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 ترحيب: 

املتقنني    املعلمني واخلرباء  املستخدمني من التواصل مع    املركزميّكن  ،  التعليم اإللكرتون املتخصص يف    مركز النبالء اإللكرتونا بك يف  مرحب  
 بث احلي املباشر املتبادل. لمن خالل ا  مستقلني، وذلك كمعلمني حول العامل  

    . الذكيةلألجهزة  مكرز النبالءعلى   على املستخدمني الذين يطلبون اخلدمة ويستخدموهنا  -ةهذه االتفاقي-اتفاقية املستخدم  تنطبق
 

، فإنك تقر أبنك قد قرأت  والتسجيل للحصول على حساب مستخدم   « تفاقية املستخدم وسياسة اخلصوصيةأوافق على اابلنقر على » 
على  النقر  عدم   إذا كنت ال توافق على جميع شروط وأحكام هذه االتفاقية، فُيرجى،  االتفاقية  هبذه  وفهمت وتوافق على االلتزام 

 املركز.خدمات  الة لن تكون قادًرا على استخدامفي هذه الحو، «على اتفاقية املستخدم وسياسة الخصوصية أوافق»

 

 . لتقدمي خدمات تعليمية   منصة إلكرتونيةجمرد   املركز تنويه عام: 

أو املسؤولية عن أي تفاعالت بني املنتجني واملستخدمني  وال نتحمل املسؤولية عنهم،    ، معلمنيابستئجار أو توظيف    املركزقوم  ال ي 
 وعمالء كل منهما.  

أو   للمعلمنيفعال د ينتج عن أو يتعلق مبعلومات أو أ، أو أي ضرر من أي نوع قعن النزاعات واملطالبات واخلسائر حنن لسنا مسؤولني  
 .املعلماحلصر، اعتماد أي مستخدم على أي من املعلومات املقدمة من قبل  وليس وعلى سبيل املثال املستخدمني، مبا يف ذلك، 

 

 

 

 : املركز حملة عن  

متنوعة    تعليمية  جلسات  «املركز»ملختلف الفئات، من خالل األجهزة الذكية، حيث يقدم  اإللكرتون  تعلُّم  ال لتيسري    «املركز »نسعى يف  
 ومالئمة لطالب اخلدمة. 
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 سياسة اخلصوصية: 

تيح  . إذ ال ي «املركز »ـل  معلومات شخصية تقدمها خالل استخدامك  أي  أن حنتفظ بسرية وأمان    «املركز »من ابلغ األمهية لدينا يف  
ستخدم  ي، إال إبذن خطي من املستخدم. و احملاضرةاالطالع على تفاصيل    (واملشرفألي طرف اثلث )غري املعلم واملتعلم    «املركز »
  ، اخلارجة عن سيطرته   واهلجماتلتزم أمام مستخدميه ابالخرتاقات  ي. غري أنه ال التعليمية  برامج محاية وخمازن مؤمنة للجلسات «املركز »

     عن أي مطالبات قانونية حال وقعت مثل هذه االخرتاقات.  مسبق ا   ويتنازل املستخدمتعرض هلا متجاوزة احلماية والتأمني،  يواليت قد  

 

 : املركزقواعد السلوك اخلاصة ابستخدام 

   : املركزاستخدام 
واملواد التي يتم عرضها من خالل    ملنصة املركز أنت توافق وتقر على أنك مسؤول مسؤولية كاملة عن استخدامك   .1

املحتويات  ستخدماملحساب   أن تشمل كامل  يتم تقديمها ونشرها على  الت  الخاص بك، والتي يجب  من  »املركز«  ي 

واملالحظات واألسئلة    التعليمية  وعلى سبيل املثال ال الحصر، جميع املشاركات ضمن الجلسات  ،قبلك، بما في ذلك

   م(. املستخدوالتعليقات ومقاطع الفيديو وتحميالت امللفات )مشاركات  

استخدامك    أنت .2 على  والقواعد    ملتزًما  للمنصةتوافق  والدولية  واإلقليمية  املحلية  القوانين  وجميع  باالتفاقيات 

ق بنقل البيانات الفنية املصّدرة    قوانين حقوق التأليف والنشر، وأي نظمة املعمول بها، بما في ذلك  واأل 
ّ
قوانين تتعل

 .من بلد إقامتك

نك لن تستخدم  أ،  »املركز«  أنت تتعّهد كذلك من خالل هذه الوثيقة، وكشرط الستخدامك الخدمات التي يقدمها    .3

»املركز«    شبكات/أو شبكة  ، »املركز«  أو إرهاق خادم    ،أو إعاقة  ، تعطيل  أو  ،بأي طريقة تهدف إلى اإلساءة  املنصة

ل بأي طرف   ،خوادمهاملتصلة بأي خادم من 
ّ
   .بمنصة املركزثالث والتمّتع أو التدخ

أو شبكات    الحاسوبية،نظمة  األ أو    ،وحسابات أخرى املركز«  منصة  »ال يجوز لك محاولة الوصول غير املصّرح به إلى    .4

   من خالل القرصنة واستخراج كلمة املرور أو أي وسيلة أخرى. ، »املركز« ـمتصلة بأي خادم ل

  ، ، أو أي من خوادمهمنصة املركزمواد أو معلومات مخزنة على   على أّي  ،أو محاولة الحصول   ،ال يجوز لك الحصول   .5

 .منصة املركزمن خالل أي وسيلة لم يتم إتاحتها عن قصد من خالل   ،أو أجهزة الحاسوب املرتبطة به

على سبيل املثال  و بما في ذلك،    ،مسؤولية االمتثال لجميع القواعد والقوانين واللوائح املحلية  ون املستخدميتحمل     .6

   لكتروني أو الخصوصية.أو التكنولوجيا أو البيانات أو البريد اإل  نترنتال الحصر، قواعد حقوق امللكية الفكرية أو اال 

بعدم استخدام بطاقات ائتمان، أو بطاقات دفع، أو أي وسيلة دفع أخرى ال متلك التخويل  أنت  تلتزم  مبوجب هذه االتفاقية     .7
غري حقيقية،  إلكرتونية  وال يقتصر على بطاقات دفع  من خالهلا. هذا يشمل،    تعليمية  الكامل من صاحبها لشراء جلسة 

وشركائه بكامل احلق  »املركز«  غري خمول ابستخدامها، هذا وحيتفظ  إلكرتونية  مسروقة، بطاقات دفع  إلكرتونية  بطاقات دفع  
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املعنية يف    األجهزة   إلأو تقدمي تفاصيل املستخدم    ،اجلهات القضائية املختصة   إل إبحالة املخالفني لقوانني التعامالت املالية  
   .بلد املستخدم

إذا كنت تعتقد أن املحتوى املقدم ينتهك خصوصيتك أو أي قانون أو أي الئحة أو أن املعلومات املقدمة غير دقيقة   .8

 عاتقك القيام بإبالغنا عن ذلك ليتسنى لنا تصحيح الوضع.  على فيقع ؛اإلطالق لطرف ثالث على أو تشكل أي خطر

أو ينتهك أي    املنصةينتهك شروط استخدام    ،و أي محتوى أ  ،إذا كنت تعتقد كذلك أن املحتوى املقدم من طرف ثالث .9

فيجب عليك اإلبالغ عن    ؛قوانين حقوق النشر  ،الحصراملثال ال  على سبيل  و   ،بما في ذلك  ، قوانين أو لوائح معمول بها

 حقوق النشر وعمل ما يلزم. على  للحفاظ ؛ذلك

 
 : واملنصة التعليمية  السلوك احملظور يف اجللسة

، فإنك توافق على عدم االنخراط في أي نشاط من شأنه أن ينتهك أي  تعليمية  يتعلق بمشاركتك في أي جلسةفيما   .1

  ، أو عنصري  ،أو كره  ، أو مضايق ،أو إباحي  ، أو تهديدي  ، أو غير قانوني، أو تشهيري   ،حقوق ملكية فكرية لطرف ثالث

أو    ، أو يثير مسؤولية مدنية  ،تبر جريمة جنائية، أو يشجع السلوك الذي يعا سواء كان هجوميً   ،أو عرقي  ،أو طائفي

 غير مالئم. أو   ،ينتهك أي قانون 

 . التعلمهو و  أال  لغرض وحيد  التعليمية أنت توافق على االشتراك في الجلسات .2

بأنه .3 تقر  واجب  أنت  من  الجلسات»املركز«   ليس  وأنك  التعليمية،  مراقبة  جلسة،  أي  محتوى  في  التحكم  قد   أو 

حمل وأنك التعليمية، ملواد تجد أنها مرفوضة أثناء املشاركة في إحدى الجلسات  تتعرض
ُ
"مركز   مسؤولية على  أي  ال ت

   فيما يتعلق بذلك. النبالء"

.  لإلبالغ عن أي  لنبالءر مركز اوفًقا لتقدي م ينتهك هذه االتفاقيةمستخدأي   في أي وقت، إزالة  مركز النبالء ـيجوز ل  .4

  : لكتروني التالي اإلما، يرجى اإلبالغ عن ذلك بإرسال رسالة إلى البريد  تعليمية   بجلسة نشاط غير مناسب فيما يتعلق

center.com-help@nobala 

 

 كما يلي: ، وذلك و الخوض فيهاأ نشرهاا ا باتً املمنوع منعً  املواد وتوضح القائمة التالية 

  التزييفات األكاذيب أو .1
ُ
 أو أي طرف ثالث. ، «املركز» ـلحق الضرر بالتي قد ت

قانونيةالواد  امل .2 باألخالق اإلسالمية(الأو    ،باحيةاإل أو    ،تهديديةالأو    ،تشهيريةالأو    ،غير  تخل  )التي  أخالقية  أو    ،ال 

أو عرقية  ،أو عنصرية  ،كراهية  التي تحتوي على  أو  ،ضايقةامل الذي يعتبر جريمة    ،أو طائفية،  السلوك  أو تشجع 

 أو تكون غير مالئمة.   ،جنائية أو يؤدي إلى مسؤولية مدنية، أو تنتهك أي قانون 

 املحتويات/ املواضيع التي لها عالقة باألنشطة السياسية الحزبية. .3

ال   .4 أعمال  أو طلبات  الطالب    «،املركز    » تؤيدإعالنات  أو  املعلمون  يعبر عنها  أو مشورة  أو توصية  رأي  أو تنشر أي 

   مسؤولية فيما يتعلق بهذه اآلراء أو التوصيات أو املشورات. أي وكل بشكل صريح «  املركز  »وُيخلي   اآلخرون،

mailto:help@nobala-center.com/
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  ،مجيات الخبيثة وبرامج التجسسالفيروسات، وأحصنة طروادة، والديدان، والقنابل املوقوتة أو ملفات تالفة، والبر  .5

   أو أي برامج أخرى مماثلة قد تلحق الضرر بعمل حاسوب أو ممتلكات أخرى.

إ  املركز   » لـإّن أي انتهاك لبنود املحظورات املذكورة أعاله تخّول   والخدمة دون إشعار    املنصةلى  « إنهاء استخدامك ووصولك 

   مسبق.

قد تتعرض ملحتوى غير دقيق أو مس يء أو غير الئق أو مرفوض، وتوافق على التنازل، وبهذا تتنازل عن أي    أنت تدرك وتقر بأنك

  فيما يتعلق بها. «  املركز »  حقوق أو تعويضات قانونية أو منصفة لك من

     

 :بموجب هذه الوثيقة أنت تلتزم بالقواعد التالية

 تزم بصحة بياناتي الشخصية فيه. الحقيقي، وأل اسمي ، وبحساب واحد فقطسأقوم بالتسجيل ب .1

ستكون إجاابيت على الواجبات املنزلية واالختبارات والواجبات األخرى من أعمايل الشخصية )ابستثناء املهام اليت تسمح   .2
 .ابلتعاون بشكل صريح( 

آخر )ابستثناء احلد الذي  للواجبات املنزلية، واالختبارات، والواجبات األخرى املتاحة إل أي شخص    لن أقدم حلوال   .3
 من احللول اليت كتبتها، وكذلك أي حلول يقدمها فريق  تسمح فيه الواجبات بصراحة مبشاركة احللول(. ويشمل هذا كال  

 .املركزعمل 
 .لن أشارك يف أي أنشطة أخرى لتحسني نتائجي أو نتائج اآلخرين بطريقة غري نزيهة .4

 
 : املركز خدمات  

، غري أنه ال يلتزم ملستخدميه أبكثر من  التعليمية املقدمة حيث تتنوع اخلدمات    متقنني،من خالل معلمني    تعليميةخدمة    املركزيقدم  
 . منصة املركزاملعروض يف  

 . ٪( ٢٥اال يقل عن ساعات احلضور املتزامن )لاألدىن  واحلداحلضور افرتاضي ا يعادل احلضور االعتيادي، 

 

 املعلم: 

حتريري، شفهي(  لعملية اختبار )  « املركز    »، خيضع كل معلمي  تقدمي موادهم التعليميةهم من املتقنني واملاهرين يف    مركز النبالء املعلمون يف  
لتقييم    «   املركز   »، خيضع معلمي  املنصةدمي  وذلك قبل السماح هلم ابلتفاعل مع مستخ  توفر املعارف واملهارات املهنية،لقياس مدى  

و  ادات أالتحقق من أي شه  أبنه ليس من واجبه  «  املركز  »ر ، يقمواهتمامهأدائهم لضمان استمرار جودة    ؛ من قبل جلنة تقييم دوري 
كان    إذاما هو منصوص عليه صراحة يف هذا القسم.   ال يقوم أبي فحص للمعلم سوى «  املركز  »ألي معلم، وأن  و خرباتجازات أإ

 : التايل  اإللكرتونعلى الربيد  «  املركز   »ـيرجى االتصال ب  ،أي معلم حول لديك شكوى 
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 : الرسوم 

يف الوقت الذي    منصة املركز، وفق ا للرسوم املدرجة يف  احملددة   التعليمية  قبل اجللسة  ، وذلك ن مقابل دقائق يدفع املستخدمو   :دفع الرسوم 
االشرتاكات الشهرية. يف حال طلب    :، مثلأيض ا استخدام اخلدمة من خالل خطط الدفع األخرى املركز  قد يقدم  تبدأ فيه اجللسة. 

  حمليا . عن طريق االتفاقات املعمول هبا   شروط الدفعمجيع بنود و  ختضع . املنصةطرق الدفع املعروضة يف  الدفع من خالل يتم  فساخلدمة  
  « املركز »ـتشمل أي ضرائب قد تكون مستحقة فيما يتعلق هبذه الرسوم، خبالف الضرائب على أساس الربح الصايف لسوم املعروضة ال  الر 

 يتحملها.   املركزفإن 

 . الدوالر األمريكي وأيتم دفع مجيع الرسوم ابلرايل السعودي    ملة الدفع:ع  

   دورة قبل التسجيل فيها مسبقا. يتم احتساب رسوم كل مادة أو  احتساب رسوم اخلدمة: 

   .لالسرتداد املستخدمة غري قابلة   واحملاضرات غري قابلة لالسرتداد،  ةاملشرتا املواد اسرتداد الرسوم:

 : الربامج و  األجهزة 

أنت وحدك املسؤول عن   وقد يتطلب تنزيل البرامج املحددة وتثبيتها.  ، أجهزة متوافقة  يةتعليمالجلسة  ال يتطلب االشتراك في  

  تالي تتحمل كل املخاطر واملسؤوليات الحصول/ تثبيت أي من هذه األجهزة والبرامج وتحديد التوافق مع النظام الخاص بك، وبال

والبرامج. األجهزة  بهذه  بأنك املرتبطة  مراجعة تقر  الترخيص    مسؤول عن  اتفاقيات  بها  جميع  لها، وكذلك    واالمتثال املعمول 

 والخدمة بشكل عام.   واملركزاألحكام والشروط األخرى املتعلقة بجميع البرامج التي تستخدمها فيما يتعلق بالجلسات  

 

 

 

 استخدام البياانت: 

استخدام   املركز يتطلب  الهاتف  منصة  بيانات  أو  الالسلكية  الخدمة  مزود  قبل  من  املقدمة  البيانات  خدمات  استخدام   ،

أنت تقر وتوافق على أنك املسؤول الوحيد عن رسوم استخدام البيانات وأي رسوم أخرى قد يفرضها مشغل خدمة   املحمول،

 . املركزملنصة و بيانات الهاتف املحمول فيما يتعلق باستخدامك بيانات الالسلكية أال

 

 : التعليمية   املباشرةاجللسات 

mailto:help@nobala-center.com/
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أهل االختصاص  واملشاركة فيها    ،مباشرةجلسة محادثة    طلب  املركزيتيح لك    بشكل عام:التعليمية  لجلسة  ا   ؛مع معلم من 

وتوافق على عدم    ، فقط ألغراضك الشخصية وغير التجارية  التعليمية  أنت توافق على املشاركة في الجلسات .  التعلمألغراض  

 تسجيل أو نسخ أو إعادة توزيع أو بث أو عرض أي جلسة من هذا القبيل علًنا، باستثناء ما تسمح به هذه االتفاقية. 

   يف أي وقت حمدد. أي معلم   توفر  «املركز » وال يضمن  لتوفر املعلم، احملاضرات  ختضع  توافر املعلم: 

قد   اليتاخلاصة بتعلمك  واملعلومات األخرى    التعليمي ميكن للمعلمني تدوين مالحظات خاصة بك تتعلق مبستواك    املعلم:   مالحظات 
 بعرض املالحظات واستخدامها واإلضافة إليها.  واملعلمون الالحقون  «املركز » موظفو  قد يقوم  .التعليمية  أثناء اجللسة  تتم مناقشتها 

 

 : احملاضرات تسجيل  

  نت توافق بموجب هذه االتفاقية أ ، من خالل مزود دردشة الصوت.املنصة أو مراقبتها بواسطة املحاضرات تسجيلقد يتم  

 على ما يلي: 

 . مراقبة أو تسجيل أي جلسة تشارك فيها .1

ألغراض    ؛على سبيل املثال ال الحصرو   ، ألي غرض تجاري، بما في ذلك نسخ واستخدام هذه التسجيالت بشكل كامل .2

 وتحسين الخدمة.  ،وتسوية املنازعات ، وتدريب املعلمين ،تقييم املعلم أو الطالب

 « ألغراض الدعاية والتسويق. املركز » استخدام بعض هذه التسجيالت بواسطة .3

 إتاحة تلك التسجيالت لك؛ ملراجعتها. .4

بواسطة .5 التسجيالت  هذه  عن  الكشف  أو  استخدام  الذي   «املركز» يتم  اإلجراءات  بالقدر  أو  القانون  يقتضيه 

 أو حقوق طرف ثالث.  ،ألغراض إنفاذ أو حماية حقوقه ؛« ضرورًيااملركزيراه »  أو بالقدر الذي  ،القانونية

تتنازل بموجب هذه االتفاقية عن أي حقوق للدعاية أو الخصوصية أو غيرها من الحقوق بموجب القانون املعمول   .6

تستخدم    ،به أن  يمكن  الذي  الحد  ملنع إلى  الحقوق  هذه  كما   « املركز» فيه  الجلسات  تسجيالت  استخدام  من 

مجاني، ال رجعة فيه،   ترخيص   -عاملية غير حصرية مدفوعة بالكامل    ومن ثم تمنح حقوق ملكية    أدناه، موضح هو

  ، التعليميةأو في أي تسجيل للجلسة    ،للتحويل بموجب أي حقوق ملكية فكرية قد تكون لديكم وقابل مرخص،  ،دائم  

لنسخ وتعديل وتوزيع واستخدام هذا التسجيل واملحتوى ألغراضه التجارية أو حسب   «املركز » إلى  ، أو محتوى فيها

 االقتضاء بموجب القانون أو العملية القانونية. 

 

 حساابت املستخدمني والصالحيات: 
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رغب    التسجيل:  في استخدام خدمات  في حال  وإنشاء حساب من خالل    «   املركز   » ت  التسجيل  يتطلب     .املنصةيجب عليك 

اإلشارة إلى بلد إقامتك   (3) ( تقديم عنوان بريد إلكتروني.2) سم مستخدم فريد وكلمة مرور فريدة.( إنشاء ا1التسجيل منك: )

يس لديه حق الوصول إلى معلومات بطاقة  ل «  املركز  »  الحظ أن    إلى جنسك.  اإلشارة(  5)  ( اإلشارة إلى لغتك األم.4الحالية. )

أنت توافق    أنت توافق على أن املعلومات التي تقدمها، في جميع األوقات صحيحة ودقيقة وحديثة وكاملة. الدفع الخاصة بك.

    وتحديثها في جميع األوقات. ودقتها هذه املعلومات سرية الحفاظ على أيًضا على ضمان 

بك «  ركزامل  » حساب شخص ي:  ال ستخدام  ل ا حسابك  الخاص  مع  لالستخدام  تشتريها  التي  أنت    ،والدقائق  الستخدامك 

أنت توافق على عدم مشاركة اسم املستخدم وكلمة املرور الخاصة بك أو السماح ألي شخص آخر بالوصول إلى حسابك    فقط.

      . « املركز  » في

السر: كلمة التسجيل،  عند  كلمة  تقديم  منك     مرور.  سُيطلب 
ً

مسؤوال ستكون  ألنك  تحدث    نظًرا  التي  األنشطة  جميع  عن 

أنت وحدك املسؤول عن الحفاظ   ى سرية كلمة املرور الخاصة بك.فإنك توافق على الحفاظ عل الخاصة بك، روركلمة امل  تحت

على سرية حسابك وكلمة املرور وتقييد الوصول إلى الجهاز الخاص بك، وأنت توافق على تحمل املسؤولية عن جميع األنشطة  

كان لديك سبب لالعتقاد بأن حسابك لم يعد آمًنا )على سبيل املثال،  إذا   سابك أو كلمة املرور الخاصة بك.التي تحدث تحت ح 

أو كلمة املرور الخاصة بك(، فسوف    ،أو استخدام معرف حسابكرة أو سرقة أو إفشاء غير مصرح به،  في حالة حدوث خسا

   الفور. « على  املركز  » تقوم بإخطار
ً

غيرها بسبب أي استخدام غير  أو   «   املركز  » عن الخسائر التي يتكبدها   قد تكون مسؤوال

    مصرح به لحسابك. 

 

 :  املنصة توفر اخلدمة يف 

في أي وقت ودون    ،املنصةأو إيقاف أي من الوسائط أو املنتجات أو الخدمات املتاحة داخل    ،بإجراء تغييرات «  املركز  » قد يقوم

     .املنصةبتحديث هذه املواد على   املركزقديمة، وال يلتزم   املنصةقد تكون الوسائط أو املنتجات أو الخدمات على    إشعار.

 

 املسؤولية والضماانت:  إخالء 

  لى للوصول إ  ،وغير حصري ورخصة غير قابلة للتحويل  امحدودً   ام( ضمانً املستخدنت ) منحك أت بموجب هذه االتفاقية    املنصة

في   املقدم  بدفعالتي    التعليمية  الجلسةكذلك  و ،  املنصةاملحتوى  الشخص ي  قمت  االستعمال  بغرض  رسومها  وليس    ، جميع 

 ا لبنود هذه االتفاقية.وخدماته وفًق  املنصةألغراض تجارية من خالل  

أ وأي طرف   املنصةإن   أو محتويات  أو وسائطثالث وأي خدمات  برامج  أو  معلومات  أ  و  مباشرة  توفيرها  يتم  تطبيقات  و  أو 

  «   املركز  »  نوع )صريح أو ضمني أو غير ذلك(.  و كما هي متوفرة دون ضمان من أي«، كما هي أ  املركز  »باالقتران مع أو من خالل  
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على سبيل املثال ال الحصر، الضمانات الضمنية،  و منية، بما في ذلك،  يخلي مسؤوليته من جميع الضمانات، صريحة أو ض 

   حقوق امللكية.

 « أّن    املركز  ال يضمن  أو  ت  املنصة« وُمرخصوه وشركاؤه  انقطاع  أوجه  أن يعمل دون  خلو من األخطاء، والتي سيتم تصحيح 

   متوفرة خالية من الفيروسات أو غيرها من املكونات الضارة. القصور فيه، أو سيتم تصحيح العيوب أو الخلل في الخدمة وجعلها  

« أو أي من شركائه أو مرخصيه عن أي    املركز   » أنت توافق وألقص ى حد تسمح به القوانين املعمول بها على عدم مسؤولية  

ا منطقًيا أو ناشًئا عن أو متعلًقا
ً
هذه، أو استخدامك )أو    بشروط تقديم الخدمة  خسارة أو ضرر، سواء كان حقيقًيا أو مرتبط

، أو اعتمادك الخاص على  املنصة، أو مواضيع املحتوى على  املنصةاستخدام أي طرف ثالث( أو عدم القدرة على استخدام  

   .، سواء اعتمدت مطالبتك على العقد أو الضرر أو القانون أو غير ذلكاملنصةاملعلومات التي يتم الحصول عليها من أو عبر  

ضرر   ي من شركائه مسؤولية أي أو أ  «  املركز   »، وإلى أقص ى حد يسمح به القانون املعمول به، لن يتحّمل  وعلى وجه الخصوص

أو غير مباشر أو عقابي أو أضرار خاصة أو تحذيرية أو عرضية، سواء كانت منظورة أو غير متوقعة. وسواء    ا مباشرً كان  سواء  

أو أي من شركائه قد تهاون أو أخطأ )بما في ذلك، وعلى سبيل املثال ال الحصر، املطالبات بتهمة التشهير واألخطاء    «  املركز   »كان  

    .طاع في توافر البيانات(وخسارة األرباح أو فقدان البيانات أو انق

 

   قيود العالمات التجارية:

أو شعار  أو  تجارية  عالمة  أي  لتضمين  اإلطارات  تقنيات  استخدام  لك  يجوز  خطية   األخرى  «   املركز   »  مواد ال  موافقة  دون 

أو   تعريف عالمات ، بما في ذلك أي«مركز النبالء»ـشعارات أو رسومات أو عالمات تجارية ل ال يجوز لك استخدام أي  صريحة.

  آخر، دون موافقة خطية صريحة منا، باستثناء ما هو مسموح به في هذه االتفاقية. نص مخفي« »أي  

 

 

 حقوق امللكية: 

ملكية النبالء»ـ ل واملنصةالخدمة   تعود  والرسومات   . «مركز  واملعلومات  املرئية  والواجهات  واملحتوى  الفيديو  مقاطع  إن 

  املركز   » )مواد  واملنصةواملنتجات والبرامج والخدمات وجميع العناصر األخرى للخدمة   ميم والتجميع ورمز الحاسوباوالتص 

قوانين البراءات والعالمات التجارية واالتفاقيات الدولية وجميع حقوق  و  بـ....( محمية بموجب حقوق الطبع والنشر والتجارة «

بامللكية ا التجارية وعالمات    «.  النبالء  » هي ملك لشركة «  املركز  » مواد جميع  ها. لفكرية والقوانين املعمول  جميع العالمات 

 من ِقبل «.النبالء» الخدمة واألسماء التجارية مملوكة لشركة
ً
، فإنك توافق  «النبالء» شركة   باستثناء ما هو مصرح به صراحة

 . «النبالء»  ة من على عدم بيع أو ترخيص أو توزيع أو تعديل أو إنشاء أعمال مشتق
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 خالفات األعضاء: 

اآلخرين. واملعلمين  الطالب  مع  مشاركتك  املسؤول عن  وبين   «املركز »  يحتفظ   أنت وحدك  بينك  الخالفات  مراقبة  في  بالحق 

 اآلخرين، ولكن ليس عليه أي التزام.  املعلمين أو الطالب

 

 :  االتفاقية إهنا هذه  

وإزالة   ا وفًقا لتقديره الخاص وألي سبب أو بدون سبب، إنهاء هذه االتفاقية أو أي جزء منه، «املركز » ـيحق ل أنت توافق على أنه

أيًضا وفًقا لتقديره املطلق وفي أي وقت بالتوقف عن توفير   «  املركز  »  قد يقوم  وتجاهل كل أو أي جزء من حسابك في أي وقت.

إلى الخدمة أو   إلى الخدمة    أنت توافق على ار.أي جزء منه، مع أو بدون إشع  أو  املنصةالوصول  أو أي  أن أي إنهاء للوصول 

 لن يك  « املركز » دون إشعار مسبق، وأنت توافق على أن  حساب قد يكون لديك أو جزء منه سارًيا 
ً

تجاه   أوتجاهك   ون مسؤوال

،  املنصةلخدمة أو  الطبع والنشر ل حقوق  ل انتهاك فيها بالقيام بأنشطة  «   املركز »  ال يسمح  ا.نهائيً  عن أي من هذا  طرف ثالث أي

ن حقوقها  أنهم ينتهكو  يتبين  وتحتفظ بالحق في إنهاء الوصول إلى الخدمة ، وإزالة جميع املحتويات املقدمة، من قبل أي أشخاص

ك  قد يكون سبًبا إلنهاء استخدام  ، وهذاغير قانونيأنه  أو    إساءةحتيال أو  ال أي نشاط مشتبه فيه   يجوز إحالة بشكل متكرر. 

  إلى سلطات إنفاذ القانون املناسبة. وإحالتك   املنصةللخدمة أو 

 

 التواصل:  

لكتروني أو عن  سنتواصل معك عبر البريد اإل  إلكترونًيا. «  املركز  »  بموجب هذه االتفاقية، فإنك توافق على تلقي الرسائل من

أ إعالنات  نشر  الخدمة.  وطريق  عن  جميع   إرشادات  أن  على  توافق  من  أنت  وغيرها  واإلفصاحات  واإلشعارات  االتفاقيات 

تفي بأي شرط قانوني بأن تكون هذه املراسالت مكتوبة.  باستثناء ما هو منصوص عليه    سالت التي نقدمها إليك إلكترونًيااملرا

في القانونية  اإلشعارات  تقديم  يجب  ذلك،  خالف   
ً
النبالء» صراحة ا « مركز  اإللكتروني  البريد  عنوان  طريق  ي  لذعن 

التسجيل.  م املستخد يقدمه عملية  النبالء  »يقوم    أثناء  خالل    «   مركز  اإلشعار  استالم  البريد    24بتأكيد  إرسال  من  ساعة 

    بأن عنوان البريد اإللكتروني غير صالح. «  مركز النبالء »الم  إعيتم  اإللكتروني، ما لم

 

 : االتفاقية   يفالتعديل  

النبالء  »  قد يقوم بإجراء تعديالت أو حذف أو إضافات على هذه االتفاقية في أي وقت، حيث تكون هذه التغييرات   «  مركز 

. عندما  مركز النبالءشعارك بالتغييرات من خالل واجهة مستخدم  الحاليين، سيتم إ  ينباملستخدمنافذة املفعول فيما يتعلق  
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 االتفاقية تتضمن التغييراتتختار أو توافق صراحة على التغييرات أو نسخة من هذه  
ً

إذا قدمت إشعاًرا مكتوًبا    .، أيهما يأتي أوال

 على التغيير املقترح، 
ً
)وفًقا لتقديره الخاص(   «  مركز النبالء  » يتيح   فقد بعدم قبولك للتغيير املقترح أو رفض املوافقة صراحة

استخدام   بدو   املنصةإما مواصلة  الحالية  االتفاقية  وأحكام  االتفاقية واستخدامك  وفًقا لشروط  إنهاء هذه  أو  تغييرات،  ن 

    .للمنصة

 

 القوانني احلاكمة وحل النزاعات: 

هي احلاكم احلصري    اململكة العربية السعوديةعلى أن قوانني    «  مركز النبالء  »توافق أنت ويف حال انتهى بنا األمر إل نزاع قانون،  
   اململكة العربية السعودية.للنزاعات املتعلقة هبذا العقد أو اخلدمات. ويوافق كالان على االختصاص الشخصي للمحاكم الواقعة يف  

 

 الشكاوى واملقرتحات: 

   استخدامها كالتايل:ويتم   ،اجلنس تراعي خصوصية قنوات خاصة بشكاوى املستخدمني   « مركز النبالء »  خصص الشكاوى: 

 مالحظات االستخدام  القناة  الوسيلة 

 اإللكرتون رسالة عرب الربيد 
-help@nobala

center.com 

يتم  ، يف حال وجود أي شكوى
 ،اإللكرتونرسال رسالة عرب الربيد إ

و العضو، تشتمل على اسم املعلم أ
 . ومعلومات كافية حول الشكوى

 5عدم الرد خالل مدة أقصاها  عند
أايم، يتم التعقيب عليها برسالة  

 .تذكري

اتصال هاتفي )خاص بشكاوى 
 (الرجال

00966…. 

يتم  ، يف حال وجود أي شكوى
ملعاجلة   ابلرقم الوارد؛االتصال 

الشكوى أو استقبال مقرتحات 
 التطوير. 

 

اتصال هاتفي )خاص بشكاوى 
 (اإلانث

00966…. 

يتم  ، يف حال وجود أي شكوى
االتصال ابلرقم الوارد؛ ملعاجلة  

الشكوى أو استقبال مقرتحات 
 التطوير. 

 

النبالء  » يشجع    املقترحات:  أداء    «  مركز  تتعلق بتطوير وتحسين  والخدمات،    املنصةاملستخدمين على تقديم أي مقترحات 

ا لتقديره الخاص، على أن يتوفر في املقترح املقدم  بداعية وفًق « مكافأة للمقترحات الجديدة واإل   مركز النبالء  »وسوف يمنح  

 2. )«  مركز النبالء  »ا لتقدير  وفًق وإبداعًيا    ا( أن يكون املقترح جديًد 1: )ةالشروط التالي
ً

كل تفاصيل  ل   ( أن يكون املقترح شامال

   املقترح. 

mailto:help@nobala-center.com/
mailto:help@nobala-center.com/
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 عامة:  أحكام

    .« مركز النبالء »بتصريح كتابي من   إال كم من أحكام هذه االتفاقيةأي ح يمكن التنازل عن  ال ❖

األشكال على حق هذا  في أي وقت في طلب تنفيذ أي حكم من أحكام هذه االتفاقية بأي شكل من  إخفاق أي طرف ال يؤثر ❖

 في إنفاذه.  الطرف في وقت الحق

أنه تنازل مستمر عن أي انتهاكات أخرى لنفس األحكام أو   على من أحكام هذه االتفاقية  شرط التنازل عن أي   ال ُيفسر ❖

  غيرها من أحكام هذه االتفاقية.

وحة لك بموجب هذه االتفاقية  ي الحقوق املمنفي ذلك. ستنته   في أي وقت إذا لم تعد راغًبا   املنصة يمكنك إنهاء اشتراكك في   ❖

 .، ولكن سيستمر العمل باألحكام األخرى لشروط الخدمة هذهاملنصةإلنهاء حقك في استخدام   تبًعا

ل جميع بنود هذه االتفاقية، وسياسة الخصوصية ُمجمل االتفاق بينك وبين  ❖
ّ
فيما    «  مركز النبالء  »كامل االتفاقية: تشك

 .للمنصةبخصوص استخدامك    «   مركز النبالء  » اتفاقيات سابقة بينك وبين    ، وتحل محل أيمنصةلليتعلق باستخدامك  


