معهد الدراسات االستشارية
Institute of Consulting Studies

ّ
اسدشاسٍت
العقذ الخىفُزي لعلب خذمت

ٌعبأ مً قبل املسدشاس

ٌعبأ مً قبل الجهت ظالبت الخذمت

 .1بُاهاث الجهت ظالبت الخذمت
إسم الجهت ظالبت الخذمت
ص.ب.
إسم الشخظ املخىى له بالخىقُع

الخاسًخ
سمضبشٍذي

ّ
الجىاى

هاجف

البرًذ
إلالنترووي

________ /____ /

املذًىت
فالس
ّ
املسمى
الىظُفي
الخىقُع

 .2الخذمت الاسدشاسٍت
( ) جقذًم خذماث ظبُتً( :جب جىضُح ظبُعت الاسدشاسة ورلش عذد أًام العمل وأوقاتها خالى ألاسبىع)
جقذًم خذماث حعلُمُت
( )
جقذًم خذماث اسدشاسٍت
( )
( ) أخشي:
( ) شهشا
( ) ًىما
مذة الاسدشاسة
______ / ___ /
وجيخهي بخاسٍخ
______ / ___ /
جبذأ مً جاسٍخ
( ) هظام فاجىسة
( ) للُىم الىاحذ ( ) للشهشالىاحذ
) سٍاى سعىدي
(
مهافأة املسدشاس
اسخالم املسدشاس للمهافأة مً الجامعت
( )
اسخالم املسدشاسللمهافأة مً الجهت املسخفُذة
( )
دفع مسخحقاث الجامعت ( )%11لذي الجهت املسخفُذة بمىجب جحىٍل بىهي إلى حساب الجامعت في البىو ألاهلي:
( )
( ) SA 37-1000-0005-2902-9300-0100

.3

بُاهاث عضى هُئت الخذسَس الزي سُقذم الاسدشاسة

الاسم الهامل لعضى هُئت الخذسَس (املسدشاس)
القسم
الخخطظ
( )اسخار مساعذ
الذسجت العلمُت
البرًذ إلالنترووي

الهلُت
الشقم الىظُفي
( ) اسخار مشاسك
الجىاى

( ) اسخار
الخىقُع
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اعخماد إداسة الهلُت للمسدشاس

Institute of Consulting Studies
ّ
املى افقت على عمل املسدشاساملزلىسأعاله على أن ّ
الامادًمُت بالجامعت
ًخحمل مامل اعبائه
سئِس القسم
الاسم

(

) املى افقت

(

)عذم املى افقت

عمُذ الهلُت
الاسم
الخىقُع

الخىقُع

الاعخماد

اعخماد عمُذ معهذ الذساساث الاسدشاسٍت
عمُذ معهذ الذساساث الاسدشاسٍت
أ.د .عبذ النشٍم بً خلف الهىَش

الخىقُع

أحهام عامت
عىذ سفع ظلب لخقذًم خذمت اسدشاسٍت بىاسعت عضى هُئت جذسَس ػيرمخفشغ أو الشػبت في ظلب ججذًذ هزه الخذمت ،على الجهت العالبت لخلو الخذمت أن جلتزم بما
ًلي:
 .1ضشوسة جىضُح ظبُعت الاسدشاسة املعلىبت وألاًام املعلىب أن ٌعمل فيها املسدشاسخالى ألاسبىع وأوقاتها.
ّ
 .2الالتزام الشسمي وألادبي بأوقاث العمل املخفق عليها لخضمً الجامعت حقىقها ،ولخجىب جهلُف املسدشاس بمهام في أوقاث الذوام الشسمي أًـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان مان
السبب.
 .3عذم جهلُف املسدشاس بأعماى جؤثش سلبا على أداء عمله الشسمي بىضفه عضى هُئت جذسَس بالجامعت أو جخل بأماهخه املهىُت.
 .4عذم اهخذاب املسدشاس إلى خاسج مقش عمله ألاساس ي أو خاسج اململنت العشبُت السعىدًت أو معالبخه بحضىس مىاسباث علمُت دون أخز املى افقت املسبقت مً
الجامعت.
ي
 .5سفع جقشٍش سىى عً أداء املسدشاس الزي ٌعمل لذيها بذوام جضئي ،وجقذًم املبرساث لعلب ججذًذ عقذه.
 .6إجاحت فشص لخذسٍب بعض العالب الزًً ًذسسىن في جامعت إلامام عبذ الشحمً بً فُطل وامللخحقين بالذساساث العلُا فيها (وأظباء الامخُاص) و ّ
السماح
ّ
للباحثين الخابعين للجامعت بالسخفادة مً أي إمهاهُاث أو فشص بحثُت مخىفشة في مقشالجهت العالبت للخذمت.
 .7دفع ما ٌعادى  %11مً مهافأة املسدشاس لذيها ملعهذ الذساساث الاسدشاسٍت بالجامعت على أن ٌسذد هزا املبلغ على أسبعت أقساط مدساوٍت القُمت واملذة
الضمىُت.
ً .8خم دفع اليسبت املعلىبت بمىجب جحىٍل بىهي إلى الحساب الشسمي للجامعت – البىو ألاهلي – حساب الذساساث الاسدشاسٍت وسقمه:
(.) SA 37-1000-0005--2902-9300-0100
 .9في حالت عذم الالتزام ّ
الطاسم بما رلشأعاله ًحق للجامعت إًقاف عضى هُئت الخذسَس مً العمل مسدشاسا ػير مخفشغ لذي الجهت العالبت للخذمت.
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