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   عقد التحاق ببرامج جامعة الجميع الذكية

 بعون هللا وتوفيقه تم توقيع هذه الوثيقة التي تمثل   
ً
 ملزما

ً
 قانونيا

ً
ال يحق ألي الطرفين  ،  لطرفيه بما يتضمن من بنود  عقدا

  هذا العقد يمثل    ،اإلخالل ببنوده أو التحايل عليها أو التباطؤ في إنفاذها
ً
بالشراكة مع    الذكية  جامعة الجميعمن جهة  التزاما

                       ( )                                  اسم الطالب ثالثي                                  باملبادرة املتعلقة بالقيام بتعليم الطالب:  جامعة ميداوشن  

  / تقنية املعلوماتيوس بكالور   /إدارة املشاريع يوسبكالور اإلدارة/ يوس بكالور  ) في تخصص( اجستيرم –بكالوريوس  في برنامج: )

الرقمييوس  بكالور  املشاريعماجستير  اإلدارة/  ماجستير  /  اإلعالم  املخاطرماجستير    /إدارة  األعمال/ اجستير  م  /إدارة    ريادة 

 . (ماجستير التسويق الرقمي  /اإلعالم الرقميماجستير    /األمن السيبرانيماجستير  

 بين كل من:   جامعة الجميع الذكيةن املسجل باسم الكياِقبل  واملقدم من  املعتمد  
 

   ةجامعة الجميع الذكيالطرف األول:  • 

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

 51124 : ص.ب   

           : سمال  الثانيالطرف  •  :   رقم الهوية

 السفر: رقم جواز    : سيةجن ال الدولة:   

ــــة:             ص.ب.    دي:  ـــــــ ريـــبـوان ال ـــعن ــال الـمـدينـــ

 الهاتف:  البريد اإللكتروني:  
 

   التمهيد:

اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف األول وهو الكيان املالك للخدمة الضامن بالوفاء بمتطلبات الطرف الثاني بأن يقدم املادة  

  ة تملك التأهيل املناسب للبرنامج العلمي املحدد خالل املدة املحدد مية املعتمدة من خالل كفاءات أكاديمية متخصصة  العل

 للشروط التالية:   
ً
 وفقا

   املادة األولى: موضوع العقد 

الجهات الدولية   تقديم برنامج دراس ي يحتوي على مقررات تقدم املعارف واملهارات املحددة في وصف البرنامج ذو االعتماد من

 املتخصصة.  
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   دة العقداملادة الثانية: م

السيبراني ملن ال يحمل شهادة    األمنوقد تزيد املدة في برنامج ماجستير    مج املاجستيرافصول دراسية وفق التقويم املعتمد لبر   "3" -

   .بكالوريوس في تخصصات متعلقة بتقنية املعلومات

 مج البكالوريوس.   ا لبر  فصول دراسية وفق التقويم املعتمد "10" -

   الثالثة: قيمة العقداملادة  

دوالر   (450و)  ،لبرامج كلية اإلدارة   دوالر أمريكي  )250(  املستحقة على الطالب هي  الرسوم   البكالوريوس:برامج   -

وذلك   للجامعة تدفع من خالل منصة الدفع التابعة    والتسويق  اإلعالمكلية  برامج  و   أمريكي لبرامج كلية املعلوماتية

هذه الرسوم غير مستردة وذلك لضمان جدية التقديم ونّية  ،  كون ذلك في بداية الفصلفصل دراس ي ويعن كل  

وفي حالة عدم قدرة الطرف الثاني تأمين املبلغ املذكور فيمكنه تقديم "طلب مساعدة"    ، إكمال الفصل الدراس ي

 اب.   حقق من األسبإلى إدارة البرنامج وذلك لتحمل التكاليف أو تخفيضها بعد الت

 تختلف حسب البرنامج، وهي كالتالي:  ستحقة على الطالب امل : الرسوم املاجستيرمج  ابر  -

 .( دوالر أمريكي720هي )" "ماجستير اإلدارةبرنامج  •

 . أمريكي( دوالر 770هي ) "ماجستير إدارة املشاريع"برنامج  •

 . أمريكي( دوالر 900هي ) "ماجستير إدارة املخاطربرنامج " •

 . ( دوالر أمريكي1200هي ) " ريادة األعمال برنامج "ماجستير  •

 . ( دوالر أمريكي1200هي ) األمن السيبراني"ماجستير برنامج " •

 ( دوالر أمريكي. 725)اإلعالم الرقمي " هي ماجستير برنامج "  •

 ( دوالر أمريكي. 1200)الرقمي " هي  التسويقماجستير برنامج "  •

   صل. وذلك عن كل فصل دراس ي ويكون ذلك في بداية الف  للجامعةتدفع من خالل منصة الدفع التابعة  جميع هذه الرسوم     -

   سترد وذلك لضمان جدية التقديم ونّية إكمال الفصل الدراس ي.هذا الرسم غير م  مع األخذ باالعتبار بأن 

اشر  يعتمد بشكل مببالشراكة مع جامعة ميداوشن    الذكية  جامعة الجميعاالمتثال بسياسات  فرض وتحقيق    الغرامات: -

حيث   الغرامات  أو    إن على  واملحاضرات  الدروس  بحضور  االمتثال  و عدم  عدم  الواجبات  ا أداء  عدم  أو  اللتزام  املهام 

التحايل على ذلك  بتوجيهات اإلدارة والفريق األكاديمي   النهائية، كل ذلك يترتب عليه أو  الرسوب في االختبارات  أو حتى 

باالعتبار  مع األخذ  ،  الجامعةرفع مستوى االمتثال وااللتزام في  ضعت من أجل  و  غرامات مباشرة وفق الئحة الغرامات التي  

ا أو زيادة في كل فصل  % نقصً 10التغيير فيها يكون بما ال يتجاوز    دوري وأن   وم خاضعة للمراجعة بشكل أن كافة الرس

 دراس ي.  
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ابعة: اإلنجاز حسب الخطة     املادة الر

يلتزم الطرف الثاني بإنجاز مهامه وواجباته وأبحاثه الدراسية وفق التوجيهات والتعليمات التي تحددها فرق العمل األكاديمية   

واإلدارية وفي حالة تعثره في تجاوز أي مادة من مواد البرنامج يكون عليه إعادة املقرر أو دخول االختبار التكميلي بعد موافقة  

املحددة  رسوم  الت الناقصة من مهام وواجبات ودخول االختبار مرة أخرى بفرصة تحقيق النجاح مع دفع  لقسم وتأمين املتطلباا

الثاني على تكرار املحاولة بما ال يتجاوز عدد  ار  ختبإلعادة اال  املوافقة للطرف  عاد فيها االختبار، ويمكن للقسم  ي    4لكل مادة 

 ج البرنامج دون أدنى مسؤولية إدارية أو مالية على الطرف األول. محاوالت بعدها يطوى قيد الطرف الثاني ويعتبر خار 

   املادة الخامسة: املحتوى واملادة العلمية

املخرجات   واألعمال كافة  هي    واملؤلفات  بالبرنامج  الدراسة  خالل  املقدمة  للطرفواألبحاث  يحق   ملك  استخدامها    األول  له 

 الحقوق الفكرية لذلك املحتوى.   بالشكل الذي يراه ويتحمل الطرف الثاني مسؤولية  

   املادة السادسة: اللتزامات األخر ى

ال  عليه املساهمة بشكل فعّ   أساتذته وأن البرنامج وعن  وعن    وإدارتها الجامعة  يلتزم الطرف الثاني بتقديم صورة مشرفة عن    -

ها خالل حضوره الدروس واملحاضرات  بنشر املعرفة بما ال يقل عن منشورين كل شهر يعرض فيهما بعض املعلومات التي تعلم

التعليق واملشاركة بإيجابية في  ،  البرنامج بشكل مباشر في هذين املنشورينالجامعة و إلى  املقدمة له مع اإلشارة   كما أن عليه 

خالل  ميديا مع االلتزام بتبليغ إدارة البرنامج بأي مالحظات أو أخطاء تقع    ل السوشياعلى    منشورات الطرف األول التسويقية

 .األخرى العمل    أو كوادرتنفيذ البرنامج سواء من قبل الكادر اإلداري  

وتدريباته التطبيقية بشكل مستمر لصالح الجامعة    ليةماألنشطة النظرية والع  يجب أن يمارس الطالب بإشراف أساتذته كافة   -

 بما يعكس كفاءة وجودة مخرجاتها. 

   املادة السابعة: التوقف عن البحث والدراسة

    "21"حالة انقطاع الطرف الثاني عن التواصل والحضور وتنفيذ ما عليه من مهام وواجبات واختبارات ملدة تتجاوز    يف
ً
بدون  يوما

عتذاره عن مواصلة الدراسة فليس على الطرف األول أي التزام مالي أو إداري تجاهه وال يمنح أي شهادة  أو في حالة ا قهري عذر 

 اص بما أتّم من مواد وفصول.   أو وثيقة سوى سجل أكاديمي خ

   التأجيل العتذار وطلباملادة الثامنة:  

كامل فترة دراسته ببرنامج البكالوريوس بينما يكون ذلك    خالليحق لطالب البكالوريوس التأجيل ملدة فصلين دراسيين فقط  

د لالعتذار عن الفصل الدراس ي وذلك  التاريخ املحدوعليه التقدم بطلب رسمي بذلك قبل  فصل دراس ي واحد لبرنامج املاجستير  

 صل. وفًقا للتقويم األكاديمي الخاص بكل ف
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  املادة التاسعة: املحكمة املختصة

أي نزاع ينشأ بمناسبة تنفيذ هذا العقد يحل بالطرق الودية، وإذا تعذر ذلك فيحال إلى لجنة مستقلة يختار منها الطرف الثاني  

نة  ة لتمثيله ويختار الطرف األول من جهته عضوين لتمثيله وتحسم قرارات اللجعضوين من أعضاء هيئة التدريس بالجامع

أو  بمصالح الطرف األول االستراتيجية    إضرار أو إخالل  لم يترتب عليه  بالتصويت أو بالتوافق وتكون هذه القرارات نافذة ما

 سمعته. 

   املادة العاشرة: العتمادات األكاديمية واملهنية 

ق بها تقي  الثاني بمعرفته بأن كافة هذه البرامج والخدمات املرتبطة  دم "عن بعد" وأنه على دراية بأن هذا النوع من  ر الطرف 

 أو الجهات.   التعليم قد يكون غير معتمد في بعض الدول 

   املادة الحادية عشر: اللتزام تجاه مالك املبادرة 

الشركاء   الطال املؤسسون  يشترط  كافة  على  وأعضاء  للجامعة  األكاديميةب  عدم    الهيئة  أوواإلدارية  النقد       اإلساءة                 توجيه 

ساء فيها   ا. وأن  حكومة وشعبً   إلمارات العربية املتحدةدولة ا  أو  اململكة العربية السعودية  دولة  لىإأو املشاركة في أي فعالية ي 

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

 

 ـب:  ــالــم الـطــاسـ

 توقيع الطالب:   

 التاريخ:  


