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 أنظمة التشغيل -1

 نظام التشغيل املطلوب
  نوع الطلب

 :( يرجى اختيار رقم الطلب أدناه بوضعه في الخانة أسفل)
 شراء نظام تشغيل ورخصة إصدار جديدة -1
 شراء رخصة لترقية إصدار قديم -2
 شراء رخصة تفعيل نظام تشغيل -3

اإلصدار رقم  النسخ املطلوبة عدد
 مبررات االستخدام واملواصفات

Microsoft Windows     

Mac OS     

Linux     

..........................خرى أ      

   )                           (  املجموع
 

 البرمجيات املكتبية والتطبيقية -2

 ةاملطلوب البرمجيات

 نوع الطلب
 :( رقم الطلب أدناه بوضعه في الخانة أسفل )يرجى اختيار 

 ورخصة إصدار جديدة برامجشراء  -1
 شراء رخصة لترقية إصدار قديم -2

 برامجشراء رخصة تفعيل  -3

 عدد النسخ املطلوبة
رقم اإلصدار 

 واصفاتوامل
 مبررات االستخدام

Microsoft Office     

Adobe acrobat Pro     

Adobe Light     

Adobe Photoshop     

Adobe flash pro     

Adobe Premier Pro     

Adobe After effects     

Dreamweaver     

Illustrator     

AutoCAD     

IBM SPSS Statistics     

خرى ..........................أ      

   )                         (  املجموع
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 لـــومـــاتعميد تقنية املع

 د/ حسن بن شجاع القحطاني
 ……...............…………….…………التوقيع: 

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

 (لإلستخدام الداخلي باألقسام املعنية بعمادة تقنية املعلومات) ادة تقنية املعلوماتمعلفنية لاالحظات امل

 البرمجيات المطلوبة بالجهةتوفر مدى 

غيل/البرمجيات أنظمة التش
 المطلوبة

 عدد الرخص
 بالجهة ةالمتوفر

عدد الرخص 
 االمطلوب شراؤه

  MS Office 365دمةخإمكانية استخدام 

 , ال( )نعم؟ كبديل
 مالحظات

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 

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

 (لإلستخدام الداخلي بإدارة عمادة تقنية املعلومات) ة املعلوماتإدارة عمادة تقني قرار 
 

 سعادة مدير الشؤون المالية واإلدارية بعمادة تقنية المعلومات,
 بناًء على المالحظات الفنية,

o    م يرجى إضافة البرمجيات / أنظمة التشغيل المذكورة لطلب الشراء العام للجامعة من البرمجيات لهذا العام    /     /      هـ الموافق      /      /. 
o     /     /    هـ الموافق    /     /     م يرجى عدم إضافة البرمجيات/أنظمة التشغيل المذكورة لطلب الشراء العام للجامعة من البرمجيات لهذا العام .

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


