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  جامعة الجميع الذكية جامعة ميدأوشن و عقد التحاق ببرامج 

اإلخالل   الطرفين   من ألي  لطرفيه بما يتضمن من بنود ال يحق    عقًدا قانونًيا ملزًمابعون هللا وتوفيقه تم توقيع هذه الوثيقة التي تمثل  

من جهة جامعة ميدأوشن وجامعة الجميع الذكية باملبادرة املتعلقة   التزاًما  هذا العقدويمثل  ،  تنفيذهاأو التحايل عليها أو التباطؤ في    بها

 بالقيام بتقديم برنامج )دكتوراه اإلدارة( بين كل من:

 بالتعاون مع جامعة ميدأوشن ةجامعة الجميع الذكي: الطرف األول  

 FZE-2011-21رقم السجل:       الفجيرة - املنطقة الحرة املدينة:  اإلمارات العربية املتحدةالدولة: 

 الطالب  الثاني:الطرف 

 االسم:   : أو جواز السفر/رقم الهوية الوطنية  

 : املدينة/الدولة                                                    ص.ب. جنسية: ال                                                              

 : رقم االتصال البريدي اإللكتروني:   

   التمهيد: 

م املادة العلمية  يقدتللخدمة الضامن بالوفاء بمتطلبات الطرف الثاني بقدم  الطرف األول وهو الكيان املاتفق الطرفان على أن يقوم  

 للشروط التالية:    وفًقا ةاملعتمدة من خالل كفاءات أكاديمية متخصصة تملك التأهيل املناسب خالل املدة املحدد

   املادة األولى: موضوع العقد

االعتماد من الجهات الدولية   اتذومنح الدرجة العلمية    الدكتوراه في تخصص اإلدارة  برنامجلوالتقييم  واملتابعة    اإلشرافخدمة  تقديم  

 .املتخصصة

   املادة الثانية: مدة العقد

متطلبات  إكماليتم خاللها بحيث كحد أدنى وفق تقويم الجامعة فصول دراسية " تسعة" ما يعادل  أي ،سنوات" ثثال " هيمدة العقد 

 بنفس التكلفة املوقع عليها في هذا العقد. سنوات "ستة"  إلىقابلة للتمديد ، التخرج لبرنامج الدكتوراه 

 املادة الثالثة: قيمة العقد  

الدكتوراه" )  :"برنامج  الطالب هي  أمريكي2000الرسوم املستحقة على  ال  ( دوالر  في فيكون إجمالي املستحق  الواحد،    راس يدللفصل 

فصل كل  بداية  وذلك    للجامعة من خالل منصة الدفع التابعة    يتم دفعها( دوالر أمريكي  6000عن ثالثة فصول دراسية هو )السنة  

برنامج وتجاوز الكمال متطلبات  إحتى تاريخ    همن تاريخ التحاق   ااعتبارً فصلي  يستمر الطالب بدفع الرسوم الدراسية بشكل  و   ،دراس ي

 " سنوات كما في "املادة الثانية" من هذا العقد. ست" إلىويمكن أن تمتد املدة  رسالة بنجاحال مناقشة
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ابعة:      اإلنجاز حسب الخطةااللتزام و املادة الر

مهامه وواجباته وأبحاثه الدراسية وحضور الدورات التكميلية   وإنجازيلتزم الطرف الثاني )الطالب( باستيفاء متطلبات البرنامج   •

 .  التعليمي وإدارة الجامعة الكادر و  اللجنة اإلشرافية وتوجيهاتوفق متطلبات البرنامج واالجتماعات الدورية 

فـي    املشرفون   يقدم • الرسـالة  دراس ي    نهايةعلـى  عـام  العليالـى  إ  اتقريرً كـل  الدراسات  تقـدم  وضح  يبالجامعة    مجلس  وأداء مـدى 

دون أدنى مسؤولية إدارية الطالب  طي قيد  البحث أو  بمواصلة  جلس  املتوصية    نتيجة التقرير تصدرعلى    بحثـه وبناءً   فيالطالـب  

 .الطرف األول أو مالية على 

 املادة الخامسة: النشر 

نشر ثالثة أبحاث علمية على األقل في مؤتمرات أو مجالت يلتزم الطرف الثاني بتحقيق املساهمات املعرفية املصاحبة للبحث من خالل  

مة تتمتع بتصنيف معامل تأثير عالي، كشرط لتشكيل لجنة الحكم أو التوصية بمنح الدرجة العلمية.
ّ
 تخصصية ُمحك

   الكادر األكاديمي املشرف على بحث الطالب: السادسةاملادة 

ب الطرف األول  البرنامج  يلتزم  رغبة    الكادرتأمين  و تقديم  وفي حال  البرنامج املحددة  الطالب وفق خطة  بحث  األكاديمي املشرف على 

وتوضيح مسوغات   مجلس الدراسات العليا  إلىطلب تغيير    تقديمبحث فيتم  البتغيير مجال البحث أو الكادر املشرف على    الطرف الثاني

 املوافقة أو الرفض وفق ما تقتضيه املصلحة. وللمجلسالطلب 

    : املحتوى واملادة العلميةالسابعةاملادة 

له استخدامها بالشكل الذي   حقيو األول    للطرف  ملك  واألبحاث املقدمة خالل الدراسة بالبرنامج هي    واملؤلفات واألعمالكافة املخرجات  

 يراه ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية الحقوق الفكرية لذلك املحتوى.  

 ى االلتزامات األخر : الثامنة املادة  

ال بنشر املعرفة عليه املساهمة بشكل فعّ أساتذته و البرنامج وعن  وعن  وإدارتها  الجامعة  يلتزم الطرف الثاني بتقديم صورة مشرفة عن   

حضوره الدروس واملحاضرات ألبحاثه أو  إعداده  بما ال يقل عن منشورين كل شهر يعرض فيهما بعض املعلومات التي تعلمها خالل  

كما أن عليه التعليق واملشاركة بإيجابية في منشورات ،  البرنامج بشكل مباشر في هذين املنشورينالجامعة و لى  إاملقدمة له مع اإلشارة  

بأي مالحظات أو أخطاء تقع خالل تنفيذ البرنامج سواء جامعة ميديا مع االلتزام بتبليغ إدارة ال السوشالرف األول التسويقية على الط

 .األخرى العمل  أو كوادرمن قبل الكادر اإلداري 

   : التوقف عن البحث والدراسةالتاسعةاملادة 

في حالة انقطاع الطرف الثاني عن و  هل مستمر مع اإلدارة ومع املشرف على بحث يلتزم الطرف الثاني بالحضور )عن بعد( والتجاوب بشك

مهام   "التواصل والحضور وتنفيذ ما عليه من  تتجاوز  عن   قهري بدون عذر    يوًما  "14وواجبات واختبارات ملدة  اعتذاره  في حالة  أو 

دون أدنى   هطوى قيديُ من البرنامج و   هيتم استبعادإنه  ف  في التجاوب مع اإلدارة أو املشرف  تكرر أو في حال التأخر امل  مواصلة الدراسة

 أي شهادة أو وثيقة.بذلك منح التزام مالي أو إداري تجاهه وال يُ مسئولية أو 
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   : املحكمة املختصةالعاشرة املادة 

الودية، وإذا تعذر ذلك فيحال إلى لجنة يختار منها الطرف الثاني عضوين من أي نزاع ينشأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد بالطرق  يتم حل

 
ُ
حسم قرارات اللجنة بالتصويت أو بالتوافق أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتمثيله ويختار الطرف األول من جهته عضوين لتمثيله وت

 سمعته.   االستراتيجية أورف األول بمصالح الط إضرار أو إخالل لم يترتب عليه وتكون هذه القرارات نافذة ما

   : االعتمادات األكاديمية واملهنيةالحادي عشراملادة 

 
ُ
قدم "عن بعد" وأنه على دراية بأن هذا النوع من التعليم قد ُيقر الطرف الثاني بمعرفته بأن كافة هذه البرامج والخدمات املرتبطة بها ت

 أو الجهات. يكون غير معتمد في بعض الدول 

   : االلتزام تجاه مالك املبادرة عشر  الثانيةدة املا 

أو املشاركة في  توجيه النقد اإلساءة أوواإلدارية عدم  الهيئة األكاديميةللجامعة على كافة الطالب وأعضاء  ون يشترط الشركاء املؤسس

أن ، و وشعوًباحكومة  أو دول الخليج األخرى    املتحدةإلمارات العربية  دولة ا   أو  اململكة العربية السعودية  دولة  لىإ أي فعالية ُيساء فيها  

 اإلخالل بهذا الشرط يعطي إدارة الجامعة حق طي قيد الطالب وإنهاء العالقة التعاقدية دون أي التزام مالي أو إداري تجاهه. 

 

 ـب: ـ ـالــم الـطــ اسـ

  توقيع الطالب:

 التاريخ: 


