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   نموذج إضافة أصناف الرجيع 

  

  

 المنطقة  القصيم 

 اسم الجهة  سياح العام مستشفى األ

 عنوان الملف  سياح العام بيان أصناف الرجيع بمستشفى األ

 التاريخ  هـ 1444 /7 /22

  



 

 نموذج إضافة أصناف الرجيع

  

  

  

  رقم اسم الصنف   العدد  الحالة مالحظات 

 1   هايسخان م 11  تالف   

 2  مكيف شباك  16  تالف   

 3  ت يمكيف سبل 13  تالف   

 4  سالة مالبس غ 12  تالف   

 5  د بطارية مول    4  تالف   

 6  كرسي دوار  31  تالف   

 7  كرسي ثالثي  30  تالف   

 8  كنب مفرد  22  تالف   

 9  كنب مزدوج  4  تالف   

 10  لة تصوير آ 6  تالف   

 11  كمبيوتر وملحقاته  2  تالف   

 12  فرنجي أكرسي  8  تالف   

 13  مغسلة حوض  10  تالف   

 14  عربة غيار  4  تالف   

 15  ثالجة 11  تالف   

 16  درج حديد متنوعة 12  تالف   
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 17  درج خشبي متنوعة  21  تالف   

 18  كومدينة متنوعة  13  تالف   

  

  رقم اسم الصنف   العدد  الحالة مالحظات 

 19  لمبة سقف  70  تالف   

 20  شاشة تلفزيون بالزما  3  تالف   

 21  مكيف  طورام 1  تالف   

 22  ستائر حديدي  8  تالف   

 23  كونتر استقبال  7  تالف   

 24  ضاءة إبس ك   2  تالف   

 25  سرير نوم  5  تالف   

 26  خزان مائي حديد  3  تالف   

 27  قاعدة خزان حديد  2  تالف   

 28  باب خشبي  5  تالف   

 29  حلق باب حديد  6  تالف   

 30  محبس حديد مائي  8  تالف   

 31  لمبة مخرج طوارئ  54  تالف   

 32  كمبروسر مكيف  3  تالف   

 33  ستاند حديد  4  تالف   

 34  كرويف ايم 1  تالف   

 35  خزنة حديد  1  تالف   
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 36  طاولة حديد  2  تالف   

  
  

  
  

  رقم اسم الصنف   العدد  الحالة مالحظات 

 37  مرتبة سرير عادي  11  تالف   

 38  ستاند نفاية حديدي  1  تالف   

 39  نظام إطفاء الحريق  1  تالف   

 40  لمبة عادي  17  تالف   

 41  فلتر مكيف  11  تالف   

 42  طابعة تصوير  6  تالف   

 43  منشار كهربائي  2  تالف   

 44  ي بالط ل  لة ج  آ 1  تالف   

 45  فرامة لحم إيطالي  1  تالف   

 46  صواني عالء الدين  50  تالف   

 47  يزر رثالجة ف 1  تالف   

 48  مصيدة حشرات  2  تالف   

 49  مكتب وملحقاته  8  تالف   

 50  طاولة خشب دائرية  11  تالف   

 51  هود مع مراوح شفط  1  تالف   

 52  حاويات  6  تالف   

 53   هوائيةمقشرة  1  تالف   
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 54  انة لة عج  آ 1  تالف   

  

  
  
  
  

 

  رقم اسم الصنف   العدد  الحالة مالحظات 

 55  عربة تسخين ثالث عيون  4  تالف   

 56  خزان وقود  1  تالف   

 57  ميزان عادي  2  تالف   

 58  طفاية حريق  3  تالف   

 59  صواني حديد  21  تالف   

 60  در ستيل ق   14  تالف   

 61  اعة بالستيك قط   5  تالف   

 62  ل رج  أاعة خشب مع قط   1  تالف   

 63  غ الهوائي يوحدة التفر 3  تالف   

 64  بروسر الهواء الطبي مك 3  تالف   

 65  ميزان أطفال  5  تالف   

 66  سرير مريض  3  تالف   

 67  شفط سوائل  1  تالف   

 68  كسجين أقياس  1  تالف   

 69  سرير كشف  2  تالف   

 70  دوالب  2  تالف   
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 71  طاولة  4  تالف   

 72  درج سجالت  1  تالف   

 

  رقم اسم الصنف   العدد  الحالة مالحظات 

 73  فون يتل 4  تالف   

 74  سنان صندوق حماية جهاز األ 1  تالف   

 75  طاولة متحركة  1  تالف   

 76  ترولي  1  تالف   

 Suction pump  77  1  تالف   

 Spectro photometer  78  1  تالف   

 Vital sign monitor  79  1  تالف   

 Water purfuction  80  1  تالف   

 centrifuge  81  5  تالف   

 Colony counter  82  1  تالف   

 Aggregation remote analyzer  83  1  تالف   

 Haematokrit  84  1  تالف   

 Dental – medizinische  85  1  تالف   

 Patient monitor  86  2  تالف   

 Beckman  87  1  تالف   

 Suction  88  1  تالف   

 Ecg  89  3  تالف   
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 Sterilizer  90  4  تالف   

 

  رقم اسم الصنف   العدد  الحالة مالحظات 

 Defibrillator  91  1  تالف   

 Electrical bed  92  1  تالف   

 Adult scale  93  1  تالف   

 Scale chair  94  1  تالف   

 Pediatric scale  95  3  تالف   

 Syring pump  96  1  تالف   

 Digital sphygmomanometer  97  1  تالف   

 Portable ventilator  98  1  تالف   

 Ccsd  99  1  تالف   

 Digital mobile x-ray  100  1  تالف   

 101  جهاز تحليل الهرمونات  1  تالف   

 102  جهاز تحليل كيمياء الدم  1  تالف   

 103   ليزاجهاز اإل 1  تالف   
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