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 د/ حسن بن شجاع القحطاني

 ……...............…………….…………التوقيع: 

 ..……...............…………….…………التاريخ: 

 (نية بعمادة تقنية املعلوماتلإلستخدام الداخلي باألقسام املع) ادة تقنية املعلوماتمعالفنية لالحظات امل

 األجهزة المطلوبة بالجهةتوفر مدى 

 مالحظات االمطلوب شراؤهاألجهزة عدد  الحالة العدد المتوفر بالجهة نوع الجهاز

     

     

     

     

     

     
 

 

 بالعمادة رأي الفريق الفني
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 ......................... التوقيع: .................... :تاريخ الزيارة ................................... االسم:

 

 (بإدارة عمادة تقنية املعلوماتلإلستخدام الداخلي ) عمادة تقنية املعلوماتإدارة  قرار 

 
 سعادة مدير الشؤون المالية واإلدارية بعمادة تقنية المعلومات،

 ت الفنية،بناًء على المالحظا

o  لهذا العام    /     /      هـ الموافق    /      /      م. األجهزة التقنيةالمذكورة لطلب الشراء العام للجامعة من  األجهزةيرجى إضافة 

o  مهـ الموافق    /     /          لهذا العام    /     / األجهزة التقنيةالمذكورة لطلب الشراء العام للجامعة من  األجهزةيرجى عدم إضافة. 

 ..........................والسبب ......................................................................................................................      

o  الفنية.يرجى إعادة ارسال الطلب للجهة وعمل طلب جديد بناًء على المالحظات 

 
 


