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اسم املكتب :

اسم رئيس املكتب :



٠١٧٢٤١٧٥٦٨

اسم املكتب :

اسم رئيس املكتب :

مس�� مكتب ا����ة االس�شاري:
مجاالت عمل مكتب ا����ة : 

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧
اسم رئ�س مكتب ا����ة : 

ال�لية :             القسم :      التخصص :
ا����ة �� مجاالت عمل املكتب:

-١

-٢

-٣

-٤

صندوق ال��يد :          املدينة:                الرمز ال��يدي :

بر�د إلك��و�ي :                    هاتف العمل :

جوال :                             فاكس :



أسماء أعضاء مكتب ا����ة:

-١

ال�لية:        القسم :

-٢

القسم : ال�لية:       

-٣

القسم : ال�لية:       

-٤

القسم : ال�لية:       

-٥

القسم :  ال�لية:       

رئيس مكتب اخلربة االستشاري :

االسم:

التوقيع:



٠١٧٢٤١٧٥٦٨ Hoasiri@kku.edu.sa

                   موافقة عميد الكلية على إنشاء مكتب خربة استشاري

سعادة عميد معهد البحوث والدراسات االس�شار�ة                         وفقھ هللا

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ ;;;                         

أحيطكم باالطالع ع�� الطلب املرفوع من سعادة :

االسم:

القسم:

حيال إ�شاء مكتب خ��ة اس�شاري باسم:

ونفيدكم �عدم وجود ما يمنع من إ�شاء املكتب .

وتقبلو خالص التحية والتقدير،،،

        عميد كلية:

     الدكــتور:

      التوقــيع:



٠١٧٢٤١٧٥٦٨

مس�� مكتب ا����ة االس�شاري:
مجاالت عمل مكتب ا����ة : 

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧
اسم رئ�س مكتب ا����ة : 

ال�لية :             القسم :      التخصص :
ا����ة �� مجاالت عمل املكتب:

-١

-٢

-٣

-٤

صندوق ال��يد :          املدينة:                الرمز ال��يدي :

بر�د إلك��و�ي :                    هاتف العمل :

جوال :                             فاكس :

              طلب فتح حساب بنكي ملكتب خربة استشاري

سعادة عميد معهد البحوث والدراسات االس�شار�ة                                          وفقھ هللا

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ                           

��دي مكتب :

سعادتكم أطيب تحية ، وأفيدكم برغبة املكتب �� فتح حساب بن�ي يكون تحت إشراف معهد
 

البحوث والدراسات االس�شار�ة.

         آمل تلطف سعادتكم باالطالع واملوافقة .

                                 وتقبلوا خالص تحيا�ي ،،،

                                                                                    

                                                                                  
           رئيس مكتب اخلربة االستشاري 

                                                                             
                                                                       



أسماء أعضاء مكتب ا����ة:

-١

ال�لية:        القسم :

-٢

القسم : ال�لية:       

-٣

القسم : ال�لية:       

-٤

القسم : ال�لية:       

-٥

القسم :  ال�لية:       

رئيس مكتب اخلربة االستشاري :

االسم:

التوقيع:

عقد اتفاق بني                 

رئيس وأعضاء مكتب اخلربة االستشاري
تم �عون هللا �عا�� �� يوم                       /        /      ١٤هـ املوافق        /       /    ٢٠م االتفاق ب�ن �ل من :-

 رئ�س مكتب ا����ة عضو هيئة التدر�س با��امعة أو من �� حكمھ د.
و�ل من أعضاء مكتب ا����ة وهم:

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

حيث تم االتفاق ع�� اآل�ي :
ا��طابات  وتكون  املكتب  ع��  واإلداري  الف��  اإلشراف  مهمة  ا����ة  مكتب  رئ�س  يتو��   -١

وامل�اتبات باسمھ.
٢- يتو�� رئ�س مكتب ا����ة توز�ع العمل ع�� أعضاء املكتب ومتا�عة تنفيذه.

 لقاعدة األغلبية �� التصو�ت.
ً
٣- تكون آلية اتخاذ القرار طبقا

٤- يحق ألي عضو من أعضاء مكتب ا����ة اال���اب من املكتب �� حال عدم وجود أي ال��امات 
عليھ. أما �� حال وجود ال��امات ع�� العضو امل���ب فإن رئ�س املكتب مسؤول عن ت�ليف من 
باملعهد  االس�شار�ة  ا����ة  م�اتب  إدارة  وإفادة  امل���ب  العضو  بال��امات  للقيام   

ً
مناسبا يراه 

بذلك.
٥- �� حالة حدوث خالف ب�ن رئ�س مكتب ا����ة وأعضاء املكتب أو أحدهم  فإنھ يتم �سو�تھ عن 
 حيال ذلك.

ً
طر�ق إدارة م�اتب ا����ة بمعهد البحوث والدراسات االس�شار�ة ، و�عت�� قرارها ��ائيا

٦- تكون آلية توز�ع األر�اح املتمخضة عن ال��امج والعقود االس�شار�ة املنفذة من قبل املكتب ع�� 
 للعقد امل��م ب�ن رئ�س املكتب وأعضائھ املرفق صورة منھ وذلك �عد 

ً
رئ�س املكتب وأعضائھ وفقا

إخراج ال�سبة ا��ددة للمعهد .
                                                                      

وهللا املوفق ،،،              



                   موافقة عميد الكلية على إنشاء مكتب خربة استشاري

سعادة عميد معهد البحوث والدراسات االس�شار�ة                         وفقھ هللا

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ ;;;                         

أحيطكم باالطالع ع�� الطلب املرفوع من سعادة :

االسم:

القسم:

حيال إ�شاء مكتب خ��ة اس�شاري باسم:

ونفيدكم �عدم وجود ما يمنع من إ�شاء املكتب .

وتقبلو خالص التحية والتقدير،،،

        عميد كلية:

     الدكــتور:

      التوقــيع:

آلية عمل مكتب اخلربة خالل سنة قادمة على األقل



              طلب فتح حساب بنكي ملكتب خربة استشاري

سعادة عميد معهد البحوث والدراسات االس�شار�ة                                          وفقھ هللا

 السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اتھ                           

��دي مكتب :

سعادتكم أطيب تحية ، وأفيدكم برغبة املكتب �� فتح حساب بن�ي يكون تحت إشراف معهد
 

البحوث والدراسات االس�شار�ة.

         آمل تلطف سعادتكم باالطالع واملوافقة .

                                 وتقبلوا خالص تحيا�ي ،،،

                                                                                    

                                                                                  
           رئيس مكتب اخلربة االستشاري 

                                                                             
                                                                       

إقرار رئيس مكتب اخلربة االستشاري 

اسم رئ�س مكتب ا����ة /

اسم مكتب ا����ة  /

إقرار

ملكتب  املنظمة  واللوائح  الشروط  ع��  اطلعت  بأن��  أعاله  املذكور  ا����ة  مكتب  رئ�س  أنا  أقر 
وأ�عهد   ، االس�شار�ة  والدراسات  البحوث  معهد  مظلة  تحت  ف��ا  العمل  بمزاولة  وأل��م  ا����ة، 
باالل��ام ب�افة الشروط واألنظمة إل�شاء ومزاولة العمل بمكتب ا����ة االس�شاري بجامعة امللك 
خالد ، وأن أتحمل الت�اليف وا��زاءات امل��تبة ع�� اإلخالل أو عدم الوفاء بال��امات املكتب تجاه 
ا��دمات  بتقديم  العالقة  املهنية ذات  باآلداب والقواعد  باالل��ام  أ�عهد  ، كما  الغ��  أو  ا��امعة 

املهنية املتخصصة .

وعلية جرى التوقيع                                                               

 
______________________          



عقد اتفاق بني                 

رئيس وأعضاء مكتب اخلربة االستشاري
تم �عون هللا �عا�� �� يوم                       /        /      ١٤هـ املوافق        /       /    ٢٠م االتفاق ب�ن �ل من :-

 رئ�س مكتب ا����ة عضو هيئة التدر�س با��امعة أو من �� حكمھ د.
و�ل من أعضاء مكتب ا����ة وهم:

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

حيث تم االتفاق ع�� اآل�ي :
ا��طابات  وتكون  املكتب  ع��  واإلداري  الف��  اإلشراف  مهمة  ا����ة  مكتب  رئ�س  يتو��   -١

وامل�اتبات باسمھ.
٢- يتو�� رئ�س مكتب ا����ة توز�ع العمل ع�� أعضاء املكتب ومتا�عة تنفيذه.

 لقاعدة األغلبية �� التصو�ت.
ً
٣- تكون آلية اتخاذ القرار طبقا

٤- يحق ألي عضو من أعضاء مكتب ا����ة اال���اب من املكتب �� حال عدم وجود أي ال��امات 
عليھ. أما �� حال وجود ال��امات ع�� العضو امل���ب فإن رئ�س املكتب مسؤول عن ت�ليف من 
باملعهد  االس�شار�ة  ا����ة  م�اتب  إدارة  وإفادة  امل���ب  العضو  بال��امات  للقيام   

ً
مناسبا يراه 

بذلك.
٥- �� حالة حدوث خالف ب�ن رئ�س مكتب ا����ة وأعضاء املكتب أو أحدهم  فإنھ يتم �سو�تھ عن 
 حيال ذلك.

ً
طر�ق إدارة م�اتب ا����ة بمعهد البحوث والدراسات االس�شار�ة ، و�عت�� قرارها ��ائيا

٦- تكون آلية توز�ع األر�اح املتمخضة عن ال��امج والعقود االس�شار�ة املنفذة من قبل املكتب ع�� 
 للعقد امل��م ب�ن رئ�س املكتب وأعضائھ املرفق صورة منھ وذلك �عد 

ً
رئ�س املكتب وأعضائھ وفقا

إخراج ال�سبة ا��ددة للمعهد .
                                                                      

وهللا املوفق ،،،              

إقرار إخالء مسؤولية قانونية 

أقر وأ�عهد أنا /

رئ�س مكتب /

بأن جامعة امللك خالد غ�� مسؤولة تحت أي ظرف من الظروف عن أي أضرار مباشرة أو غ��    
ألعمالھ  املكتب  ممارسة  ن�يجة  ت�شأ  ر�ما   ، است�نائية  أو  خاصة   ، م��قة  أو  عرضية  مباشرة  

وخدماتھ االس�شار�ة  وما قد ي��ق تلك األضرار من دعاوى �عو�ض وخالفھ.

االل��امات  �افة  عن  �امل  �ش�ل  أعاله،  املذكور  للمكتب   
ً
رئ�سا بصف��  بمسؤولي��  وأقر    

واملسؤوليات القانونية املرتبطة بأ�شطة وأعمال هذا املكتب �� ذم�� املالية ال��صية.

                                                          
           وعلية جرى التوقيع 

                                                                          
_______________________                 


