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 :التاريخ(:  ----------------------)التوقيع(:  توقيع مدير مكتب إصدار شهادات التصديق الرقمي بعمل الالزم( /----------------------     
  التاريخ(:  ----------------------: )التوقيع(: كعهدة عليه واإلقرار بالمحافظة عليها واإلبالغ عنها في حال فقدها الشهادة الرقميةتوقيع مقدم الطلب بإستالم( /----------------------    
  لمقدم الطلب لهوية )الوطنية(سارية من ا صورةيجب إرفاق. 
  الطلب.جيل الشهادة الرقمية كعهدة على مقدم لى إدارة مراقبة المخزون لتسإترسل صورة من النموذج 

 عميد تقنية املعلـــومـــات

 د/ حسن بن شجاع القحطاني

 ……...............…………….…………التوقيع: 

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

      
 

 :Applicant Information بيانات مقدم الطلب:

 :KFU Employee ID  :الرقم الوظيفي

 :National ID Card  :رقم الهوية الوطنية

 :Applicant’s Full Name  :ملقدم الطلب االسم الرباعي

 :Job Title  :املسمى الوظيفي

 :College/Administration  جهة العمل بالجامعة:

 :Department  :مالقس

 :KFU Email  :الجامعي البريد االلكتروني

 :.Mobile/IP phone No  رقم الجوال/الهاتف الشبكي:

 :Purpose of USB Token  :طلب الشهادة الرقميةالغرض من 

   

 :Applicant signature  :مقدم الطلبتوقيع 

 النموذج.بياناتي ب صحةتحمل كامل املسؤولية عنها في حالة ثبوت عدم وأ ،ي صحيحةبأن جميع البيانات املقدمة من قبل مقدم الطلبنا أقر أ 

 

 :Direct Manager signature (Authorized)  :صاحب الصالحية / توقيع الرئيس املباشر 
 

 :FOR OFFICIAL USE ONLY :إصدار شهادات التصديق لالستخدام الرمسي مبكتب

 بالعمادة هادات التصديق الرقميرأي الفريق الفني مبكتب إصدار ش
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 :USB TOKEN Serial No. to be issued                                                                                :التي تم إصدارها لشهادة الرقميةاملسلسل ل رقمال

  التوقيع:  التاريخ: :)اإلسم( –إصدار الشهادة  لمسؤو 

  التوقيع:  التاريخ: :)اإلسم(  –تأكيد إصدار الشهادة  لمسؤو 

  التوقيع:  التاريخ: :)اإلسم( – شهادات التصديق الرقميإصدار مكتب مدير 
 

 قرار إدارة عمادة تقنية املعلومات )لالستخدام الداخلي بإدارة عمادة تقنية املعلومات(
 

 سعادة مدير مكتب إصدار شهادات التصديق الرقمي بعمادة تقنية املعلومات،

 بناًء على املالحظات الفنية،

    يرجى إصدار شها( دة رقميةUSB TOKEN.ملقدم الطلب املذكور أعاله ) 

    ( يرجى عدم إصدار شهادة رقميةUSB TOKEN ،ملقدم الطلب املذكور أعاله ) :والسبب 

           _______________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________  

           _______________________________________________________________________ 
 

 (USB TOKENشهادة رقمية ) إصدار طلب منوذج

USB TOKEN Issuing Request Form 


