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استمارة طلب االستعانة بمستشار غير متفرغ
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أوالً  :معلومات عن الجهة الطالبة

يعبأ هذا الحقل من قبل الجهة الطالبة

اسم الجهة :
41هـ مصدره :
/
تاريخه /
رقم ترخيص العمل :
النشاط الذي تمارسه :
رقم الهوية الوطنية :
اسم المستشار رباعيا ً :
جهة عمل المستشار :
الجامعة :
الكلية :
القسم :
نوع االستشارة المطلوبة :
عدد ساعات العمل اليومية :
412هـ
/ /
سنة واحدة من تاريخ
مدة االستشارة
412هـ
/
/
إذا كان المستشار يعمل حاليا ً لدى الجهة الطالبة فيحدد تاريخ انتهاء االستشارة الحالية :
عدد مرات التجديد السابقة
أسباب طلب التجديد
توقيع رئيس الجهة الطالبة أو من ينيبه
التاريخ 412 / /هـ
التوقيع :
الوظيفة :
االسم :

ثانيا ً  :معلومات عن المستشار :
يعبأ هذا الحقل من قبل المستشار

/
/

المؤهل العلمي وتاريخ الحصول عليه :
الرتبة العلمية وتاريخ التعيين عليها :
التخصص :
المساهمات العلمية في مجال التخصص (( يكتفى بذكر مجهودين علميين مقبولين وفق المعاايير العلمياة المطبقاة فاي الجامعاة
سواء انفرد المستشار بهذا الجهد أو شارك معه آخرون )) .
-4
-2
412هـ
/ /
التاريخ
التوقيع :
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/
/
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هـ
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ثالثا ً مرئيات الجامعة :
نعم

يعبأ هذا الحقل من قبل الجامعة

هل لدى عضو هيئة التدريس إجازة تفرغ علمي :
412 / /هـ
إذا كانت اإلجابة بنعم فيذكر تاريخ بداية اإلجازة :
نعم
هل االستشارة المراد تقديمها تدخل ضمن مجال تخصص عضو هيئة التدريس :
نعم
هل يعمل حاليا ً على تقديم استشارته لجهة أخرى - :
اسم الجهة إذا كانت اإلجابة بنعم :
412هـ
/
/
تاريخ نهاية االستشارة :
مدى التزام عضو هيئة التدريس بواجباته األساسية في الجامعة خالل استشاراته السابقة  :ملتزم

توصية مجلس القسم
غير مؤيد
مؤيد
توقيع رئيس القسم

توصية مجلس الكلية
غير مؤيد
مؤيد
توقيع عميد الكلية

412هـ

412هـ

التاريخ

/

/

التاريخ

/

/

مؤيد

ال
ال
ال

غير ملتزم

مرئيات مدير الجامعة
غير مؤيد
التـوقيـع
التاريخ

/

/

412هـ

موافقة وزير التعليم العالي
غير موافق
موافق
التـوقيـع

التاريخ
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شروط االستشارة وضوابطها
 – 4أن يعمل المستشار في مجال تخصصه وإن كان هناك خالف بين طبيعة االستشارة والتخصص فتذكر المبررات.
 – 2أن يكون الحد األقصى لالستشارة سنة قابلة للتجديد .
 – 3تتم الموافقة على االستشاارة والتجدياد بخطااب مان وزيار التعلايم العاالي بناا ًء علاى تولاية مان مجلساي القسام والكلياة
وتأييد مدير الجامعة وال تجوز االستعانة بأي شخص قبل لدور الموافقة عليه .
 – 1أن ال يتعارض تقديم االستشارة مع الواجبات األساسية لعضو هيئة التدريس في الجامعة وخالة في األنشطة التالية :
أ – أن ال ياانقص العاابء التدريسااي لعضااو هيئااة التاادريس عاان الحااد األدنااى فااي جامعتااه أو كليتااه ويجااـوز اسااتثناء
أعضاء هيئة التدريس الذين يتولون أعماالً إدارية فاي الجامعاة أو الكلياة مثال العماداء والاوكالء ورسسااء األقساام
و مدراء مراكز البحوث من هذا الشرط .
ب – أن يلتزم عضو هيئة التدريس بالتواجد في مكتبه خالل ساعاته المكتبية .
ج – أن يلتاازم عضااو هيئااة التاادريس فااي الكليااات واألقسااام التطبيقيااة بالتواجااد فااي العيااادات والمختباارات ومراكااز
في األوقات المخصصة له من قبل القسم أو الكلية .
الحاسب اآللي وذلك
د – أن يساهم عضو هيئة التدريس في عضوية لجان القسم والكلية  ،وأن يحرص على حضاور اجتماعاات اللجاان
وجلسات جميع المجالس التي ينتمي إلى عضويتها .
 – 5أن يكااون هناااك عائااد علمااي ماان االستشااارة المقدمااة تنمااي قاادرات عضااو هيئااة التاادريس وتتاايا أمامااه الفرلااة إلثااراء
حصيلته العلمية في التطبيق العملي لمجال تخصصه .
 – 6أن ال يساهم عضو هيئة التدريس بتقديم استشارته لدى أكثر من جهة واحدة من جهات القطاع الخاص في نفس الوقات
 ..كمااا ال يجااوز لعضااو هيئااة التاادريس أن يجمااع بااين تقااديم استشااارته إلحاادى جهااات القطاااع الخاااص وبااين خدماتااه
االستشارية إلحدى األجهزة الحكومية التي تخضع لتنظيم قرارات مجلس الوزراء الخالة بها .
 – 7ال يجوز لعضو هيئة التدريس االرتباط بعقد عمل أو استشارة إذا ما حصل على إجازة تفرغ علمي .
 - 8على المستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريراً سنويا ً وكذلك عند انتهاء مدة استشارته عن األعمال التي أنجزها
خالل فترة االستشارة ويزود مدير الجامعة بنسخة منه .
 - 9وزارة التعليم العالي أو الجامعات غير مسئولة أو معنية عن أي نزاع أو خالف قد ينشأ بين عضو هيئة التدريس وجهة
القطاع الخاص التي تستعين به .
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