
  
 1121/1120قائمة باحتياجات املدن اجلامعية من أدوات النظافة للعام املايل 

 االمجاىل  سعر الوحدة  الكمية  الوحدة  أسم الصنف م 
   0200 بءملدخ ا  إ ت  صآلنت 0

   400 بءملدخ  رتيت محم  2

   800 بءملدخ  م ف نفءإ   3

   400 بءملدخ ب تءسء كء ي  4

   2000 بءملدخ  متن½ زاءا  إاحب  5

   0800 بءملدخ متن 0صءب ن سءئظ  2

   500 بءمكحا  80× 80كحل صنءو   0

   0200 بءمكحا  80× 000كحل صنءو   8

   800 بءملدخ حز عءمى وءا نءر تنك  8

   0200 بءملدخ متن 0كا ر  00

   0200 بءملدخ  ام  025وس  ح غسحظ  00

   40 بءملاب   واءخيظ  رص   02

   48 بءمقطل   صءب ن ت تمحت 03

   20 بءملدخ  وافن زاءج  04

   300 بءملدخ  خيت ف وطهن مجم وت سط 05

   2000 بءملدخ  ا تنتى بالستحب  آلحن 02

   2000 بءملدخ  ا تنتى بالستحب  قحظ  00

   800 بءملدخ  سا  وهنال  بالستحب 08

   80 بءملدخ  بستا  بالستحب مجم وت سط 08

   80 بءملدخ  بستا  مجم كبحن 20

   500 بءملدخ  وقش  بالستحب بحد  شب 20

   500 بءملدخ  وسءم  كء تش بحد  شب  22

   200 بءملدخ  خ تس  محن  23

   80 بءملدخ  انخف صءج  24

   300 بءملدخ  ولطن ا  25

   250 بءملدخ  وبحد مشنى سءئظ  22

  
 

 

 



     

 اإلدارة العامة للمشرتيات واملخازن              
 إدارة املشرتيات                      

  1121/1120ت النظافة للعام املايل  من أدوا قائمة باحتياجات ادارة اجلامعة 
 

 االمجاىل  سعر الوحدة  الكمية  الوحدة  أسم الصنف م 
   000 بءملدخ  وبحد مشنى تءئن  0

   500 بءملدخ وبحد مشنى زتمن  2

   25 بءمكحا   ساب تمن نح م 3

   200 بءملدخ  وس  ح غسحظ  4

   500 بءملدخ ولطن ا   5

   200 بءملدخ ك م نحء  2

   500 بءملدخ إاحب  0

   500 بءملدخ بكنة  2خيظ ت تمحت واء 8

   500 بءملدخ االنل 8

   400 بءملدخ  متن  0صءب ن سءئظ  00

   000 بءملدخ  سا  وهنال   00

   20 بءملدخ إنش  بالت  02

   20 بءملدخ  إنش  رتس تملبد بحد بالستب 03

   20 بءملدخ إنش  تافحن وكتب  04

   00 بءمكحا   انخف بءمآلتءمه 05

   000 بءملدخ  وقش  بالستحب بءمحد 02

   50 بءملدخ وسءم  كء تش بءمحد  00

   200 بءملدخ عاب  واءخيظ وكتب   08

   200 بءملدخ  إ ت  صآلنتا  08

   200 بءملدخ صءب ن  اه  20

   000 بءملدخ  صءب ن غسحظ  20

    00 بءمكحا  كحل صنءو   22

 



 

 للمشرتيات واملخازن  اإلدارة العامة             
 إدارة املشرتيات                      

 
  1121/1120ت النظافة للعام املايل  من أدوا قائمة باحتياجات كلية الفنون التطبيقية  

 

 االمجاىل  سعر الوحدة  الكمية  الوحدة  أسم الصنف م 
   000 بءملدخ  وقش  بالستحب بءمحد 0

   500 خبءملد وسءم  كء تش بءمحد 2

   25 بءمكحا   إ ت  صآلنتا كبحنة 3

   50 بءملدخ  صءب ن  اه  4

   50 بءملدخ وس  ح غسحظ  5

   20 بءملدخ زاءا  صءب ن سءئظ  2

   20 بءملدخ عاب  ب خرة ننظ 0

   05 بءملدخ عاب  وافن مازاءج  8

   50 بءملدخ وبحد مشنى تءئن  8

   50 بءملدخ  وبحد مشنى زتمن  00

   50 بءملدخ عاب  وطن ا   00

   000 بءملدخ واديظ  300عاب  واديظ  رح  02

   000 بءملدخ متن ½ زاءا  إاحب  03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلدارة العامة للمشرتيات واملخازن              
 إدارة املشرتيات                  

 
  1121/1120ت النظافة للعام املايل  من أدوا قائمة باحتياجات كلية احلاسبات واملعلومات
 

 االمجاىل  سعر الوحدة  الكمية  الوحدة  أسم الصنف م 
   25 بءملدخ  وقش  بالستحب بءمحد 0

   05 بءملدخ وسءم  كء تش بءمحد 2

   5 بءمكحا   انخف بءمآلتءم    3

   5 بءملدخ  إنش  رأس تملبد  4

   25 بءملدخ عاب  ولطن ا   5

   25 بءملدخ زاءا  ك م نحء   2

   50 بءملدخ وبحد مشنى تءئن  0

   50 بءملدخ وبحد مشنى زتمن  8

   50 بءملدخ عاب  واءخيظ وكتب 8

   50 بءملدخ  إ ت  صآلنتا  00

   000 بءملدخ زاءا  إاحب 00

   2 بءمكحا  ساب تمن نح م 02

   50 بءملدخ صءب ن  اه  03

   50 دخبءمل صءب ن غسحظ  04

   000 بءملدخ  زاءا  صءب ن سءئظ 05

   0 بءمكحا   كحل صنءوى  02

 


