سياسة الخصوصية
واالستخدام
منصة سماء التعليم

تممممم د ممممداا وصيصممممة الخصوصممممية وسمممم ة
المعلوممممام لمنصمممة سمممماء لم ممما د
المماواو والم ممتخدميى ل م تي ممم يعممة
ال يانام التي تم جمع ا ممن م نمد ماو
المنصة وكييية التعامل مع ا.

تضع منصة سماء التعليم س ة معلومام م تخدمي ا و واوها ل وأس
قائمة األولو ام ،وت ذل دااو المنصة كل ج واها لتصد م خدمة ذام جوا
الية لكل الم تييد ى ،وتعت الخصوصية وس ة المعلومام الموضحة في
هذ الوصيصة جاءا مى ش وط استخدام منصة سماء التعليم وأحكام ا.
ال تصوم منصة سماء التعليم بجمع معلومام شخصية نك ندما تصوم
با اوت ا دال دذا اخت م تصد م معلوماتك ،فإن ا ال ت تخدم ا دال إلنجا ل ك
للحصول ل معلومام أو خدمام وفق ما ووا في هذه ال ياسام.

واو منصة سماء والم تييد ى مى خدمات ا اال الع بشكل
جب ل
م تم ل ش وط وم اائ الخصوصية وس ة المعلومام لمع فة أ ة
تحد ثام تتم لي ا ،لما بأن دااو المنصة غي مطال ة باإل الن ى أ ة
تحد ثام تتم ل تلك الش وط والم اائ ،و عني استخدامك منصة سماء
ا ال ك وموافصتك ل تلك الش وط والم اائ وما تم لي ا مى تعد الم
م تم .
منصة سماء التعليم غي م ئولة تحت أي ظ ف مى الظ وف ى أي أض او
تنشأ ى استخدام أو دم الصدو ل استخدام هذه المنصة.
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معلومام الم تخدم
أمى المعلومام الشخصية

تصوم دااو المنصة باتخاذ اإلج اءام والتدابي المناس ة والمالئمة للمحافظة ل معلوماتك الشخصية المصدمة لنا بشكل آمى ضمى حما ت ا مى اليصدان أو الدخول غي المص ح
به أو دساء االستخدام ،أو التعد ل واإلفصاح غي المص ح ب ما.
نوان ب وتوكول ش كة اإلنت نت IP

تعمل الخواام المشغلة لمنصة سماء -تلصائيا  -ل التصاط نوان ب وتوكول اإلنت نت الخاص بك ند اوتك للمنصة ( نوان ب وتوكول اإلنت نت الخاص بك هو ال قم الخاص
مح لألج ا األخ ى الموصولة بش كة اإلنت نت بتحد د وج ة ال يانام الصااو ن ا ،وجمع بعض المعلومام مثل نو ية المتصيح و
بج ا الكم يوت الذي ت تخدمه ،والذي
ا دها ل تشخيص المشكالم التي تحدث في
مح ك ال حث و لكى مى اون التع ف ل هو تك الشخصية) .دن استخدام منصة سماء ب وتوكول اإلنت نت الخاص بك
ال ي ف ام الخاصة ب ا ،و ل دج اء اإلحصاء الال م لصياس استخدام المنصة وال ت مح منصة سماء ألي ج ة خاوج د او ف ص ا اليني باال الع ل ب وتوكول اإلنت نت الخاص بك.

مليام تع ف االوت اط ()Cookies

قد تصوم منصة سماء بتخا ى ما م بمليام تع ف االوت اط "  "Cookiesل الج ا الخاص بك ندما تصوم با اوت ا .حيث أن مليام تع ف االوت اط ""Cookiesهي جاء مى
ال يانام التي تحداك كم تخدم بشكل ف د.
تم د داا معظم الم تع ضام في ال دا ة لص ول مليام تع ف االوت اط .كما مكنك د اا د داا المتصيح الخاص بك ل فض كافة مليام تع ف االوت اط أو للتن يه ندما تم
دوسال مليام تع ف االوت اط .كما ج مالحظة أن بعض الخدمام التي تم ض ا ل المنصة قد ال تعمل بشكل صحيح دذا قمت ب فض مليام تع ف االوت اط .حيث قد تصوم
منصة سماء ب بط المعلومام المخانة في هذه المليام بأي معلومام تع ف شخصية تصدم ا ل المنصة.

جمع المعلومام الشخصية

قد تم تجميع معلومام التع ف الشخصية في حال أبلغت ى مشكلة أو قدمت استي اوا دل خدمة العمالء .قد تم االحتياظ ب جل لتلك الم اسلة ،وذلك لتصد م خدمة مثالية
لك .وفي جميع األحوال ،فإن دااو المنصة حق ل ا أن تصوم بعملية ال بط اإللكت وني الال م مع نظام صيى للتحصق مى هو ة الم تخدم ااخل المنصة وموصوقية صدوو الش ااام.

تعد ل ال يانام الشخصية

ألي م تخدم اوا منصة سماء بمعلوماته الشخصية الحق في معا نة أو تعد ل أو تصحيح معلوماته الشخصية و مكنه تع ئة الحصول االختياو ة مى خالل الخدمة المخصصة لذلك
ليتم التحصق مى هو ة الم تخدم وذلك لتوصيق الش اا باسم الم تخدم المعتمد.
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استخدامام معلومام الم تخدم
ت تخدم منصة سماء المعلومام التي تحتيظ ب ا ى الم تخدم ل

•

لتمكيى المنصة مى وفع م توى أااء الدووام التدو ية.

•

ألغ اض ال حث العلمي ،وخاصة ،ل س يل المثال ،في مجاالم العلوم والت بية المع فية.

النحو التالي:

•

للغ ض الذي تم توفي المعلومام مى أجله ل

•

متابعة الحضوو ،ل م توى األف اا والمجمو ة والتصدم المتحصق ند االنت اء مى الدوو  ،وتحليل ال يانام اإلحصائية ى أااء الم تخدميى وكييية تحصيل م العملي.

•

م اق ة وكشف مخاليام سياسام الخدمة وكذلك حاالم سوء االستخدام المحتملة األخ ى لموقعنا.

•

نش المعلومام ،غي المعلومام الشخصية ،التي تجمع حول دمكانية الوصول واالستخدام ،وأص ذلك ل أااء الم تخدميى.

•

وجه التحد د ،ل س يل المثال ،ال ا ل استي او معيى أو تمكيى الم تخدم مى الوصول دل محتوى م او معيى.

تاو د الم تخدم بآخ الم تجدام حول الدووام التي تصدم ا المنصة أو غي ها مى األحداث ،والصيانة أو التحد ثام التي ت تجد ل المنصة وحول المنتجام أو الخدمام التي تصدم ا المنصة أو
ق وسائل ال د اإللكت وني.
الموواون مى الغي التي قد تكون ذام فائد للم تخدم ،والتي مكى أن ت سل لكم ى

•

لتيعيل الح اب الشخصي الخاص بالم تخدم مى خالل ال د اإللكت وني ،وتأكيد ت جيله بالدووام التدو ية.

•

أوشية جميع المعلومام و/أو استخدام ا للتواصل م تص ال مع الم تخدم.

•

صيانة ووفع م توى أااء وأمى المنصة.

•

لأل ة أغ اض أخ ى تحتاج ا المنصة بتصد نا بما في ذلك ل س يل المثال ال الحص  ،ت اال المعلومام مع الغي .

•

إلااو المنصة وتنييذ العمليام الداخلية للمنصة ،بما في ذلك اكتشاف األ طال وتحليل ال يانام ،واالخت او وال حث واألغ اض اإلحصائية وأغ اض الدواسام الم حية الشاملة.

•
•

لتح يى م توى المنصة لضمان

ض المحتوى بط صة أكث فعالية للم تخدم ولج ا الكم يوت الخاص به.

لل ماح للم تخدم بالمشاوكة في المياام التيا لية للخدمة التي تصدم ا المنصة مى خالل التن ي ام التي تصل دل ال د اإللكت وني ودل صيحة الم تخدم لتأكيد ت جيله بالدوو التدو ية
وتمكينه مى ال ا والتيا ل في حلصام النصاش ،في حال وغ ته في ذلك.

•

لتصد م االقت احام والتوصيام لم تخدمي المنصة حول الخدمام التي قد ت م م.

•

لتوصيق الش اا والتأكد مى هو ة الم تخدم مى خالل داخال ال ينام المطلوبة.
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حصوق الملكية
الملكية اليك ة

هذه المنصة وجميع ما تتضمى ليه ملك لش كة تطو لتصنيام التعليم ومص ها في المملكة الع بية ال عوا ة والتي تحتيظ بجميع حصوق الملكية اليك ة للمنصة
ومحتو ات ا والتي تعد محمية بالكامل بموجب األنظمة ال عوا ة المتعلصة بحصوق النش والعالمام التجاو ة وحصوق الملكية اليك ة المختلية وغي ها مى األنظمة
ال عوا ة.

ش وط استخدام المحتوى
تخولك منصة سماء بمشاهد وتحميل ن خة مى الماا المنشوو ل المنصة الستخدامك الخاص فصط و ليس لألغ اض التجاو ة .هذه اإلجا باستخدام المنصة
ال تعت بأي شكل مى األشكال نصل ملكية يى أو نصل ملكية منيعة أو التنا ل ى أو دحالة الماا المنشوو مى خالل منصة سماء أو ى المنصة ني ا أو أي حق
مى حصوق المنصة .و باستخدامك لمنصة سماء التعليم  ،فإنك تص بااللتاام بما لي:
•

•
•
•
•

استخدام منصة سماء بني ك وحدك فصط و ال حق لك بيع أو بإستئجاو أو بتأجي أو د او أو التنا ل ى أو دحالة المنصة أو أي مى المعلومام التي تحتوي لي ا
أو أي حق مى حصوقك المنصوص لي ا في هذا اإلتياق ألي ج ة آخ ى.
ال حق لك أن تحيل دل الغي أي جاء مى المعلومام التي توجد في المنصة أو تلك التي تم تداول ا أو الحصول لي ا مى خالل المنصة وال حق لك تخا ن ا
لد ك دال بعد حصولك ل دذن مى منصة سماء.
المحافظة ل جميع حصوق الط ع و العالمة التجاو ة و جميع دشعاوام الملكية التي تحتو ا الماا األصلية في أي ن خة من ا.
صة كانت ،اون موافصة م صة مى دااو منصة سماء.
ال سومام والصوو في المنصة محمية بموجب حصوق النش  ،وال جو ن خ ا أو استغالل ا بأ ة
ال حق لك بيع ،تعد ل ،د اا دنتاج ،ض ،تو ع ،تحو ل ،نش  ،ت خيص أو دنشاء أ مال مشتصة مى أي ماا أو محتوى تحتو ه منصة سماء.
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نظام الدفع (الدووام المدفو ة)
ش وط نظام الدفع في منصة سماء
•

ق الدفع المتاحة لخدمام المنصة هي :فياا  /ماست كاوا/مدى

•

جميع الم تحصام المالية والدفع كون بال ال ال عواي.

•

ال حق لم تخدم المنصة المطال ة باست جاع الم الغ المدفو ة في حال حصوله ل الخدمة.

•

لتام م تخدم المنصة بالتأكد مى صحة ال يانام التي دخل ا في المنصة.

•

لتام م تخدم المنصة بص اء سياسة الخصوصية هذه وأ ة لوائح مع وضة أخ ى في المنصة ق ل تيعيل الخدمة.
ق

•

للمنصة الحق في تعد ل األسعاو في أي وقت واون دشعاو م

•

للمنصة الحق في دخضاع الم تخدم للش وط واألحكام الخاصة بمحتوى الغي (ش ك المحتوى).

التعو ض
في حالة مخالية الم تخدم ألي مى سياسام الخدمة تصوم منصة سماء بمتابعة جميع حلول ا الصانونية و التي تشمل اون دستثناء شطب مخاليته مى المنصة أو اإلبطال اليووي
لت جيله أو قدوته ل اخول المنصة أو أ ة خدمة آخ ى تصدم ا .وال حق للم تخدم المطال ة بإست جاع الم الغ المالية المدفو ة.
وقد تم مطال ة الم تخدم بتعو ض المنصة ى تكاليف اإلج ءام الصانونية و تكاليف المحاس ة التي نتجت ى مخاليته ل ياسية الخصوصية هذه و أي ما تعلق بحق مى حصوق
الغي و التي تشمل ل س يل الذك ال الحص حصوق المالك و الملكية اليك ة.
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استخدامام ممنو ة
ت تخدم منصة سماء مى ق ل الم تييد ى الذ ى حثون ى ف ص التعليم وبناء الصدوام والتطو الم ني
و باستخدامك لمنصة سماء التعليم ،فإنك تص باالمتناع ما لي:
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

نش أو داخال أي معلومام غي كاملة ،خا ئة أو غي اقيصة ى ني ك في المنصة.
تصمص شخصية أي شخص أو تشو ه صوو شخص أو كيان تعمل معه أو غي ه مى خالل المنصة.
نش أو بث أي محتوى مى خالل المنصة ليس لد ك الحق أن تصوم بإ اا نش ه أو بثه.
نش أو بث أي مواا د النية ،ت وجية ،وسائل دلكت ونية أو أ ة ماا آخ ى غي م غوب ب ا أو أي معلومام ال تتعلق بالدووام التدو ية.
حذف أو تعد ل أي ماا تم نش ها مى ق ل منصة سماء.
استخدام أي أاا أو ب نامج للتدخل أو محاولة التدخل في تشغيل المنصة أو أي نشاط تم الصيام به ل منصة سماء خاوج ى االستخدام الم موح به.
مشاوكتك لكلمة الم وو مع شخص آخ تمكنه مى الدخول دل المحتوى وهو غي مص ح له أو استخدامك لكلمة الم وو لغ ض غي مش وع نظاما أو
وفصا ل ياسة الخصوصية هذه.
نش أو د الن أو تو ع أو تعميم مواا أو معلومام تحتوي تشو ا لل معة أو انت اكا لألنظمة ،أو مواا دباحية ،أو بذ ئة ،أو مخالية للتعاليم اإلسالمية
أو لآلااب العامة ،أو أي مواا أو معلومام مخالية نظاما.
نش أو بث أي محتوى ضاو قد حتوي ل ب امج ضاو كاليي وسام وغي ها تؤاي دل حدوث ض و أو التدخل ،أو استص ال أي نظام أو معلومام
بأسلوب متحا ل أو االستيالء ل ملكيت ا.
ا ة أو ن خ أي معلومام شخصية مكى التع ف لي ا ل الم تخدميى ،باإلضافة دل ال سائل اإللكت ونية ،والمكالمام ال اتيية الغي م غوبة
ودوسال ا دل الغي .
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سياسة الحضوو
عد حضوو الدووام التدو ية ى بعد مى خالل منصة سماء معاالة للحضوو اال تيااي ،و حق لمى حض اوو ى بعد أو خالف ذلك مى خالل منصة سماء وأكمل
جميع المتطل ام ذام العالقة الحصول ل ش اا دتمام الدوو بح ب ال ا ام المصدو والموضحة في مخطط الدوو التدو ية.
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دن اء االستخدام
جو لمنصة سماء وح ب تصد ها المطلق دن اء أو تصييد أو د صاف حق الم تخدم في الدخول دل المنصة أو أحد الدووام التدو ية واستخدام ا اون دشعاو
وألي س ب ،بما في ذلك مخالية ش وط وبنوا االستخدام أو أي سلوك آخ قد تعت ه ح ب تصد ها الخاص غي قانوني أو لحق الض و بالغي  ،وفي حال اإلن اء،
فإنه لى كون مص حا للم تخدم بالدخول دل هذه المنصة.
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الم جعية الصضائية
باستخدامك لمنصة سماء فإنك توافق ل اللجوء حص ا للمحاكم الش ية في مد نة ال اض _ المملكة الع بية ال عوا ة ،فيما تعلق بجميع المطال ام
والخالفام التي تنشأ ى استخدامك ل ذه المنصة بعد تعذو الحل الواي بينك وبيننا.
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التواصل
ت حب منصة سماء بكافة االستي اوام والتعليصام بخصوص سياسة الخصوصية التي ن غي أن توجه مى خالل صيحة الد م اليني لمنصة سماء ل ال ابط التالي:
https://samaaedu.tetco.sa/contact/

دن مخاوف الم تخدم واهتمامه بشأن س ة وخصوصية ال يانام
تعت م ألة في غا ة األهمية بالن ة لمنصة سماء .وتأمل أن
تم تحصيق ذلك مى خالل هذه ال ياسام.

