FUTURE ACADEMY
Terms and Conditions
These Terms and Conditions are related to Samsung Future Academy program (“Training”), which is a local educational
program that equips students with future-proof skills, preparing the next generation with the critical knowledge, competencies
and attitudes they need to secure a job in a competitive and technology-driven workplace.
The Training offers a practical education in technologies through online-based courses that can lead to a certification.
The Training course topic is artificial intelligence.
1. Application Date:
The application period for the Training begins at 00:00:01 a.m. UAE Time on Wednesday, 6 October 2020 and ends at 11:59:59
p.m. UAE Time on Thursday, October 29, 2020(“Application Period”).
2. Eligibility:
The Training is only available to the residents in the United Arab Emirates of age eighteen (18) up to thirty five (35) years old
refered herein as (“Applicant(s)”).
Application note: By applying to this Training, the Applicant warrant being at the majority age under the United Arab Emirates
applicable laws; and have a legal capacity to enter into these Terms and Conditions, and is a resident in the United Arab
Emirates. The Applicant authorizes to receive communication from Samsung Electronics in the United Arab Emirates
(“Samsung”), including but not limited to, email, phone, voice mail messaging or by text messaging regarding the Training
information
3. Application Submission:
Applicant may apply to the Training by completing and submitting the official application form (“Application(s)”), during the
Application Period, available on Samsung Gulf Electronics website: https://www.samsung.com/ae/future-academy/aicourse/registration/
Application Form: Upon the completion of the Form from the Applicant, as provided below, the Applicant will be assessed to
determine the eligibility to the Training. Applicants must comply with the Training prerequisites mentioned in clause 4 below.
The Training participation quota is limited to up to 40 selected Applicants.
Application Description Form: This application form is used to select the right Applicants to enroll to the Training, along with
other required test and assignment (if required). The questions will be posted on the Application Form during the Application
Period.
Application Form Questions:
1. Demographics (required)
2. Education (required)
3. Prior Knowledge (required)
4. Career Goals and Experience (required)
All Applications must be received by 11:59:00 p.m. UAE local time on Thursday, October 29, 2020 in order to be considered.
Applications will only be accepted in English and answers to all questions must be in the form of a statement or videos
according to the Application form available on Samsung website through the following link:
https://www.samsung.com/ae/future-academy/ai-course/registration/ . The decisions of Applicants’ selection pertain to
Samsung and is final and legally binding in all matters relating to this Training.
Samsung will enter into correspondence only with the selected Applicants in order to pursue the Training. Samsung reserves
the right in its sole discretion to disqualify any Application it determines does not comply with these requirements or these
Terms and Conditions, in its sole discretion.
4. Training prerequisites:
Students must have the following prerequisites:
- Linear algebra
- Basics of the probability theory
- Basic calculus
- Basic knowledge in programming (such as Python, C++ or Java)

5. Required Learning Environment:
Students must be equipped with their own PCs with the required below specifications:
- Minimum: Windows 8 + CPU i5 + RAM 8GB.
- Recommended: Windows 10 + CPU i7-8700 3.19 GHz + RAM 16GB + NVidia GPU 1660 Ti
6. Training Period:
The Training period will up to five (5) weeks (approximately 20-25 hours in total self-paced by student), the schedule of the
Training will be from Novermber 5th, 2020 to December 7th, 2020 (“Training Period”). Samsung will provide access to the
selected Applicants (“Student(s)”) to an e-learning platform where Students can access the lectures; read the Training
materials; attend pre-recorded sessions with the instructor; take the quizzes and exercises; within the Training Period.
For more information about this program, please visit https://www.samsung.com/ae/future-academy/ai-course/
7. Assessment:
The scoring assessments of the Students will follow the below criteria:

8. Certification:
The Students will be eligible for a certification when both qualifications below are met.

9. Intellectual Property Rights and Attribution:
Samsung owns any Training materials, activity plan, videos and any documents, presentation, content or other materials in
connection with the Training, including all copyright and moral rights therein (collectively, the “Training Materials”). Students,
instructors, speakers, or whomever will be using the Training platform shall not have the right to edit, publish, use, adapt,
reproduce, exploit, modify or dispose of any Training Materials and all elements of the Training Materials, online, in print, film,
television, or in any other media now or hereafter known throughout the world for any purpose.
10. Limitation of Liability
Samsung shall not be responsible for: (1) compensating or offering replacements for personal belongings; and (2) any event of
damage and/or injury of any kind that may occur to any of the Students as a result of their participation in the Training.
11. Personal Information
By agreeing to these Terms and Conditions, the Applicants are agreeing to the collection of their personal information in
accordance with these Terms and Conditions and Samsung Privacy Policy available at
https://www.samsung.com/ae_en/info/privacy/.
12. Content Consent
Students are not permitted to participate in the Training if they do not get the written permission of their parents or legal
guardians if they are considered minor under their local applicable law.
Students must be deemed to give their consent regarding the use of any image shooting, filming and recording pursuant to the
Training (“Content”). Samsung shall be entitled to the full copyright and usage of the Content and has the right to exploit it as it
deems necessary, and at the locations it finds appropriate.

13. General Terms
Samsung shall be entitled at its sole and absolute discretion to terminate or modify the Training or to modify, vary, delete or
add to any of these Terms and Conditions at any time prior to or during the Training Period.
The Training is governed by the laws of the United Arab Emirates. Any dispute of whatever nature, which is directly or
indirectly related to these Terms and Conditions shall be subject to, governed and construed by the laws and regulations of the
United Arab Emirates and such disputes shall be resolved by the competent courts in Dubai.

األحكام والشروط
"ترتبط هذه الشروط واألحكام ببرنامج ( Samsung Future Academyالمشار إليه باسم ""التدريب"") وهو برنامج تعليمي عالمي يزود الطالب بالمهارات لتأمين
المستقبل مع تهيئة الجيل القادم بالمعرفة والكفاءات والسلوكيات الهامة التي يحتاجونها لمساعدتهم على الحصول على وظيفة في مجال تنافسي ومكان عمل قائم على
التكنولوجيا.
ويوفر التدريب تعلي ًما عمليًا في التكنولوجيات من خالل الدورات التدريبية عبر اإلنترنت التي يمكن الحصول على شهادة من خاللها.
موضوع الدورة التدريبية هو الذكاء االصطناعي".
 .1تاريخ التقديم:
تبدأ فترة تقديم الطلب في الساعة  10:00:00صبا ًحا بالتوقيت المعتمد في ااإلمارات ،يوم  6أكتوبر ،2020 ،وتنتهي الساعة  11:59:59مسا ًء بالتوقيت المعتمد في
ااإلمارات  ،يوم الخميس  29أكتوبر ( 2020المشار إليها باسم "فترة التقديم").
 .2األهلية:
"يتاح التدريب فقط للمقيمين في اإلمارات العربية المتحدة ،الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية عشر ( )18عا ًما وما فوق وحتى خمسة وثالثون ( )35عاما (المشار
إليهم باسم ""مقدم الطلب (مقدمي الطلبات)"").
مالحظة على طلب التقديم :من خالل التقدم لهذا التدريب ،يضمن مقدم الطلب أن يكون في سن الرشد بموجب القوانين المعمول بها في اإلمارات العربية المتحدة ؛ وأن
يكون متمتعًا بأهلية قانونية للدخول في حيز هذه الشروط واألحكام ومقي ًما في اإلمارات العربية المتحدة .يسمح ويوافق مقدم الطلب بتلقي اتصاالت من شركة سامسونج
لإللكترونيات في اإلمارات العربية المتحدة (المشار إليها باسم ""سامسونج"") بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ،البريد اإللكتروني أو الهاتف أو المراسلة عبر
البريد الصوتي أو عن طريق الرسائل النصية فيما يتعلق بمعلومات حول التدريب" .
 .3تقديم الطلب:
"يجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلبًا إلى التدريب عبر ملء وتقديم نموذج الطلب الرسمي (""الطلب ،الطلبات"") خالل فترة تقديم الطلب ،والذي يكون متا ًحا على الموقع
اإللكتروني لشركة سامسونج جلف لإللكترونيات من خالل الرابط التالي :. https://www.samsung.com/ae/future-academy/ai-course/registration
نموذج الطلب :عند ملء مقدم الطلب لنموذج الطلب ،كما هو موضح أدناه ،سيتم إجراء تقييم لمقدم الطلب لتحديد أهليته للحصول على التدريب .ويجب على مقدمي
الطلبات أن يمتثلوا لشروط التدريب المذكورة في البند  4أدناه.
وتقتصر حصة المشاركة في التدريب على عدد يصل إلى أربعين  40من المتقدمين للطلبات المختارين.
نموذج وصف الطلب :يستخدم نموذج الطلب هذا الختيار المتقدمين للطلبات المناسبين لاللتحاق بالتدريب ،إلى جانب االختبارات والتكليفات األخرى المطلوبة (إذا
اقتضى األمر) .وستنشر األسئلة على نموذج الطلب خالل فترة تقديم الطلب" .
أسئلة نموذج الطلب:
" .1الخصائص الديموغرافية (مطلوب)
 .2الدراسة (مطلوب)
 .3المعارف المسبقة (مطلوب)
 .4األهداف وأنشطة العمل (مطلوب)
يجب استالم جميع الطلبات في تمام الساعة  11:59:00مسا ًء بالتوقيت المعتمد في اإلمارات العربية المتحدة ،يوم الخميس  29أكتوبر  ،2020من أجل النظر فيها.
وعلى أن تقبل الطلبات باللغة االنجليزية فقط ويجب أن تكون اإلجابات على جميع األسئلة في شكل بيان أو مقاطع فيديو وفقًا لنموذج الطلب المتاح على موقع سامسونج
جلف لإللكترونيات من خالل الرابط التالي/: https://www.samsung.com/ae/future-academy/ai-course/registration
وتتعلق قرارات اختيار مقدمي الطلبات بشركة سامسونج ،وتكون القرارات نهائية وملزمة قانونًا في جميع المسائل المتعلقة بهذا التدريب .
ولن تراسل شركة سامسونج سوى المتقدمين للطلبات الذين يقع عليهم االختيار من أجل مواصلة التدريب ،وتحتفظ شركة سامسونج ،وفقا ً لتقديرها الخاص ،بالحق في
استبعاد أي طلب ترى أنه ال يمتثل لهذه المتطلبات أو هذه الشروط واألحكام".
 .4شروط التدريب:
"يجب أن تتوفر لدى الطالب الشروط التالية:
الجبر الخطيأساسيات نظرية االحتماالتحساب التفاضل والتكامل األساسيالمعرفة األساسية في البرمجة( مثل  Pythonأو  C ++أو)Java"
.5

البيئة التعليمية المطلوبة:

"يجب تزويد الطالب بأجهزة الحاسوب الشخصية وبالمواصفات المطلوبة أدناه :
حد أدنى :Windowsويندوز  +8سي بي يو أي + 5رام  8جيجابايت.يوصى بــــ  :Windowsويندوز  + 10سي بي يو أي 3.19 8700 + 7جيجا هرتز  +رام  16جيجابايت  +نفيديا جي بي يو 1660تي أي"..6

فترة التدريب:

"تستمر فترة التدريب خمسة ( ) 5أسابيع (حوالي  25-20ساعة من وقت الطالب) وسوف يكون الجدول الزمني للتدريب من  5نوفمبر  2020وحتى  7ديسمبر
( ،2020المشار إليها باسم ""فترة التدريب"") .وسوف تتيح شركة سامسونج سبل الوصول إلى مقدمي الطلبات المختارين (المشار إليه باسم ""الطالب (الطالب)"")
إلى منصة التعلم اإللكتروني حيث يتمكن الطالب من حضور المحاضرات؛ قراءة مواد التدريب؛ حضور جلسات مصورة مسبقا ً مع المدرب؛ المشاركة في االختبارات
والتمارين؛ خالل فترة التدريب.
ولمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج ،يرجى زيارتنا على
https://www.samsung.com/ae/future-academy/ai-course
"
 .7التقييم:
تتبع تقييمات درجات الطالب المعايير التالية:

 .8الشهادة:
يكون الطالب مؤهلون للحصول على الشهادة عند استيفاء المؤهلين الواردين أدناه.

 .9حقوق الملكية الفكرية وإسنادها:
تمتلك سامسونج أي مواد تدريبية أو خطة نشاط أو مقاطع فيديو أو أي مستندات أو عرض تقديمي أو محتوى أو مواد أخرى تتعلق بالتدريب ،بما في ذلك جميع حقوق
الطبع والنشر والحقوق المعنوية فيها (يُشار إليها مجتمعة باسم "مواد التدريب") .وال يحق للطالب أو المدرسين أو المتحدثين ،أو أيًا من كان سيستعمل ويستخدم
المنصة التدريبية ،التحرير أو النشر أو استخدام أو تكييف أو إعادة إنتاج أو استغالل أو تعديل أو التخلص من أي مواد تدريبية وجميع عناصر مواد التدريب عبر
اإلنترنت أو مطبوعة أو فيلم أو تلفزيون أو في أي وسيلة إعالمية أخرى معروفة اآلن أو فيما بعد في أي مكان في العالم ألي غرض .
 .10تحديد االلتزامات
"ال تكون شركة سامسونج مسؤولة عن :
)(1تعويض األغراض الشخصية أو عرض بدائل عنها.
)(2أي حدث لضرر أو إصابة من أي نوع قد تحدث ألي من الطالب نتيجة لمشاركتهم في التدريب" .
 .11المعلومات الشخصية

وبالموافقة على هذه الشروط واألحكام ،يوافق مقدمو الطلبات على جمع معلوماتهم الشخصية وفقًا لهذه الشروط واألحكام وسياسة الخصوصية التابعة لشركة سامسونج
المتوفرة على الموقع التالي : https://www.samsung.com/ae_en/info/privacy/
 .12الموافقة على المحتوى
ص ًرا بموجب القانون المحلي المعمول به.
"ال يسمح للطالب بالمشاركة في التدريب إذا لم يحصلوا على إذن كتابي من آبائهم أو أوصيائهم القانونيين إذا اعتبروا ق ّ
ويجب اعتبار أن الطلبة قد أعطوا موافقتهم فيما يتعلق باستخدام أي تصوير صور وتصوير أفالم والتسجيل
بموجب التدريب (المشار إليه باسم ""المحتوى"") .ويحق لشركة سامسونج التمتع بكامل حقوق التأليف والنشر واستخدام المحتويات ولها الحق في استعمالها حسبما
تراه ضروريًا وفي المواقع التي تراها مناسبة".
 .13شروط عامة
"يحق لشركة سامسونج ،وفقا ً لسلطتها التقديرية الوحيدة والمطلقة ،أن تنهي التدريب أو تعدله أو أن تعدّل أي من هذه األحكام والشروط أو تغيّرها أو تحذفها أو تضيفها
في أي وقت قبل فترة التدريب أو خاللها.
يخضع التدريب لقوانين اإلمارات العربية المتحدة ،وأي نزاع ،مهما كان طبيعته ويتعلق مباشرة أو غير مباشرة بهذه األحكام والشروط ،يخضع لقوانين ولوائح دولة
اإلمارات العربية المتحدة ويفسر وفقا ً لها ،ويحسم من قبل المحاكم المختصة في دبي" .

