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 مالحظات:
 .هاتفية وإرسال واستقبال الفاكسات املحلية()االتصاالت الغراض العمل فقط ل يجب استخدام خاصية االتصال املطلوبة  -1

افقة وكيل الجامعة املختصفي حالة طلب إضافة خاصية االتصال املحلي لغير القائمة املذكورة فيجب  -2  .الحصول على مو

 بإبالغ وكيل الجامعة املختص وعمادة تقنية املعلومات رسميجب على املستفيد من خاصية االتصال املطلوبة القيام  -3
ً
 في حال تغيير املسمى الوظيفي أو تغيير مقر العمل بالجامعة.يا

 

  

 

 :بيانات اجلهة الطالبة 

 ...................................................................................................................................................................................................... :يداملستفاسم  .............................................................................................................................................................................................................. اسم الجهة:
 

 :ليية املطلوب تفعيلها )اهلاتف / الفاكس( احملواخلاص (احمللي الصفر) االتصال خاصيةبيانات مستخدم  

 التوقيع رقم اهلاتف الشبكي حملي فاكس حملي هاتف املسمى الوظيفي
 كلية/عمادة مساندة(  عميد(......................................................................     

 (عمادة مساندة /كلية) وكيل .....................................................................     

 مركز  مشرف/مدير......................................................................................     

  مدير إدارة....................................................................................................     

  ( إدارة/في )كلية/عمادة/مركزاإلدارية واملالية مدير الشؤون...................     

   رئيس قسم.................................................................................................     

    مدير مكتب عميد....................................................................................     

  : )آخر )يذكر..............................................................................................      
    

 

 للمستفيدين غري املذكورين بالقائمة أعاله: (احمللي الصفر) االتصال املختص على إضافة خاصيةاجلامعة موافقة وكيل   
 افقة  إضافة خاصية الصفر املحلي لجهاز الهاتف الشبكي / الفاكس.على  املو

 افقة  إضافة خاصية الصفر املحلي لجهاز الهاتف الشبكي / الفاكس.على  عدم املو

  

 اخلتم .................................................................................................: عادة وكيل اجلامعةس املنصب  االسم:
  التوقيع:  التاريخ: 

 
 
    

 :For DIT Official Use ONLY               لالستخدام الرمسي )خاص بعمادة تقنية املعلومات(:                                                        
  التشغيل، ونظم الشبكات قسم سعادة رئيس

 الالزم. استكمال عمل يرجى املختص أعاله، سعادة وكيل الجامعة موافقة حسب
 

 :Verified by (Name)                                                              (:االسمتم التحقق بواسطة )

 :Signature التوقيع:                                                                                                                

افقة بواسطة )االسم(:  :Approved by (Name) تمت املو

 :Signature                                             التوقيع:                                                                
 
 
 

 عـميـد تـقنيـة املـعـلومـات
 د. حسن بن شجـاع القحطاني

 .......................................التوقيع: 
 ........................................التاريخ: 

  )الصفر املحلي(: ةهام الخاصة بأسباب إضافة خدماملكتابة يرجى 
1) ................................................................................................................................. 

2) ................................................................................................................................. 

3) ................................................................................................................................. 

 بشكل:يتم إتمام املهام املذكورة 
 

   يومي                         أسبوعي  شهري 

 فاكس أو هاتف شبكي هازجل (احمللي الصفر) االتصالخاصية إضافة طلب  منوذج


