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 / جامعة الجميع الذكية( لألعمالابطال   )مركز عقد التحاق ببرامج 

. ال يحق ألي طرف االخالل ببنوده  بنودتوقيع هذه الوثيقة التي تمثل عقد ملزم لطرفيه بما يتضمن من  بعون هللا وتوفيقه تم   

بتعليم بالقيام    ةاملتعلق  املبادرةب  جهة )جامعة الجميع الذكية(ن  يمثل التزام مهذا العقد  او التحايل عليها او التباطؤ في انفاذها.  

) برنامج:    يف(                 رقم الهوية        )             ورقم هويته الوطنية:(     اسم الطالب ثالثي)                          الطالب:

ركز ابطال األعمال/ جامعة الجميع الذكية خالل مدة انعقاد إدارة املشاريع املقدم من مفي تخصص    (ماجستير   –   سبكالوريو 

 :منبين كل  البرنامج

 

 1010664457  :  رقم السجل   جامعة الجميع الذكية : األول الطرف 

 اململكة العربية السعودية  الدولة:   الرياض  :   املدينة       ص.ب.  13212  العنوان البريدي:

 :االلكترونيالبريدي     966114443426الهاتف: +

 

 رقم الجواز   رقم جواز سفره:   رقم الهوية الوطنية  الوطنية:  هوية الرقم    االسم ثالثي: الثانيالطرف 

   الهاتف:  الدولة:     املدينة:        ص.ب.    العنوان البريدي:

 :االلكترونيالبريدي 

 :التمهيد 

بأن يقدم املادة   الثانيالكيان املالك للخدمة الضامن بالوفاء بمتطلبات الطرف وهو  األول ان يقوم الطرف  اتفق الطرفان على

  لبرنامج العلمي املحدد خالل املدة املحددلالعلمية املعتمدة من خالل كفاءات أكاديمية متخصصة تملك التأهيل املناسب  
ً
وفقا

 ة: للشروط التالي

 املادة األولى: موضوع العقد 

ارف واملواد املحددة في خطة البرنامج تقديم برنامج دراس ي معتمد في تخصص إدارة املشاريع. على أن يشمل البرنامج تقديم املع

  ذو االعتماد من الجهات الدولية املتخصصة في املجال.

 املادة الثانية: مدة العقد 

التقويم املعتمد لبرنامج املاجستير    ثالثةمدة العقد    التقويم املعتمد  8  أوفصول دراسية وفق  لبرنامج   فصول دراسية وفق 

 . سالبكالوريو 
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 املادة الثالثة: قيمة العقد 

البكالوريو  - )  : سبرنامج  هي  الطالب  على  املستحقة  الدفع 100الرسوم  منصة  خالل  من  تدفع  امريكي  دوالر   )

وذلك لضمان    ةم غير مسترد و الرس  ه . هذوذلك عن كل فصل دراس ي ويكون ذلك في بداية الفصل  التابعة للبرنامج

قدرة   عدم  حالة  وفي  الدراس ي.  الفصل  اكمال  ونّية  التقديم  الثانيجدية  املذك   الطرف  املبلغ  فيمكنه و تأمين  ر 

 إدارة البرنامج وذلك لتحمل التكاليف أو تخفيضها بعد التحقق من األسباب. إلى  "طلب مساعدة"تقديم 

( دوالر أمريكي تدفع من خالل منصة الدفع 770)  هي  على الطرف الثانيستحقة  الرسوم امل   برنامج املاجستير:  -

التابعة للبرنامج وذلك عن كل فصل دراس ي ويكون ذلك في بداية الفصل. هذا الرسم غير مسترد وذلك لضمان  

من رسوم برنامج املاجستير لصالح دعم طالب   %10ويتم تخصيص    جدية التقديم ونّية اكمال الفصل الدراس ي.

 ين او تمويل املبادرات اإلنسانية من خالل الجهات النظامية باململكة العربية السعودية.البكالوريوس غير القادر 

  : االنجاز حسب الخطة ةالرابعاملادة  

ة  األكاديميالعمل  حددها فرق  توفق التوجيهات والتعليمات التي  ة  يالدراسمهامه وواجباته وأبحاثه  يلتزم الطرف الثاني بإنجاز   

  تسجيل   رسوم  ضمن  تحسب   ال  اضافية  برسوم   املقرر   تسجيل  إعادة   هفيحق ل  دراس ي  مقرر   أي   تجاوز   تعثره في   حال  وفي   ،اإلداريةو 

  ُيعد(  5.00من   2.00) من أقل  تراكمي معدل على هحصولكما أن ، هل القادم الفصل
ً
، و إنذارا

ً
استمرار معدل في حال أكاديميا

  إدارية مسؤولية أدنى  الجامعة دون  من والفصل القيد لطي عرضة يصبحمتتالية  دراسية فصول  ثالثةل   (2،00)  دون  الطالب

  األول. الطرف  على مالية او

 املحتوى واملادة العلمية: الخامسة املادة  

ملك   هي  بالبرنامج  الدراسة  خالل  املقدمة  واألبحاث  واالعمال  واملؤلفات  املخرجات  األول كافة  استخدامها   للطرف  له  يحق 

 مسؤولية الحقوق الفكرية لذلك املحتوى.  رف الثانيراه ويتحمل الطيبالشكل الذي 

 االلتزامات األخرى : السادسة املادة  

املعلومات التي نشر املعارف و في   ومستمر بشكل فعالاملساهمة يلتزم بو بتقديم صورة مشرفة عن البرنامج يلتزم الطرف الثاني  

الطرف األول على السوشال ميديا  كافة منشورات بإيجابية في واملشاركة   ما ينشرالى البرنامج بشكل مباشر فياالشارة و تعلمها ي

 الثاني   الطرف   يتعهد  كما   .او أخطاء تقع من قبل الكادر اإلداري او الكوادر األخرى   إدارة البرنامج بأي مالحظاتااللتزام بتبليغ    مع

  لطي عرضة يكون و وزمالئه في تعامالته مع الكادر التعليمي واالداري  واألكاديمية العامة واآلداب  واألنظمة اللوائح مخالفة بعدم

 دون أدنى مسؤولية إدارية أو مالية على الطرف األول. بالجامعة متعلقة عامة مخالفة أي ارتكاب عند والفصل القيد
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 : التوقف عن البحث والدراسة السابعةاملادة  

أشهر    2تنفيذ ما عليه من مهام وواجبات واختبارات ملدة تتجاوز    وأالحضور    وأانقطاع الطرف الثاني عن التواصل  في حالة   

ي  أمنح داري تجاهه وال يُ إأي التزام مالي او الطرف األول عن مواصلة الدراسة فليس على  هاعتذار بدون عذر شرعي أو في حالة 

 أو وثيقة سوى سجل أكاديمي خاص بما أتّم من مواد وفصول.شهادة 

 االعتذار وطلب التأجيل  :الثامنة املادة  

برنامج في فصل دراس ي واحد لكون ذلك يبينما للطرف الثاني التأجيل لفصلين دراسيين في كامل فترة برنامج البكالوريوس يحق 

 التقدم بطلب رسمي بذلك قبل موعد االختبارات الفصلية بأسبوعين على األقل. في كال الحالتين وعليه  املاجستير 

 حكمة املختصة : املالتاسعةاملادة  

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

لتمثيله وتحسم قرارات اللجنة بالتصويت عضوين من أعضاء هيئة التدريس لتمثيله ويختار الطرف األول من جهته عضوين 

 . جيةاالستراتي هاو اخالل بمصالحبسمعة الطرف األول ضرار إ ا أو بالتوافق وتكون هذه القرارات نافذة مالم يترتب عليه

 االعتمادات األكاديمية واملهنية : العاشرةاملادة   

في مجال التخصص وُيقر الطرف الثاني بمعرفته بأن   سلبرامج املاجستير والبكالوريو   دولي   اعتماد  يلتزم الطرف األول بتأمين

    كافة هذه البرامج والخدمات املرتبطة بها تقدم "عن بعد" وأنه على دراية بأن هذا النوع من التعليم غير معتمد في بعض الدول.

 االلتزام تجاه مالك املبادرة: عشر الحاديةاملادة   

الطرف الثاني بعدم اإلساءة او توجيه  لزم  فإن ذلك يُ   متبّناة من قبل مستثمر سعوديجامعة الجميع الذكية هي مبادرة    حيث أن

 . النقد او املشاركة في أي فعالية ُيساء فيها الى اململكة العربية السعودية حكومة وشعبا 

  

                                                                                                   : الـطــالـب مــــ اس

                                                                                                 : الطالب توقيع

                                                                                                   خ: ــير تاـال


