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  اإلستخدام وإتفاقية شروط - أوًال 

  

  .جديد كعضو  www.Educationalgate.com  "  التعليمية البوابة"  موقع يف بك نرحب

  :القبول

 الشروط جممل على باملوافقة إقرارك تعين املوقع، يقدمها اليت باخلدمات  واستعانتك  البوابة خدمات و البوابة استعمال أو زيارة عند 
 قراءة على وافقت وأنك عليها، وافقت و ا قبلت وأنك االستخدام، شروط و البنود مجيع قرأت وأنك أدناه، املدونة والبنود
 على توافق مل إذا وبإمكانك،.  املأجورة  أو/و اجملانية املوقع خدمات من خدمة أي إستخدام قبل بعناية والشروط البنود هذه
  .فوراً  استخدامها عن التوقف عليك و شرعي، غري للبوابة دخولك يعترب ، والشروط، البنود مجيع

  هدف االتفاقية :

 علماً  الطرفني، حلقوق ضماناً  ذلك و البوابة، إدارة بني و)  مسجل كعضو أو كزائر(  بينك العالقة تنظيم هو االتفاقية هذه من اهلدف
  .إنذار سابق بدون و ممكن، وقت بأي الشروط هذه تعديل حبق حتتفظ البوابة إدارة أن

   www.Educationalgate.com"   التعليمية البوابة"  موقع وبني بينك إتفاق نص على الصفحة هذه حتتوي 

 والعالقه املسئوليات االتفاقيه هذهحيث حتدد .  يب يب اتش اليب نتدياتمبايضاً اتفاقية اخلاصة  العامه االتفاقيه ههذتتضمن           
 مدير ان لديك معلومات يكون ان جيب.  اخرى جهه من االعضاء باقي وبني ناحيه من املنتدى اداره وبني بينك املنظمه
م عن اال مسئولني غري ، واملشرفني املنتدى  مشاركاته عن مباشره مسئوليه مسئول عضو كل وان.  فقط اخلاصه مشاركا

 عبارات او الفاظ على حتتوى مشاركات اي اضافه تاما منعا ممنوع انه مالحظة ايضاً  االيضاح ونريد.  وافكاره وموضوعاته
 تشارك ان املنتدى هلذا منتسب كعضو عليك ميتنع انه كما ، العامه االداب عن خارجه او مهينه او سوقيه معاىن على تنطوى

ا من ردود او مبوضوعات  فقط اهلادفة و التعسفية املسامهات كل قاطعاً  منعاً  متنع -.  الطائفيه او الفنت او االحقاد تثري ان شأ
  . إخل...ديانة أو ثقافة أو مجاعة أو لشخص املهينة أو الشغب إثارة إىل
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 غري مسامهات هي إخل...اباحية او حمرتمة غري او جارحة الفاظ أو جم أو شتم أو سب على حتتوي اليت املسامهات  عن أو          
 كل قاطعاً  منعاً  ومتنع ضده الشكاية حني يف القضائية املتابعة و اشرتاكه إلغاء اىل صاحبها تعرض و املنتدى هذا يف بتاتاً  مقبولة

 أي التعليمية البوابة منتدى إدارة من أي تتحمل وال. قانونية غري أفعال إىل بعيد أو قريب من املشرية أو الداعية املسامهات
  .املشاركات مضامني عن مسؤولية

 وليسوا يرونه، سبب ألي موضوع أي إغالق أو تعديل، أو مسح، أو حذف، حق لديهم التعليمية البوابة منتديات مالكي إن          
  .إليهم اإلساءة أو األعضاء خصوصية يف التدخل عدم مع بإعالنه ملزمني

 اي اىل بك خاصه معلومات اي افشاء بعدم لك تتعهد املنتدى اداره.  مشاركاتك كل يف واالخوه التسامح بروح تلتزم وان          
 ختولنا اليت احلالة تقدير حبق حنتفظ املنتدى ادارة  ان اال االن به ستسجل الذى االلكرتوىن بريدك ذلك يف مبا ، ثالث طرف
  .  قانونية ألغراض  ثالثة جهة ألي التعليمية البوابة موقع لدخول استخدمتها اليت بياناتك  إعطاء

  : الخصوصية سياسة -ثانياً 

 أن أي.   الشخصية معلوماتك من أي  او هاتفك رقم أو اإللكرتوين بريدك خصوصية على باحلفاظ  التعليمية البوابة  تتعهد          
.  التحكم لوحة من اخلاصة البيانات عرض خيار باختيار قمت حال يف   للجميع متاح هاتفك رقم و اإللكرتوين بريدك عنوان

  بياناتك ادارة صفحة من  بياناتك يلتعد دائماً  بامكانك.   االنتباه فالرجاء, 

 املشروع غري االستعمال من معلوماتك حلماية الالزمة االحتياطات و اإلجراءات من ممكنة درجة أقصى تتخذ التعليمية البوابة          
 و االخرتاق من تام بشكل حممي نظام وجود عدم بسبب هلا التامة احلماية تتضمن ال لكنها و ، االخرتاق من محايتها و هلا

  .البيانات هذه سرية و السر كلمة و الدخول اسم عن احملافظة مسؤولية البوابة يف املسجل املستخدم يتحمل و ، التخريب

Cookies : 

 امللفات هذه نستخدم.  ملوقعنا زياراتك نتتبع و حولك خاصة بيانات لتخزين" cookies"  نستخدم,  آخر موقع كأي         
  .  أعضاءنا على تعرفنا لتسهيل
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 عند لنا يعيدها و  جهازك يف بتخزينها ليقوم االنرتنت ملتصفح نرسلها  البيانات من جمموعة هي:     cookies ال نعرف          
  .   موقعنا تصفح من االنتهاء بعد حبذفها تقم مل إن  الطلب

  املرور كلمة و خاصتك املستخدم اسم الدخال احلاجة بدون  للموقع عودتك عند عليك لنتعرف cookies ال نستخدم          
  .  للموقع استخدامك طريقة على لنتعرف  وأيضا  مرة كل

   

 كل ختزين قبول بامكانك تستخدمه الذي املتصفح خيارات خالل من جهازك يف البيانات هذه ختزين قبول  اختيار بامكانك           
  .   ملساعدتك الكومبيوتر علوم يف بأخصائي االستعانة بامكانك ذلك كيفية تعرف مل إن,  اخليار هذا رفض او   البيانات

  

  المسؤولية إخالء -ثالثاً 

  

  : البوابة استخدام

ا، من خدمة أي لسالمة ضمانات أي لألعضاء أو للزوار التعليمية البوابة تقدم ال  •  عن مسؤولية أي تتحمل ال هي و خدما
ا من خدمة أي توقف عن الناتج الضرر   .خدما

 خايل سيكون املوقع استخدام بأن تتضمن ال و أخطاء، وجود بدون و مستمر بشكل املوقع عمل التعليمية البوابة  تتضمن ال  •
  .باألجهزة الضارة الربامج أو الفريوسات من

 بشكل استخدامها من التمكن عدم أو للبوابة استخدامك عن املسؤولية األحوال من حال بأي التعليمية البوابة  تتحمل ال  •
  .ذلك عن ينتج ضرر أي عن املسؤولية تتحمل ال و ، صحيح

ا، و التعليمية للبوابة باستخدامك  •   .هلا استعمالك نتيجة ا تلحق خسارة أي عن البوابة تعوض أن على توافق فأنت خلدما
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  :األعضاء قبل من المنشور المحتوى  

 و  ، فيديو ملفات و صوتية ملفات و نصوص و صور من باملوقع املنشور احملتوى عن مسؤولية أي التعليمية البوابة  تتحمل ال          
 من التأكد مسؤولية تتحمل ال و ، البوابة صفحات على النصوص تلك نشر عن الناتج الضرر عن مسؤولية أي تتحمل ال هي

  .املوقع يف املنشورة املعلومات دقة أو صحة

 أكانت سواءاً  ، حتريرها أو بنشرها تقوم معلومات أي عن املسؤولية كامل تتحمل فأنت ، التعليمية البوابة  يف مسجل كعضو         
 على بكتابتها تقوم اليت التعليقات أو الشخصي امللف صفحة معلومات أو فيديو ملفات أو صوتية ملفات أو نصوص أو صور
  .بنشره تقوم حمتوى أي تعديل أو إزالة ميكنك أنه علماً  ، باملوقع منشور حمتوى أي

 أو نظامي غري بشكل البوابة تستعمل أال جيب و ، جتارية ألغراض ليس و شخصية ألغراض البوابة استخدام يكون أن جيب          
  .قانوين غري

 عن بالضرورة تعرب ال التعليقات و الفيديو ملفات و الصوت ملفات و الصور و النصوص فيها مبا ، باملوقع املنشورة املواد كافة          
ا رأي عن إمنا و ، البوابة إدارة رأي   .أصحا

  الثالث الطرف مواقع محتوى       

 عن قانونية مسؤولية أي تتحمل ال و ، باملوقع تنشر قد اليت األخرى املواقع روابط عن مسؤولية أي التعليمية البوابة  تتحمل ال         
 توافق أو تتبىن البوابة بأن تعين ال و ، املواقع تلك استخدام سوء عن مسؤولية أي تتحمل ال و ، املواقع بتلك يوجد حمتوى أي
 خاضعاً  بذلك فتكون ، آخر ملوقع رابط ألي دخولك عند و ، خدمات أو معلومات أو آراء من املواقع تلك حتتويه ما على

  .املوقع بذلك اخلاصة االستخدام لشروط

  : والسرية المرور وكلمة العضوية

 بإستخدام تتم اليت النشاطات كل عن و  املرور كلمة سرية على احملافظة  عليك و للموقع مرورك كلمة عن مسؤوالً  تعترب أنت  
  : التايل على توافق وانك عضويتك،
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 البوابة خدمات من أي يف عضويتك بيانات  سرية على احملافظة يف فشلك عن نامجني ضرر أو خسارة أي عن مسؤولون غري حنن  
  .التعليمية

  : العضوية إيقاف

   

  .إنذار أو تنبيه أي بدون خمالفة عضوية أي إيقاف البوابة إلدارة حيق

 االنرتنيت عامل أن العضو عزيزي أبداً  تنس وال. إنذار سابق أو تردد دون حذفها أو تعديلها سيتم أعاله للقوانني املخالفة املسامهات كل
  ...! هويتك سرية لك يضمن حاسوبك وراء جلوسك أن تعتقد ال و حيكمها قانون ال أدغاالً  ليست

  :الطبع حقوق

 و الطبع، حقوق قبل من حممية البوابة على املنشورة الفيديو ملفات و الصوتية امللفات و الصور و املنتدى مواضيع و اخلدمات كافة
 بوابة إدارة من موافقة على احلصول بعد إال جتاري بشكل استخدامها ميكن ال و الشخصي، لالستخدام استعماهلا ميكن

  .التعليمية

  

  : اإلتفاقية مجمل

"  ملوقع بإستخدامك يتعلق فيما املتكاملة االستشارية احللول بوابة وبني بينك كامالً  عقًدا اإلتفاقية هذه متثل   •
www.Educationalgate.com    

  .عنها الناشئة النزاعات نظر يف حصرية سلطة حملاكمها ويكون السورية، العربية اجلمهورية قوانني الشروط هذه على تطبق  

  

 


