
 

 

 
 عقد تسجيل طالب

  

 ابرم هذا العقد في األكاديمية العربية الدولية والمرخصة في: ------- الموافق:  ------ انه في يوم:

 " 7777777الواليات المتحدة األمريكية برقم"       

  077705برقم "الجمهورية اللبنانية "       

 " 15077771المملكة المتحدة  "  

 

 ويمثلها في هذا العقد:

 ---------- يمثلها:  األكاديمية العربية الدولية :الفريق األول

  ----------- :الجنسية ------------: ق الثاني الطالب السيدالفري

 ------------- :بطاقة شخصية رقم  --------- :مقيم

 -----------المؤهل العلمي الحالي: 

 --------------------المؤهل العلمي المراد دراسته: 

 --------------رقم هاتف الطالب: 

 --------------- ريد اإللكتروني الخاص بالطالب :الب

 وجه العقد

بما أن الفريق األول يمثل األكاديمية العربية الدولية، وحيث أن الفريق الثاني يرغب في الدراسة لدى الفريق 

مقابل  --------تخصص   -------األول حسب األنظمة المتبعة لديه، وذلك باختيار القسم المناسب له وهو 

شاملة الدراسة والتصديقات وكلفة البريد دوالر أمريكي  -------دفع الرسوم الخاصة بالتخصص مقدارها 

يقر الطرفان  كما وولما كان الفريق األول قد وافق التعاقد مع الفريق الثاني... لذا تم االتفاق بين الفريقين،

 بأهليتهما للتعاقد واالتفاق على ما يلي:

 أوالً/ التزامات الفريق األول:

  عربية الدولية:يتعهد الفريق األول بتأمين الدراسة في األكاديمية ال  .1

 لدرجة العلمية:ا ----------- 

 :التخصص ------------ 

 :لغة الدراسة ------------ 

 :خالل مدة أقصاها ------------- 

 يتعهد الفريق األول بأن التكلفة تشمل: .7

 أمين التصديقات التالية: ت------------------  

 :حقيبة الطالب والتي تتضمن ------------- 

 إفادة قبول  



 

 إفادة تخرج  

 كشف عالمات 

 بطاقة طالب 

 رقم جلوس دائم في موقع األكاديمية  

 شهادة تقدير 

 

يتعهد الفريق األول بأن التصديقات التي يحصل عليها الطالب مقبولة عند الجهات الرسمية ، علماً  .5

لتعليم اأن األكاديمية العربية الدولية غير معتمدة من التعليم العالي حتى اآلن ، ولكن بفضل جودة 

ب أن يستكمل دراسته في جامعات مكانية للطالإألكاديمية المتميزة ، أصبح هناك لديها ، وعالقاتها ا

 مدة من التعليم العالي في تركيا وبريطانيا اإلتحاد األوروبي، والواليات المتحدة األمريكية .تمع

فة الفريق الثاني من إتمام كاإعطاء الفريق األول الشهادة الرئيسية مصدقة حسب األصول عند انتهاء  .4

 المتطلبات الخاصة بالتخصص.

 انياً/ التزامات الفريق الثاني:ث

لدى الفريق   -------------يتعهد الفريق الثاني بااللتزام بدراسة المتطلبات الخاصة بالتخصص .1

 دارته ، وإشراف المشرف الخاص بالقسم في األكاديمية العربية الدولية .إاألول وتحت 

 )خمسمائة $077يتم دفع دفعة أولى بحيث  -------هي و التكلفة اإلجمالية للدراسة إمكانية تقسيط  .7

غير( عند تثبيت الطلب ، و تعتبر الدفعة األولى بدل رسوم التسجيل وهي غير دوالر أمريكي ال

 :مستردة وتتضمن

 تحضير ملف شامل لبيانات الطالب 

 فتح حساب بالموقع الرسمي و تفعيل التخصص 

 تسجيل رقم جلوس جامعي 

 متابعة القسم المعني بملف الطالب بحسب تخصصه 

 إفادة قبول رسمية 

 على أن يسدد كافة المستحقات عليه عند $707أما باقي األقساط الجامعية تدفع كل شهر/شهرين 

 االنتهاء من مناقشة بحث التخرج .

الرسوم المدفوعة من  %50يترتب على الفريق الثاني في حال رغب باالنسحاب التنازل عن  .5

 لصالح األكاديمية .

يقر الفريق الثاني بأنه يوافق على جميع الشروط والتعليمات التي تلقاها من الفريق األول بخصوص  .4

التصديقات والشهادات الممنوحة واطالعه على كافة األنظمة والنشرات الصادرة عنه ، وفقا 

 للتعليمات المعمول بها في منصة أعد.

 لثاني على نظام الدراسة المعمول به في األكاديمية وهو نظام الدراسة الذاتي.يوافق الفريق ا .0

عدم ترك الدراسة لدى الفريق األول إال بإشعار خطي مسبق يقدم لألكاديمية ، وبشرط موافقته  .7

لتزام واإلخالل بأحد الشروط السابقة أو خلل من الفريق األول بعدم اإل الكاملة وبأسباب مقنعة ،

 الذكر.

 



 

 

 ثالثاً/ أحكام عامة:

على أن يكون فترة الدراسة  عند تخرج الطالب او انسحابه وتنتهي ---------  مدة هذا العقد تبدأ في .1

 ،التخرج مع المشرف الخاص بالقسمخالل هذه المدة المحددة في العقد ، ويتم خاللها مناقشة بحث 

  تحت اشراف وإدارة األكاديمية.

 العقد دون سبق إعالن الفريق الثاني ودون أي تعويض لألسباب التالية:يجوز للفريق األول فسخ  .7

  في حال انتحل الطالب شخصية غير صحيحة او قدم شهادات او توصيات مزورة او ارتكب

 خطأ نشأت عنه خسارة مادية جسيمة .

  إذا تغيب بدون سبب مشروع أكثر من ستة أشهر خالل فترة الدراسة ، وبعد انذاره بعد غيابه

 بشهر.

 رابعاً/ خاتمة:

 ---------   بإيجاب وقبول الفريقين تم التوقيع على هذا العقد بحرية واختيار منهما ، في هذا اليوم الموافق

 وقد تسلم كل فريق نسخة موقعة حسب األصول .

 

و التسجيل"  م "المتابعةمن قبل موظف قس ة الدوليةحاق باألكاديمية العربياإللت دعن عقدتنويه: يتم تعبئة ال

 و يترتب توقيع الطرفين

 

 والله خير الشاهدين

 

 فريق ثاني                                                             فريق أول 

 

 

 

 

 

 

 


