
 اإلدارة العامة للمشرتيات واملخازن    

 إدارة املشرتيات               

   

  2100/2102  2102/2102كشف  باحتياجات املدن اجلامعية من أدوات الكهرباء لعام     

 االمجاىل          الكمية  الوحدة  اسم الصنف  مسلسل
  0011 بالعدد  وات  01سم  021لمبة فلورسنت  0

  011 بالعدد  وات  01ترانس  2

  011 بالعدد  وات  01أستارتر  3

  211 بالعدد  طقم دواية فلورسنت  0

  21 بالعدد  مفتاح سلم  0
  01 بالعدد  فيشة ذكر  0
  021 بالعدد  بريزة خارج الحائط بغطاء  7
  211 بالعدد  وات  70لمبة موفرة  0
  311 بالعدد  وات  30لمبة موفرة  9

  01 بالعدد  تاح بالبريزة مف 01
  30 باللفة  مم  0سلك شعر  00
  00 باللفة  مم  2سلك شعر  02
  20 باللفة  مم  0سلك ترموبالست  03
  00 باللفة  مم  2سلك ترموبالست  00
  21 باللفة  سلك تليفون  00
  201 بالعدد وات قالووظ  011لمبة فلورا  00

  211 بالعدد وات  01استارتر  07
  011 بالعدد ترانس الكترونى  00
  01 بالعدد ترموستات كولدير  09
  001 بالعدد قطعة مفتاح ماجيك  21

  001 بالعدد قطعة بريزة ماجيك  20

  211 بالعدد سم كامل 021كشاف صاج  22
  0 باللفة  مم 3سلك ترموبالست  23
  00 بالعدد وات  0111لمبة هالوجين  20
  00 بالعدد وات  011الوجين لمبة ه 20
  01 بالعدد  هيتر سخان بالترموستات  20
  20 بالعدد  هتير بان مارى  27

         
 

 
 

 اإلدارة العامة للمشرتيات واملخازن    

 إدارة املشرتيات              
 



  2102/2102كشاااف  باحتياجاااات املااادن اجلامعياااة مااان أدوات الكهربااااء لعاااام تااااب  
2100/2102  

 االمجاىل          الكمية  الوحدة  اسم الصنف  مسلسل
  30 بالعدد  مفتاح غسالة  20

  30 بالعدد  مروحة غسالة  29

  00 بالعدد  21× 001سير غسالة  31

  00 بالعدد  طقم عجل غسالة  30

  01 بالعدد  أمبير بتشينو 20مفتاح  32
  01 بالعدد  امبير  32مفتاح  33
  01 بالعدد  امبير  ثالثة فاز  03 مفتاح 30
  20 بالعدد  مفتاح مروحة  30
  20 بالعدد  ترموستات بان مارى  30
  0 بالعدد  مكثف مانور ماكينة عصير طماطم  37
  00 بالعدد  مم  2لفة سلك شعر بجدول  30
  0 بالعدد  مم  0لفة سلك شعر مجدول  39
  021 عدد بال   2.0× 2.0عود خاكت بالستيك  01
  0 بالكيلو  سم  7-0- 3مسمار سين صاج  00
  01 بالعدد  وات سيتااليت  011ترانس  02
  01 بالعدد  وات  011لمبة ميتااليت  03

  31 بالعدد  بطيخة عمود حديقة  00
  20 بالكيلو  شريط لحام كبير   00

 
 
 
 

 
 اإلدارة العامة للمشرتيات واملخازن

   املشرتيات إدارة            
     2102/2102لعام  السباكة كشف  باحتياجات املدن اجلامعية من أدوات 

   االمجاىل  الكمية  الوحدة  اسم الصنف  مسلسل
  021 بالعدد  "  0.0لى سيفون بالطابق نحاس  0

  011 بالعدد  بوصة ½  حنفية نيكل  2
  011 بالعدد  بوصة  ½ قلب حنفية  3
  021 بالعدد  نية ل 3.0قلب خالط  0
  91 بالعدد  لينية  3قلب خالط  0
  20 بالعدد  خالط وش 0
  011 بالعدد  بوصة ½ سم  01لى  7
  021 بالعدد  ½ "سم  01لى  0
  01 بالعدد  بوصة ½ شيك بلف  9

  01 بالمتر  محبس شطاف  01



  01 بالمتر  حنفية كومبنيشن نحاس  00
  01 العدد ب حنفية كومبنيشن جنب  02
  01 بالعدد  سيخ شطاف  03
  01 بالعدد  دش بالطاسة  00
  00 بالعدد  حنفية كولدير  00
  021 بالعدد  اكرة خالط مشرشرة  00
  021 بالعدد  مسمار  أكرة   07
  01 بالعدد  ½ " نبل  نيكل  00
  20 بالعدد  بوصة  0محبس  09
  01 بالعدد  بوصة ½ محبس  21
  21 بالعدد  " 0كوع بالستيك  20
  20 بالعدد  خالط دش 22

23 T  ½   01 بالعدد  بوصة  
  01 بالعدد  بوصة  بالجوان½ " الكور حديد  20

 ا

 إلدارة العامة للمشرتيات واملخازن

   إدارة املشرتيات            
 

    2102/2102لعام  السباكة كشف  باحتياجات املدن اجلامعية من أدوات تاب  

   االمجاىل  الكمية  الوحدة  اسم الصنف  مسلسل
  00 بالعدد  " 0 جلبة  20

  21 بالعدد " 0 جلبة  20

  00 بالعدد بوصة  2كوع  27

20 T 0  00 بالعدد  بوصة  

  011 بالمتر  ½ " خرطوم مياه  29

  01 بالمتر  خرطوم بوتاجاز  31

  311 بالمتر  ¾ " خرطوم مياه  30

  011 بالعدد  رة خالط حوض وش قنض 32

  021 بالعدد  عصفورة خالط وش  33

  00 بالعدد  بوصة  0ماسورة بروبلين  30

  00 بالعدد  ¾ "  بروبلين ماسورة  30

  00 بالعدد  ½ "  ماسورة بروبلين  30

  01 بالعدد  " 0، ¾ ، ½ كوع بسن بروبلين  37

  01 بالعدد   " 0، ¾ ، ½ جلبة  لحام بروبلين  30



  01 بالعدد  " 0، ¾ ، ½ لين كوع لحام بروب 39
  31 بالعلبة  كيلو  0/0 900غراء حار   01

 
 

 

 
 

 اإلدارة العامة للمشرتيات واملخازن    

 إدارة املشرتيات             
    2102/2102لعام  النجارة كشف  باحتياجات املدن اجلامعية من أدوات                 

 االمجاىل   الكمية  الوحدة  اسم الصنف  لسلمس
  011 بالعدد  قلب كالون كمبيوتر  0

  00 بالعدد  قفل كمبيوتر حجم كبير  2

  00 بالعدد  قفل كمبيوتر حجم صغير  3

  00 بالعدد  يسى مم اندون 00كونتر  0

  00 بالوح  مم كورى 0ابالكاش  0

  21 و بالكيل  غدادلى ب 0، 0، 0، 3مسمار  0

  00 بالكيلو  شيشة  سم 2مسمار  7

  01 بالعلبة  مسمار  بورمة   0

  01 بالكيلو  سم   0مسمار صلب  9

  21 باللفة  أمريكى  فيبرسلك  01

  21 بالكيلو غراء سريع  00

  21 بالكيلو غراء ابيض  02

  011 بلعدد  عصفورة نحاس  03

  21 لعدد با متر مجلفين  2× متر  0لوح صاج  00

  211 بالعدد  مم 0كرسى خشب  قاعدة  00

  001 بالعدد  سم بزر يمين  وشمال  0مفصلة بؤجة  00

  311 بالعدد  عود باكتة ظهر حبة  07

  01 بالعدد  كالون مكتب   00

  001 بالعدد  سم  0رباس صغير ت 09

  

 

 

 اإلدارة العامة للمشرتيات واملخازن   



 املشرتيات   إدارة            
   

    2102/2102من أدوات الكهرباء لعام  ادارة اجلامعة كشف  باحتياجات      

       الكمية  الوحدة  اسم الصنف  مسلسل
 االمجاىل   

  011 بالعدد  وات  21ترنس  0

  211 بالعدد  STO استارتر  2

  211 بالعدد  لمبة نجف  3

  011 بالعدد  سم  01لمبة فلورسنت  0

  21 بالعدد  مفتاح مروحة  0
  20 بالعدد  فاز داخل الحائط  2مفتاح بتسينو  0
  01 بالعدد  قاطع سمنس ثالثى  7
  21 بالعدد  ينو شقطعة بريزة بت 0
  211 بالعدد  وات  20لمبة موفرة للطاقة  9

  01 بالعلبة  ملى  0علبة كلبس بالمسمار  01
  01 العدد  بتشينو  A32مفتاح اتوماتيك  00
  01 علبة  مللى  0مسمار فال شر  02
  011 العدد وات  30لمبة موفرة للطاقة  03
  20 العدد  الحائط  خارج  A26نومفتاح بتشي 00
  20 العدد  عين  3مشترك بسلك  00

         
 


