالب سحب  1  تالف  محاضر تكهين 
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