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يمكن الحصول على هذه االستمارة من موقع الوزارة في شبكة

اإلنرتنت على العنوان التايل :

http://www.mohe.gov.sa/forms/f5.doc

أوالً  :معلومات عن الجهة الطالبة

يعبأ هذا الحقل من قبل الجهة الطالبة

اسم الجهة :
41هـ مصدره :
/
تاريخه /
رقم ترخيص العمل :
النشاط الذي تمارسه :
اسم المستشار رباعيا ً :
جهة عمل المستشار :
الجامعة :
الكلية :
القسم :
نوع االستشارة المطلوبة :
عدد ساعات العمل اليومية :
412هـ
/ /
سنة واحدة من تاريخ
مدة االستشارة
/
إذا كان المستشار يعمل حاليا ً لدى الجهة الطالبة فيحدد تاريخ انتهاء االستشارة الحالية :
عدد مرات التجديد السابقة

الجنسية :

/

412هـ

أسباب طلب التجديد
االسم :

توقيع رئيس الجهة الطالبة أو من ينيبه
التوقيع :
الوظيفة :

التاريخ 412 / /هـ

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 :

2

/
/

هـ
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

241هـ

241هـ

التاريخ

/

/

التاريخ

/

/

موافقة وزير التعليم العالي
غير موافق
موافق
التـوقيـع
التاريخ

/

/

241هـ

3

مؤيد

ال
ال
ال

غير ملتزم

مرئيات مدير الجامعة
غير مؤيد
التـوقيـع
التاريخ

/

/
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شروط االستشارة وضوابطها
 – 1أن يعمل املستشار يف جمال ختصصه وإن كان هناك خالف بني طبيعة االستشارة والتخصص فتذكر املربرات.
 – 2أن يكون احلد األقصى لالستشارة سنة قابلة للتجديد .
 – 3تتم املوافقة على االستشارة والتجديد خبطاب من وزير التعليم العالي بناءً على توصية منن جملسني القسنم والكلينة وت ييند مندير اوامعنة وال
جتوز االستعانة ب ي شخص قبل صدور املوافقة عليه .
 – 4أن ال يتعارض تقديم االستشارة مع الواجبات األساسية لعضو هيئة التدريس يف اوامعة وخاصة يف األنشطة التالية :
أ – أن ال ينقص العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس عن احلد األدنى يف جامعته أو كليته وجينوز استثناء أعضاء هيئة التدريس الذين
يتولون أعما ًال إدارية يف اوامعة أو الكلية مثل العمداء والوكالء ورؤساء األقسام و مدراء مراكز البحوث من هذا الشرط .
ب – أن يلتزم عضو هيئة التدريس بالتواجد يف مكتبه خالل ساعاته املكتبية .
ج – أن يلتزم عضو هيئة التندريس يف الكلينات واألقسنام التطبيقينة بالتواجند يف العينادات واملختنربات ومراكنز احلاسنب ا لني و لن
يف األوقات املخصصة له من قبل القسم أو الكلية .
د – أن يساهم عضو هيئة التدريس يف عضوية وان القسم والكلية  ،وأن حيرص على حضور اجتماعات اللجان وجلسات مجيع اجملالس
اليت ينتمي إىل عضويتها .
 – 5أن يكون هناك عائد علمي من االستشارة املقدمة تنمي قدرات عضو هيئة التندريس وتتنيأ أمامنه الةرصنة ء نراء حصنيلته العلمينة يف التطبين
العملي جملال ختصصه .
 – 6أن ال يساهم عضو هيئة التدريس بتقديم استشارته لدى أكثر من جهة واحدة من جهات القطاع اخلاص يف نةنس الوقن .. .كمنا ال جينوز لعضنو
هيئة التدريس أن جيمع بني تقديم استشارته ءحدى جهات القطاع اخلاص وبني خدماته االستشارية ءحدى األجهزة احلكومية اليت ختضع
لتنظيم قرارات جملس الوزراء اخلاصة بها .
 – 7ال جيوز لعضو هيئة التدريس االرتباط بعقد عمل أو استشارة إ ا ما حصل على إجازة تةرغ علمي .
 - 8على املستشار أن يقدم لوزير التعليم العالي تقريراً سنوياً وكذل عند انتهاء مدة استشارته عن األعمال اليت أجنزها خالل فرتة االستشارة
ويزود مدير اوامعة بنسخة منه .
 - 9وزارة التعليم العالي أو اوامعات غري مسئولة أو معنية عن أي نزاع أو خالف قد ينش بني عضو هيئة التدريس وجهة القطاع اخلاص اليت
تستعني به .
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