
 

 وزارة التعليم         
            (280) 

 إدارة التعليم بمحافظة عفيف 
 الشؤون المدرسية      
 التجهيزات المدرسية قسم 

    

 

 
           

            

  ((  املدارساملدارس  وتأثيثوتأثيثالنموذج االلكرتوني لطلب التجهيز النموذج االلكرتوني لطلب التجهيز ))

 
  المرحلة   اسم المدرسة

  رقم السجل المدني  القائد/ةاسم 
  الحارس هاتف  القائد/ة هاتف
 

 الكمية المطلوب الوحدة اسم الصنف المطلوب م
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 الخ ...... طاولة / كرسي / دوالب كنب صورة الصنف التالف : مثال/ مكتب مدير /بروجكتر /
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعهد مدير المدرسة بصحة الطلبات حسب الواقع
                   الختم                   اسم قائدة المدرسة /

 
 

                   ع /ــــــــــــــــــــــــــــــــــلتوقيا

  

 

 
 / ملرقــــــــــــــــــــا

 

 التاريـــــــــــــــــخ /

 

  



 
 

  حسب نظام فارسحسب نظام فارس  األصنافاألصنافأمساء أمساء 
  

 شاشة عرض ثابتة صنبور 3برادة ماء ذات عدد 

 DVDأقراص  سبورة مدرسية بورسالن جداريه

 إعالنات )فلينيه(لوحة  وحدة بارد فقط 24000مكيف سبلت 

 طاولة طالب مع مقعد فئة )أ( كالسيك-وحدة بارد فقط 24000مكيف سبلت 

 طاولة طالب مع مقعد فئة )ب( وحدة حار/بارد كالسيك 24000مكيف سبلت 

 طاولة طالب مع مقعد فئة )ج( حار/بارد كالسيك 24000مكيف شباك 

 طاولة متحدث طقم كنب مع الطاوالت

 طاولة مختبرات بحوض وصنبور ستيل أريكة كنب لألطفال

 فديو طاولة مستطيلة صغيرة )رياض األطفال(

 كرسي دوار ظهر طويل طاولة مربعة متوسطة )رياض االطفال(

 كرسي دوار ظهر قصير حامل الرسم والكتابة )رياض االطفال(

 كرسي محاضرات خشب موقد خشي ألطفال الروضة

 مسجل تعليمي مغسلة رياض أطفالنموذج 

 زجاجمكتب حفظ األوراق والملفات بدون  كرسي انتظار استيل ثالثي

 وحدة 24000بارد  LGمكيف شباك  طاولة سداسية

 حصان 3/4مكف صحراوي  دوالب ملفات سحب أدرج

 برادة مياه قارورة مكتب مدير مع ملحق

حار/بارد موديل  24000مكيف سبلت كرافت 

DS24FE7MH5 

 رف ركن كبير

 رف ركن متوسط خزانة حديدية درجين بعجالت

 رف ركن صغير خزانة حفظ أجهزة

 رف مكتبة عربة حمل أدوات وأجهزة

 رف حقائب أطفال كبير فرن الفح عالي الحرارة

العلوم بالمرحلة  منضدة طالب لمختبرات

 االبتدائية

 رف حقائب أطفال صغير

 25تلفزيون ملون سوني  –تلفزيون ملون  منضدة مدرس )معلم(

 بوصة

 L350جهاز فاكس كانون  –جهاز فاكس  وحدة إسعافات أولية

 2820فاكس برذر  –جهاز فاكس  جهاز عرض بروجكتر للمدارس

 دوالب لحفظ األدوات طاولة مشطوفة

 دوالب لحفظ اإلنتاج نموذج سرير للروضة

 HEADE)مسجل دبل كاسيت مزود ب  جهاز اذاعة مدرسة

PHONE) 

 خالط فواكه كهربائي شاشة عرض متحركة

 غرفة معلمات LED 55شاشة تلفزيون 

 فرشة ملحقاته نوع حديد عمكتب مدير م
 

 

 

 

 

 

                                          


