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 الشروط واألحكام

 
 ٢٠٢٢-١-٣١تاريخ أخر تحديث:

 
 مقدمة
 Ustudyبكم في منصة  ا  مرحب

  ةمنصتهدف Ustudy ق الباحثين عن المعرفة بالحصول عليها عن طريمساعدة الطالب الجامعيين و إلى

 .من قبل أكاديميين أكفاء منصة عبر حصص مباشرة أو مسجلةال

  تقدم منصةUstudy  المنصة،  أون الين من خالل والدورات المسجلة والمباشرة روسلدا ة مناالستفادخدمات

دية السعو داخل المملكة العربية "الطالب" والمستفيدين منها "المعلمين" فتتيح المنصة لمقدمي الخدمات
 .وتقديمها بشكل إلكتروني االتفاق على الخدمات من خالل المنصة وخارجها

 خدمينامستونحن نوصي  ،منصةتامة قبل البدء في استخدام ال يةناه بعيرجى قراءة شروط االستخدام أدنا 
دمات قدم خن، فنحن باستخراج نسخة مطبوعة من هذه الشروط إلمكانية الرجوع إليها عند الحاجة في المستقبل

 المنصة وفق الشروط واألحكام اآلتية:
 أوال : التعريفات

 : العقد اإللكترونيا  ثاني
  ةظامي: األهلية النا  ثالث
 : الموافقةا  رابع
 : سياسة تسجيل الحسابا  خامس
 : سياسة االستخدام المقبول للمنصةا  سادس
 : سياسة تحديد أسعار الدروسا  سابع
 : سياسة الدفعا  ثامن
 : مستحقات الُمعلما  تاسع
 : تحويل األموالا  عاشر

 حادي عشر: سياسة اإللغاء واسترداد األموال
 نشرثاني عشر: حقوق التأليف وال

 عشر: العالمات التجارية لثثا
 رابع عشر: إخالء المسؤولية
 خامس عشر: سياسة التقييمات

 سادس عشر: توفير المنصة والخدمات
 سابع عشر: االتصاالت
 ثامن عشر: اإلشعارات

 تاسع عشر: التعديالت واإللغاء
 ط العرض وشر :رونعش
 عشرون: االختصاص القانوني والقضائيحد وا

 وعشرون: اللغة اثنان
 ويموعشرون: التق ثالثه

----------------------- 

 أوالً: التعريفات
"Ustudy كتروني ليشير إلى الموقع اإل أو "ضمير المتكلم" "ضمير الملكية""نحن" أو "المنصة" أو " أو

Ustudy24.com  وتطبيقUstudy  ية بالمملكة العرب لومـنشر العالذي يعمل على منصات آبل وأندرويد، ومؤسسة

 عودية.سال

كال، بأي شكل من األش Ustudyيشير إلى كل شخص يستخدم منصة  أو "ضمير المخاطب" أنت"أو ""المستخدم" 

 :، وتطبق عليه أحكام هذه االتفاقيةأو معلم أو طالب أو مستخدم مسجل لدينا وسواء كان زائرا  
 يشير إلى كل شخص متخصص يقدم الدروس للطالب من خالل المنصة. "الُمعلم"

 لب االستفادة من الخدمات التي يقدمها المعلم من خالل المنصة.ب يططال يشير إلى كل الب"لطا"
 تشير على الدروس والحصص التي يقدمها المعلم ويستفيد منها الطالب من خالل المنصة. "الدروس"
ات وغيرها من المعلوم تتشير إلى هذه الشروط واألحكام بما تتضمنه من شروط وحقوق والتزامات وإرشادا "االتفاقية"

شادات المتعلقة باستخدام المنصة أو تسجيل الحساب أو الدخول أو التصفح أو استخدام خدماتنا، وكذلك سياسة اإلرو
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الحالية أو المستقبلية، وأي اتفاقات خاصة تتم بين المنصة من  الخصوصية وكافة السياسات المتعلقة باستخدام خدماتنا
خالل وسائل إلكترونية أو السلكية أو كانت مكتوبة أو مطبوعة من  تمت من ناحية أخرى سواء ناحية وأي من مستخدميها

 بما في ذلك أي عقود أو اتفاقيات خاصة يتم توقيعها مع المستخدم.
 تشير إلى األنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. "األنظمة"

 

ً ثاني  : العقد اإللكترونيا
توافر تلكتروني لعقد اإلعقد إلكتروني بينا المنصة وبينك، وأن هذا اابة بمث ى أن هذه االتفاقيةلأنت تعلم وتوافق ع .1

ات وسياس فيه كافة الشروط النظامية، وتقر بإطالعك عليها وموافقتك على كل ما ورد بها من شروط وبنود
ريخ اتن اشر مستطبق بأثر مبووممارسات، وال يحق لك في أي وقت من األوقات عدم االعتراف بهذه االتفاقية، 

 تسجيلك بالمنصة أو استخدامك لها بأي شكل من األشكال.

لحصول لستخدمه يبصرف النظر عن نوع الجهاز الذي  شروط وأحكام هذه االتفاقية على المستخدمتطبق هذه  .2
 (.وغيرها من االجهزة – هاتف جوال -كمبيوتر محمول  -على خدماتنا )سواء كان جهاز كمبيوتر 

أية  ها بمعالجةلخاصة بنا، التي تحدد الشروط التي نقوم بموجبا الخصوصيةياسة س ا  أيض هذه االتفاقيةضمن تت .3
ة ه المعالجعلى هذ نا، فإنكم توافقونمنصتبيانات شخصية نحصل عليها منكم، أو التي تقدمونها لنا. وباستخدامكم 

 .قة وصحيحةيوتتعهدون بأن جميع البيانات التي تقدمونها هي بيانات دق
 

ً ثالث   ة النظاميةهلي: األا
توافر فيهم يأن  Ustudyتقر بأن لديك أهلية نظامية كاملة للموافقة على هذه االتفاقية، فيشترط في مستخدمي منصة 

 الشروط اآلتية:

ا فأكثر، فإذا كان المستخدم أقل من ذلك فيجب عل 18أن يكون المستخدم قد بلغ من العمر  .1 يه استخدام عام 

هذا وصي عليه، ويحق للمنصة وقف عضوية أي مستخدم نكتشف مخالفته لو اللي أالومنصة تحت إشراف لا
 الشرط.

مستخدم متع التإلبرام العقود والدخول معنا في هذه االتفاقية، فيشترط  يجب أن يكون المستخدم مؤهل نظاما   .2
 نون والعته والسفه.جباإلدراك والتمييز وأال يتوافر في جانبه أي أمور تعيب إرادته كال

حقق من ع األحوال أنت تستخدم المنصة على مسؤوليتك الشخصية، ولن تكون المنصة مسئولة عن التجميفي  .3
ق كل سن أي من مستخدمي المنصة أو إشراف أحد الوالدين أو الوصي أو توافر اإلدراك والتمييز في ح

 مستخدم.
 

ً رابع  : الموافقةا
عد وي فيها، م الواردةلتزام بكافة األحكاعلى االموافقة الو يةهذه االتفاق ى قبوللتؤكد ع، فإنك المنصةباستخدام  .1

ك طبق ذلوفي حال سحب موافقتك في أي وقت من األوقات فسوف ي ذلك توقيع إلكتروني على هذه االتفاقية،
 لتي ترتبتاامية ظبأثر مباشر من تاريخ إعالن رغبتك في االنسحاب من هذه االتفاقية، مع بقاء كافة اآلثار الن

 .سريان االتفاقية عليك، وأي آثار نظامية أخرى واجبة النفاذ في حقك مستقبال  ترة ل فخال
 .المنصة، يجب عليكم عدم استخدام االتفاقية أو أي من بنودهافي حال عدم موافقتكم على هذه  .2

 

 تسجيل الحسابسياسة : اً خامس
طلوبة يانات الملة تزويدنا بالبالحاهذه لى المستخدم في ب عجويتتيح المنصة لمستخدميها تسجيل الحساب بها،  .1

 في استمارة التسجيل االلكترونية المتاحة من خالل المنصة.
ذا ه ألغراض غراض تسجيل الحساب أومثله ألي عمنأو  هعن نفس زودنا بهابأن المعلومات التي  يقر المستخدم .2

تلك  الفور بتحديثعلى خدم المستتعهد يو ثة،حدمومات وافية وصادقة ودقيقة وسارية التعاقد هي معلو
 المعلومات كلما طرأ عليها أي تغيير أو القيام بإبالغنا بتلك التغييرات.

 اوال يفرض هذ يحق للمنصة اتخاذ كافة اإلجراءات األمنية الالزمة لتوثيق الحساب والتحقق من صحة بياناته، .3
 .ديناالحسابات المسجلة ل الحق علينا أي التزام نظامي بضرورة توثيق كافة

، لضمان جدية ا  ليمتتاا  يوم 60يحق للمنصة إلغاء الحسابات التي لم يتم تفعيلها أو غير النشطة لمدة أكثر من  .4

 وفاعلية تسجيل العضوية لدينا.
إلى  يحظر على المستخدم التسجيل لدينا بأكثر من حساب، كما يحظر على أي مستخدم قمنا بحظر دخوله .5

واء ستابية، سباب من التسجيل لدينا دون الحصول على موافقتنا الكاأل ب منإلغاء حسابه ألي سب المنصة أو
 كانت في شكل إلكتروني أو كانت خطية.
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 هيفو التصرف أأو االتجار به  كلمة المرورو/أو اسم المستخدم أو  هحساب ةمشارك أوبيع  يحظر على المستخدم .6
لحصول ادون  ير بالدخول إلى حسابهالغ فويضالمستخدم بعدم ت هدعتيو ،أو مشاركته لمصلحة أي طرف ثالث

 هابرية حسسعن الحفاظ على  في جميع األحوال يكون المستخدم وحده هو المسئول بشكل كاملو ،على موافقتنا
 ه.ة استخدام جهاز الحاسوب الخاص بوكذلك الحفاظ على خصوصي هالخاصة ب مروروكلمة ال

ب أنشطة تحدث في الحسا وكذلك عن أيالمنصة  على ابكاصيل الخاصة بحسفول عن سرية التئأنت المس .7
عليك  إذا كان لديك مخاوف من أن الحساب الخاص بك يتم استخدامه من خالل شخص آخر، يجب، فالخاص بك

 العمالء. التواصل معنا من خالل خدمة دعم
ك وذل ،خرآ تخدملحساب أي مس رح بهصمحدوث أي استخدام غير  ةفي حاليتعهد المستخدم بإبالغنا على الفور  .8

ي أو أكل عطل أو ضرر  المستخدم نتيجةتحمل يو التابعة لنا، والبرمجياتمنصة أمن وخصوصية اللضمان 
 منصة.ذى تتعرض له الأ

ال حسابك في لغاء حإحجب الخدمة عنك أو في  في جميع األحوال، أنت تعلم وتقر بالموافقة على أحقية المنصة .9
وتعتبر  ،كل عامبوجه خاص أو أي بند من بنود هذه االتفاقية بش سةلسياذه ابند من بنود ه م أياحكمخالفتك أل

في  لك الحق وليس المنصةعن المدة المتبقية من االتفاقية من حق  للمنصةجميع المبالغ المدفوعة منك بذلك 
 .المطالبة بأية مبالغ أو نهاية مدة تعاقد أو بدل أو عطل أو ضرر أو غيره

كم، صة برور الخاحساب المستخدم أو كلمة الم يعلمغيركم  ا  كم أدنى شك بأن أحدساوران يأو ك كنتم تعلمونا ذإ .10

 info@ustudy24.comي: على العنوان التال ا  يجب عليكم إخطارنا بذلك فور
 

ً سادس  : سياسة االستخدام المقبول للمنصةا
يك تفاقية عللك االلى تطبيق تفق عتوا وبالتالي فأنتجها، روخا توفر المنصة خدماتها بالمملكة العربية السعودية .1

لقوانين ا مع احتى لو تعارضت مع القواعد المكملة في بلد، أما إذا تعارضت هذه االتفاقية أو أي من أحكامه
 .اآلمرة في بلد يجب عليك في هذه الحالة التوقف عن استخدام المنصة فورا  

 أوصائص انات بتوفير أي ميزات أو خي ضمون أدا عبر المنصة افرهولت خدمات المنصة يتم توفيرها وفقا   .2
 سمات إضافية غير تلك المتوفرة بالخدمات، ويقبلها المستخدم بحالتها.

لك ذما في بيجب على المستخدم االلتزام بأحكام هذه االتفاقية وأي تعليمات صادرة له من إدارة المنصة،  .3
 صة.ت التعامل عبر المناضوابط استخدام الحساب وااللتزام بآلي

لبيانات ابتلك  قد تطلب منك المنصة من حين آلخر تزويدنا ببعض البيانات، وفي هذه الحالة يجب عليك تزويدنا .4
 صحيحة ودقيقة ومحدثة وعلى مسئوليتك الشخصية.

ام دخدم استخمستللى ايحظر عو ،للسياسات المعتمدة من جانبنا ووفقا  ألهداف الموقع  لالستخدام وفقا   نانتيح خدمات .5
 استغاللنا لتحقيق أي أغراض تجارية. أوتجارية أو بيع كل أو بعض خدماتنا أغراض ألي نصة الم

الترخيص  يعه أونتيح خدماتنا لالستخدام الشخصي فقط، وبالتالي يحظر عليك التنازل عن حسابك أو تداوله أو ب .6
 للغير باستخدامه دون الحصول على موافقتنا.

شروع و غير مويحظر عليك استخدام خدماتنا بشكل غير قانوني أ امي،النظوع والستخدام المشرلنتيح خدماتنا  .7
 أو يتعارض مع األنظمة المعمول بها أو يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية.

جي أو الوحيد عن أي مشاركة منك على خدماتنا في شكل تعليق أو رفع صورة أو محتوى خار المسئولأنت  .8
بين في تواصل مباشر بينك وو )الفيديو(  (الميكروفون) رعبث ي أو من خالل التحدجإضافة رابط خار

 .مستخدمين آخرين أو بينك وبين الُمعلم
ب حصة او طل و مسجلةمباشرة أ ول الوحيد عن أي محتوى تقوم برفعه على المنصة إلنشاء حصةئأنت المس  .9

لقواعد اما يخالف  نيتضمهذا المحتوى ا كان ذوأنت تقر بأنك تعرض نفسك للمساءلة القانونية إ او منهج
 .أو يخالف األنظمة المعمول بها أو ينتهك أي حق من حقوق الغير واآلداب العامة

احة على تهدف لتوفير المساعدة للطالب وأنك توافق صر  Ustudyأنت تقر بأن الخدمات الُمقدمة من منصة  .10

م تلتزم بهذه لاف حسابك إذا إيق ا فيبحقه Ustudyمنصة  ظفاالمتثال للمبادئ المجتمعية واآلداب العامة وتحت

 .المبادئ وذلك في أي وقت ودون سابق إنذار
صي شكل شخبأنت تتعهد بأن استخدامك لخدمات المنصة ال يتسبب بإيذاء أو إزعاج أو مضايقة اآلخرين سواء  .11

داخل ي يعالطب تعرقل سير الحوار وعلى أي مواد ُمهينة أو ُمسيئة أ يحتويأو في المشاركات العامة وأنه ال 
 .المنصة

ام أو استخد ا  ديدو تشكل تهيحظر بشكل مباشر أو غير مباشر استخدام لغة غير مقبولة أو مهينة أو ألفاظ نابية أ .12
 و عقلية.أو متعصبة لدين أو عرق أو جنس أو أصل أو إعاقة جسديه أ عنيفة طريقة

لومات مؤذية تتعلق بممارسات م معتقد وشات تشجع أو تحث أايحظر بشكل مباشر أو غير مباشر إثارة أي نق .13
لمتفجرات، المخدرات، إجرامية أو غير قانونية بما في ذلك دون حصر )األسلحة، العنف، المواد اإلباحية، ا
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، انتهاك حقوق العالمات التجارية واألسرار التجاري، عمال القرصنة، انتهاك حقوق التأليف النشرالفيروسات وأ
أو فيديو و صور نشر أو تضمين المنصة أي عناوين مواقع الكترونية أ يحظركما ك حقوق الخصوصية(، اانته

 .د تتضمن أي مما ذكرق أو نصوص أو رسائل
واقع م حسابات و تداولأرقام الهواتف الشخصية أو العناوين المنزلية أتبادل يحظر بشكل مباشر أو غير مباشر  .14

نونية، ؤولية قاينا أي مسال تقع علكما أنه جية. خار اءاتتفاق على عمل لقاال والتواصل االجتماعي الشخصية أ
  ألي خطر عن عدم التزامك بهذا الحظر. و أدبية في حالة تعرضكأصلية أو تبعية، أ

 ي هذه، وفو مضللةالعامة او تقديم معلومات زائفة أ و الشخصياتيحظر عليك انتحال شخصيات موظفينا أ .15
المعمول  لقوانينزمة للكشف عن هويتك الحقيقية وتطبيق أحكام االالءات اتخاذ كافة اإلجرا ةالحالة يحق للمنص

 . بها
و ا أخدماتن اآلخرين أو منو قدر يحظر بشكل مباشر أو غير مباشر القيام بأعمال تنتقص أو تحط من قدرنا أ .16

 دمي خدماتنا. خو ألي من مستبب بضرر مباشر أو غير مباشر لنا أالقيام بنشر أي محتوى يتس
، كما ة أخرىأو نسخها أو تعديلها أو تقليدها أو بثها من خالل أي وسيل تداول محتويات المنصة كعلي يحظر .17

 Ustudyملك لمنصة  المنصة تعدمحتويات  أنحيث  تجاريا  متاح من خالل المنصة استخدام أي محتوى  يحظر

 .ا حق التصرف فيهاوله الحقوق المحفوظةتعتبر من وحدها و
لدروس تواصل خارجية من خالل المنصة سواء عبر المحادثات والرسائل أو ايلة ي وسيحظر عليك إرسال أ .18

نوان عال أو لذلك يعتبر أي رقم جو ا  المباشرة أو من خالل أي وسيلة أخرى متاحة من خالل المنصة، وتفسير
ي فرف ي معمن االتصال به أو أ بريد الكتروني أو عنوان جغرافي أو أي بيانات تحدد هوية الشخص أو تمكن

 مواقع التواصل االجتماعي وسيلة من وسائل التواصل.
مذكور في سياسة حصص التي تتم على المنصة كما هو رصد جميع البحق تسجيل و Ustudyتحتفظ منصة  .19

ت لخدماذلك لتحسين اواإلطالع على كافة المحادثات والرسائل وأي بث مباشر أو غير مباشر، و الخصوصية
نين للقوا ألحكام هذه االتفاقية أو في حال حدوث أي تجاوزخدام لخدماتنا، وستا ءةورصد أي إسا مقدمةلا

لك كامل تمتمنصة فإن ال أو أي من خدماتنا استخدام المحتويلآلداب واألخالق العامة أو إساءة المعمول بها أو 
اللجوء و ثات،محادجيالت والرسائل والسكافة المحتويات التي تم رصدها بما في ذلك التالحق في استخدام 

  .وحق أي مضرورلإلجراءات القانونية بما يحفظ حق المنصة 
قية ذه االتفاحكام هنقوم بتقييم واتخاذ أي قرار بمحض ارادتنا لتحديد وجود أي خرق ألي من البنود السابقة أو أ .20

  الحصر:الونتخذ اإلجراءات التي نراها مناسبة، والتي تشمل على سبيل المثال 
 أو السحب الفوري المؤقت أو الدائم لحقك في استخدام خدماتنا. ليك يه إتوجيه تنب -
 اتخاذ إجراءات قانونية بحقك لتعويضنا عن أي أضرار. -
 اإلفصاح عن المعلومات الضرورية إلى السلطات المختصة إذا تطلب األمر ذلك. -
 وفق ا لرؤيتنا. ماليةخصم مبالغ  -

قنية أو من األخطاء الت ةكون خاليتسنصة وخدماتها الم بأن وال تقدم أي ضمانات Ustudyمنصة  تتعهد ال .21

ى مات أو على الخداعتمادك عل قانوني في حالة ال تقع علينا أي مسؤولية أو التزام، وبالتالي أخطاء في المحتوى

ب ، ويجنا فقطت، فالمحتوى لدينا مخصص ألغراض تقديم خدماالمحتوى أو أي شخص تم تبليغه بهذا المحتوى

 .ن المحتوى بشكل كامل قبل االعتماد عليه بأي شكل من األشكالقق مالتحعليك 
عدم  نال يضم االستخدام فإن ذلك حكامالمنصة االلتزام بشروط وأ يمستخدمننا نطلب من كافة على الرغم من أ .22

 ونيةانق سؤولية تتحمل أي مالأو عدم االلتزام بها، وبالتالي فالمنصة الشروط  قيام بعض المستخدمين بانتهاك
 ناشئة عن أي أضرار تصيبك نتيجة انتهاك هذه االتفاقية من جانب أي من المستخدمين اآلخرين.

 هدمين مستخأنت تعلم وتوافق على أن أي محتوى أو تعليقات أو آراء يتم تقديمها عبر المنصة بواسطة أي م .23
أن بمانات ال نقدم أي ضالي بالتأو توجه المنصة، و ريعبر عن رأي هذا المستخدم وحده، وال يعكس وجهة نظ

 .ا  بة دائمالصائ يكون هذا المحتوى خالي من األخطاء أو متوافق مع المعايير العلمية أو أنه يمثل وجهة النظر
اليف والتك والخسائر واألضرار اإلجراءات القانونيةالمطالبات و مقابل كافةأنت توافق على تعويضنا عن و .24

ات أو مك للخدمقبلك فيما يتعلق باستخدا غفال منأي تضليل أو تصرف أو إ نع أ، التي تنشلقانونيةاالنفقات و
 . الشروط واألحكامي من هذه عدم التزامك بأ

رى غير قوق أختقتصر الحقوق الممنوحة لك من قبلنا على تلك الواردة في هذه االتفاقية، وبالتالي فإن أي ح .25
 تحتفظ بها المنصة. ةمنصوص عليها في هذه االتفاقي

 صة بهذهبط بخدماتنا االستعانة بخدمات جهات أخرى، وهذه الخدمات يطبق عليها شروط وسياسات خايرتقد  .26
فالمنصة ال  الجهات، وبالتالي يجب عليك اإلطالع على تلك االتفاقيات قبل استخدام خدمات الجهات األخرى،

 ا.كامهذ أحم تلك الجهات بتنفيان هذه االتفاقيات أو مدى التزأتقدم أي ضمانات بش
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ً سابع  الدروس أسعارسياسة تحديد : ا
الدروس  تقديم ، وتنظم المنصة عمليةيكون للمعلم الحق في تحديد أسعار الدروس التي يقدمها من خالل المنصة .1

 .واالستفادة منها
 ةالمدفوع م الخدماتاقبل استخديجب عليك  ، وبالتاليأخرى إلىقد تختلف من دولة  األجرالدروس المدفوعة  .2

 .سيتم دفعهامن الرسوم التي  أكدالت
الصلة  انات ذاتتم إدخالها في الخكامل المسؤولية عن التأكد من صحة المعلومات التي يوحده يتحمل المستخدم  .3

 .بالدفع
غراض أل عملية الحجز والدفعبالحصول واالحتفاظ بنسخة من إيصال إتمام مستخدميها  Ustudyتوصي منصة  .4

 ل النزاعات التي قد تنشأ. في حاعد والتي تس تالبيانا ظحف
لم ور صالحة المستخدم لعملية غيتعرض  إال في حال ثبوت الرسوم غير مستردة يعلم المستخدم ويوافق على أن .5

 من جودة أو الطالب بخصوص مستوى الشرححالة وجود شكوى من  و فييستفد من الدروس بشكل فعلي، أ
لواجب ا سنحدد مقدار القيمةلبت في صحة الشكوى، ويل للتسجع لرجوة سوف يتم اللفي هذه الحاف الدروس

 لتقديرنا. ا  ردها أو خصمها وفق
 ةملى الخديستطيع الطالب الحصول ع، يحق للطالب دفع مبلغ الخدمة على شكل دفعات بحد اقصى اربعة دفعات .6

تسديد  ي حال تمفاال دمة لجزء الثاني من الخامن قبله بحيث ال يستطيع االستفادة من  ةالمقدم ةبمقدار الدفع
بشكل  ةمن الخدمة الى ان تكتمل بقية الدفعات عند اذن يستطيع االستفادة الدفعة الثانية و تسري هذه الخاصي

 لدفعات.يما يخص نظام الدفعات سوف يتم تحويل المبلغ للمعلم عند اكتمال او بالنسبة للمعلم ف كامل.
 

 

 ثامن ً  ع: سياسة الدفا
، كارد ا، ماسترفيزوسائل الدفع: مدى،  أحدعبر  الدفع المتاحة بالمنصة الل وسائلمن خروس يتم دفع مقابل الد .1

ختلف من ع قد تئل الدفع والعمالت المستخدمة في الدفوأنت تعلم وتوافق على أن وسا وبعملة اللاير السعودي،
 وقت آلخر.

يم طلب ة منها قبل تقدتفاداالسدروس التي يرغب في لاألسعار الخاصة باى عل االطالعيجب على الطالب  .2
 الحجز.

 منصة.ال موافقةإال ب النقصان أوالمبالغ التي يدفعها الطالب من خالل المنصة نهائية، وال يجوز تعديلها بالزيادة  .3
ي أن نات بشأمن الطالب خارج المنصة، وال تقدم المنصة أي ضماالمنصة غير مسئولة عن أي مبالغ يتم دفعها  .4

 المنصة من رد أي من المبالغ أو اعتماد أي شكوى بشأنها. تمكنلن تمدفوعات خارجية و
تيال تقع اح أو ي أعمال قرصنةالمنصة ال تتحمل نتيجة أي خطأ في عملية الدفع، كما ال تتحمل المنصة نتيجة أ .5

 مان.اتخاذ معايير السالمة واآل الطالب ، لذا يجب علىبالطالبعلى وسائل الدفع الخاصة 
 سوم المتعلقة بعملية الدفع أو تحويل األموال للمنصة.الر كافة الطالبيتحمل  .6
 ة المختصة.ضريبة القيمة المضافة "إن وجدت" على أن يتم دفعها للجهات الضريبي الطالبيتحمل  .7
8.  
 

ً تاسع  : مستحقات الُمعلما
س رالد إجمالي قيمةمن  %٨٠ من كل درس أو دورة مسجلة أو مباشرة نسبةسعودي الغير المعلم  يحصل .1

لى ا، وتتحمل المنصة رسوم التحويل من الطالب كرسوم تقديم خدمة %٢٠ على نسبة Ustudyتحصل منصة و

 .الموقع
 

 األموال تحويل: اً عاشر
شهر الذي حقات التلمس،من كل شهر ميالدي،  ٥لى إ ٣ خالل الفترة من ا  شهري للمعلم مواليتم تحويل األ  .1

 .ةيسبق
 دي.ولاير سع ٣٠٠للمعلم  الشهري ز الدخلرسوم الخاصة بالتحويل في حالة تجاوالة جميع صتتحمل المن .2
، او يمكن يسعود لاير١٧،٧٥ تحويل قدرها رسوم حمل الُمعلميتلاير سعودي  ٣٠٠إذا كان دخل المعلم أقل من  .3

  . ويلحتللاير حينها تتحمل المنصة رسوم ا  ٣٠٠ي الموقع حتى يصل الىللمعلم إبقاء األموال ف
ير امالت غالتي تحددها المنصة في حال اكتشاف أي معيحق للمنصة وقف عمليات التحويل بشكل مؤقت وللمدة  .4

  قانونية أو تنتهك أي من الشروط واألحكام المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
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لعدد من  عينغ ممبلى لاالتفاق ع نا للطالب وفي حال كاام بتدريسها مبالغ لحصص قعلم هيمقة للستحالمبالغ الم .5
 طفقيها تم تدرس تيحتساب مبلغ الحصص الم ايت يهعدد المتفق علصص ولم يتم تدريس الالح
لاير  ١٠٠ة عر الحصلاير وبما يعني س ١٠٠٠ر سعحصص ب ١٠ى لبين الطالب والمعلم ع : تم االتفاق مامثال

 ثمانية حصص فقط.عر س فقط ٨٠٠لم وف يتم تحويل للمعحصص س ١٠وليس حصص  ٨ إعطاءتم في حال 

 

 موالاسترداد األحادي عشر: سياسة اإللغاء و
يخ الحجز، أيام من تار ٣يحق للطالب إلغاء الخدمة التي قام بشرائها من خالل المنصة خالل مدة أقصاها  .1

 بشرط:
 طالب.عدم تقديم الخدمات بشكل كلي أو جزئي لل 
 ،لدورات الحصول على أي من الدروس أو اعدم و أ عدم استفادة الطالب من الخدمات بأي شكل من األشكال

 .عاقد عليهاالمت
 ة.ساع ٢٤في حال اتفاق الطرفين على ان ال يقل مدة رفع طلب اإللغاء ب  ةمن الممكن الغاء الحص .2
  :إللغاء الحصة يجب ارسال رسالة على العنوان التاليcoo@ustudy24.com  اب  تواصل واتسالاو

 حساب الطالب و عنوان الدرس وسبب اإللغاء.  لة على اسم، على ان تحتوى رسا 966562842573

 او يمكن  أخرى، في حالة قبول اإللغاء يتحمل الطالب كافة الرسوم البنكية المتعلقة برد األموال لحسابه مرة
 لمعلم.و رسوم تكبدتها المنصة أو اأ طالب إبقاء المبالغ في المنصة، ويخصم من الطالب أي تكاليفلل

ساعات، اال في حالة اتفاق  6ن يتم رفع طلب التأجيل قبل بدء الحصة المباشرة بـ جيل، يجب افي حالة التأ .3

لتالي: الطرفين على تأجيل الحصة، رفع الطلب يكون عبر ارسال رسالة على العنوان ا

coo@ustudy24.com   سالة على اسم حساب ر تحتويان على  ،966562842573او التواصل واتس اب

  .التأجيلالدرس وسبب  وعنوانالطالب 
ع مفق  يتواأو غير مناسب أو ال ذا كان شرح المعلم سيءإبعد انتهاء الدرس ألي طالب استعادة أمواله يحق  .4

جلة، مسومراقبة  جميع الدروس في المنصة أن، حيث شر (ع الخاصة بالمعلم لدينا ) انظر البند الثانيالمعايير 

 رة منو الدو% من سعر الحصة أ25يتم سحب رسوم  ،أموالهاستعادة إلغاء وطلب  الة تقديم الطالبوفي ح

ة منص ومتقوبعدها  فعها من قبل الطالب،الطالب وتكون هذه الرسوم اضافية على تكاليف الحصة التم تم د

Ustudy عون المحتوى،يراجلدورة في مجال الدرس أو استعانة بمختصين عن طريق اال رسبمراجعة الد 

 :عمل، وبعد انتهاء عمل اللجنة يتم اتخاذ اإلجراءات اآلتية أيام 7خالل ذلك و

 البند  ظر)اندينا معايير المعلم ل يتوافق مع أو غير مناسب أو الن شرح المعلم سيء في حال كان نتيجة الفحص أ

طلب % الخاصة ب25رسوم إلى ال افةإلى الطالب باإلضتكاليف الدرس كاملة  إرجاعيتم  ،عشر(الثاني 

 ة،ات المنصاالستفادة منها في أي خدمة من خدمعلى ان تبقى األموال في المنصة يمكن للطالب ، االسترداد
 .ن المعلمعلى ان يتم خصم مبلغ الحصة م

 ستحق يفي هذه الحالة  ومطالبه ليست في محلها، يحن ادعاء الطالب غير صحفي حال كان نتيجة الفحص أ
 لب. لغ للطاوال يتم ارجاع أي مب، "ا  لـ "القسم عاشر طبقا   و الدورةم مستحقاته من الدرس أينها المعلح

 روني التالي: يكون طلب استعادة األموال عبر ارسال رسالة على البريد االلكت study24.com@ucoo   
 تاالختبارا اثناء البيمنع مساعدة الط.   ٥

 ةيالمال ر حساب المعلم وحجب المبالغظالطالب اثناء االختبار سيتم ح ةغش او مساعد ةفي حال تمت عملي 
 ر حساب الطالبظوح ةالمنصي ف ةالمتواجد

 اف التسجيل اثناء وقت الدرس . يمنع إيق٦

 ةوقت الدرس سيتم حجب مبلغ الحص اءفي حال تم إيقاف التسجيل اثن  
 ء الترم هاورس بانتكمدة التنتهي -٧

من كل  ٪١٠واجب او مشروع( عن الوقت المتفق عليه، سيتم خصم في حال تأخر المعلم في تسليم الخدمة ) .٨

 المعلم في المنصة ساعات واكثر سيتم خصم المبلغ كامل وإيقاف حساب ١٠ساعة تأخير، في حال تأخر 
 

 ومعايير أداء المعلم: يم المعلم عشر: تقي نيثا
 
 المعرفة التخصصية من )مفاهيم ومبادئ ومعلومات ونحوها(  -1

 معرفة أساسية حول مفهوم المنهج.  -2
 نقص.كما مخطط له مع تالفي أي حصة تنفيذ ال -3

mailto:coo@ustudy24.com
mailto:coo@ustudy24.com
mailto:coo@ustudy24.com
mailto:coo@ustudy24.com
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 طالب.اختيار طرق وأساليب التدريس المناسبة بما يتالءم مع الدرس ومستوى ال -4
 ب. هومة للطالواضحة ومفة شرح الدرس بطريق -5
 وضوح الصوت واالسلوب وحسن االلقاء.  -6
 سرعة اتصال انترنت  -7
 اشراك الطالب في الدرس وحثه على التفاعل مع الدرس باستخدام األسئلة والتمرينات. -8
 األمثل لوقت الدرس بما يعود على الطالب بالفائدة.  االستغالل -9

 ة.قيعايير المهنية واألخالمراعاة الضوابط والم  -10

 
 

 تأليف والنشرال حقوقعشر:  ثالث
، لعـلومالـمؤسسة نشر بكافة عناصرها واألفكار المعبر عنها داخلها هي مملوكة ملكية خاصة  Ustudyمنصة  .1

 الرسوم، مجيات،ة الفكرية كافة )العناصر المعنوية للمنصة، المحتويات، البروبالتالي يخضع لحماية حقوق الملكي
لبيانات نات، اوز، الحروف، النصوص، الصور، الفيديو، قواعد البيارقام، الرمداول، األلجالشعارات، القوائم، ا

، ويحق لمنصةاخالل  المتاحة، المعلومات بأنواعها، قوائم الخدمات، األسعار( وغيرها من المحتويات المتاحة من
 .ي منهاو تشويه أأ تقليد أو نسخ أو تعديلللمنصة الدفاع عنها أمام كافة الجهات المختصة في حال 

لمنشورة مواد انا، والمنصتعتبارنا المالك أو الجهة المرخص لها باستخدام جميع حقوق الملكية الفكرية في با .2
ليه، لعالم. وعنحاء ادات حقوق التأليف والنشر المعتمدة في جميع أ، يراعى أن تلك األعمال محمية بقوانين ومعاهفيها

 .صحاب الحقوق على المحتوىأو أل Ustudyلمنصة  ةوظهذه الحقوق تعتبر محف فإن جميع
ى األخر ما لم ينص على خالف ذلك صراحة، فإن النصوص، والفحوص، والفيديو، والصور والمواد التعليمية .3

ب. رات فحسنا هي لالستخدام الشخصي الخاص بكم فيما يتعلق بهذه الدومنصتة على الواردة في الدورات المقدم
نا منصت لدراسية الرقمية والمقاالت وغيرها من المعلومات علىوالدورات االمرجعية ق وتستخدم بعض الوثائ

خضع ومات يعلويراعى أن استخدام هذه الم، ا  أو في حدود االقتباس المسموح به قانون بتصريح من أطراف ثالثة
واعد القبهذه  تزاملعلى اال وننا فإنكم توافقمنصتم للقواعد وشروط معينة سيتم نشرها مع تلك المعلومات. وباستخدامك

أي محتوى علقة بوالشروط بالكامل. وإنكم بهذا توافقون على االحتفاظ بجميع حقوق النشر واإلشعارات األخرى المت
تبر راحة، تعنا ومحتواه، إذا لم تمنح لكم صمنصتاعى أن جميع الحقوق في نا. ويرمنصتوالتي تحصلون عليها من 

 .وظةمحف
صفحات( )حدة، كما أنه باإلمكان تحميل مقتطفات، من أي صفحة مطبوعة وا خراج نسخةستاب نسمح للمستخدم .4

لمنشور المحتوى انا الستخدامكم الشخصي كما أن بإمكانكم لفت انتباه األفراد اآلخرين داخل مؤسستكم إلى منصتمن 

 .نامنصتعلى 
كل من ي أي شفا أو تحميله م طباعتهالكة من المواد التي سبق يجب عدم تعديل النسخ الورقية أو أي نسخ رقمي .5

ات ل رسوماألشكال، ويجب عدم استخدام أي من الرسوم التوضيحية أو الصور أو الفيديو أو الصوت أو أي تسلس

 .بشكل منفصل عن أي نص مرافق
ى ر عللمنشوايف المحتوى ائما االعتراف بحقوقنا )وحقوق أي من المشاركين الذين يتم تحديدهم( في تأليجب د .6

 .نامنصت
يص نا ألغراض تجارية دون الحصول على ترخمنصتخدام أي جزء من المحتوى المنشور على جب عدم استي .7

صة لنا  .بذلك منا أو من الجهات الُمَرخ ِّ
شر ليف والنلسياسة حقوق التأنا بطريقة مخالفة منصتأو تحميل أي جزء من  في حال قيامكم بطباعة، أو نسخ .8
ب منكم ر أن نطل، ويكون لنا الخياالممنوح لكم باستخدام المنصةء الترخيص قوم بإلغاسننا ، فإنروط االستخدامشو

قة ات المستحتعويضة المع احتفاظنا بكاف إعادة أو إتالف أي نسخ من المواد التي قمتم بالحصول عليها بهذه الطريقة
 لنا.
 ل المنصة،لمين من خالدمها المعيقالدروس والدورات التي بكافة حقوقها المالية على   Ustudyتحتفظ منصة  .9

ه ستخدامويحق للمنصة استخدام ونشر وبث هذا المحتوى من خالل المنصة أو أي وسيلة أخرى تابعة لنا، أو ا
 ألغراض التسويق لخدماتنا.

أليف ق التحقو أن محتوى الدروس والدورات التي يقدمها من خالل المنصة ال ينتهك أي حق من يضمن الُمعلم .10
ملة في لية الكاالخاصة بالغير، وفي حالة ظهور عكس ذلك فإن المعلم يتحمل المسئوالتجارية  العالمات أووالنشر 

 مواجهة أصحاب الحقوق المالية أو األدبية على تلك المصنفات.
 

 لعالمات التجاريةثالث عشر: ا
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1. "Ustudyدمة خت ية وعالماارل المنصة هي عالمة تج" وأي عالمات تجارية أو عالمات خدمة متاحة من خال

لخاصة الخدمة اة بنا، ويحظر عليك تقليد أو اقتباس أو تشويه أو نسخ أو تعديل العالمات التجارية وعالمات خاص
 منتج غير دمة أوخلخاصة بنا بشكل يسيء لنا أو استخدامها مع أي بنا. كما يحظر عليك استخدام العالمة التجارية ا

 تابع لنا.
من خالل  " على كافة الدروس والدورات المقدمة منكمUstudyاصة بنا "جارية الخلتيحق لنا وضع العالمة ا .2

 رى.أخ المنصة، ويحق لنا استخدام هذا المحتوى أو أجزاء منه ألغراض النشر والتوزيع وأي أغراض تجارية

 

 إخالء المسؤوليةرابع عشر: 
تعلقة نوع منات من أي تقديم ضمان منصة كما هي متوفرة دوأنت تعلم وتوافق على أنك تستخدم خدمات ال .1

ذه هحكام ألبالخدمات المتوفرة عبر المنصة أو المحتوى المتاح من خاللها أو من قدرة األشخاص الخاضعين 
 االتفاقية من تنفيذ بنودها.

لي بالتاوخصية، توافق على أنك تتواصل مع األطراف األخرى من خالل المنصة على مسئوليتك الشأنت تعلم و .2
ن ممن األشكال عن أي أضرار ناتجة عن التواصل مع األطراف األخرى ة بأي شكل غير مسئولة فالمنص

  خالل المنصة.
 

الل م من خالذين تتواصل معه أنت تعلم وتوافق على أن المنصة مجرد حلقة وصل بينك وبين األطراف األخرى .3
دمات ديم الخقرتهم على تأو مدى قدص احترافية هؤالء األشخاالمنصة، وبالتالي فالمنصة غير مسئولة عن مدى 

 ي المستوىلمعلم فيمكنك المطالبة باسترجاع األموال إذا لم تكن الخدمة المقدمة من ا ، كماأو االستفادة منها
 لى سياسة استرداد األموال في المنصة "القسم الحادي عشر".المطلوب ويتم تحديد ذلك بناء ع

 بالتاليوروس والدورات هو خاص بمقدمه، لمنصة كالدمن خالل اح على أن المحتوى المتا أنت تعلم وتوافق .4
ثم فأنت  ة، ومنفالمنصة ال تقدم أي ضمانات بشأن جودة هذا المحتوى أو توافقه مع المقررات العلمية المعتمد

قه مع م توافخدم أو عدمن أي مسؤولية ناشئة عن أي أخطاء متوفرة بالمحتوى أو عدم تناسبه مع المستتعفينا 
 علمية.معايير الال

عة لهم وعمالئهم والجهات التاب ومدراءهمبما في ذلك ممثليهم  Ustudyمنصة  إعفاءعلى  بالموافقة قرأ .5

أو  ضرارأتبعات ألية ادعاءات أو طلبات أو  أيةومستشاريهم من  ،ظفيهم وشركائهم والمتعاقدين معهمومو
أو  صةمنن استخدام الرة ناتجة عغير مباش أوا سواء بطريقة مباشرة خسائر مهما كان منشؤها أو مصدره

لقانون وألقصى مدى يسمح به انوع  أيتعويضات من  أي منصة بموجب هذا البندوال تتحمل ال ،البرمجيات
نظرية  يأ إلى ا  سبب أو جزئية استناد أيناتجة عن  أوعرضية  أواصة خ أوحدود عامة  أيدون المعمول به 

 ا.والمعلومات الموجودة فيه مجياتهابر أو Ustudyمنصة ل اماستخد بأيفيما يتعلق  مسؤولية
المنصة  ولية نظامية عن أي عمل يقع من الغير، كما تعفيمن أي مسؤ Ustudyمنصة أنت تقر صراحة بإعفاء  .6

 .ن معناعاقديتامية عن أي أعمال غش أو أخطاء جسيمة تقع من األشخاص التابعين لنا أو الممن أي مسؤولية نظ
ي سبب نصة ألنصة من أي مسؤولية نظامية ناشئة عن انقطاع االتصال عبر المإعفاء الم توافق علىو أنت تعلم .7

ع ك يخضات، وأن ذلمن األسباب، كما أننا غير ملزمين بتوفير الدعم الفني للمنصة في أي وقت من األوق
 لقدرتنا على تقديم هذا الدعم.

طالبين موبالتالي فنحن غير  م خدماتها،ت عن تقديوقلمنصة قد تتوقف في أي أنت تعلم وتوافق على أن ا .8
 باالستمرار في تقديم الخدمات ألي سبب من األسباب.

ح ا لصالنظمة المعمول بهتطبق أي بنود إخالء مسؤولية أخرى منصوص عليها في هذه االتفاقية أو في األ .9
 ليها في هذا القسم.المنصة إلى جانب بنود إخالء المسؤولية المنصوص ع

            بار سيتم في حال تمت عمليه غش او مساعده الطالب اثناء االخت اثناء االختباراتب طالدة اليمنع مساع .١٠
 ر حساب الطالبظحو ةالمنصي ف ةالمتواجد ةر حساب المعلم وحجب المبالغ الماليظح

 ةمبلغ الحص.  في حال تم إيقاف التسجيل اثناء وقت الدرس سيتم حجب ١١
 ه، والل ةتحقصل من المعلم سيتم تجميد حساب المبلغ مع تجميد المبلغ المسبادل اي معلومات توات في حال .١٢

 بأي مبلغ ةيمكن للمعلم المطالب
مشروع، ال تضمن المنصة قت لتسليم الواجب او التم تحديد وو في حال قبول عرض واجب او مشروع .١٣

ها من تبعات، ليت المحدد و ما يترتب عالتزام المعلم بالوق ةالمنص  
من  ةلمقدممات ابإحدى الخد منه المنصة هوا حق الطالب في ارجاع بالمبلغ المدفوع او استبدال قيمة المبلغما تض

 قبل المنصة.

 ت من الطالبسياسة التقييما، والمعلمين من المنصة تقييمخامس عشر: 
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تعلقة طاءهم المالحظات الماعلمين بها بشكل دوري، وتتابع إدارة التدريب في المنصة مستوى المع
ء نصة الغاحق للميبشرحهم، على يكون هنالك تقييم شهري للمعلم يتم ارساله له عبر البريد االلكتروني، كما 

 كان تقييمه منخفض.حساب أي معلم في حال 
حكام األوط وملية التقييم للشرتيح المنصة للطالب تقييم المعلمين مقدمي الخدمات من خالل المنصة، وتخضع عت

 اآلتية:
لى كل احده عن يكون التقييم على الخدمات التي تم حجزها وتنفيذها للطالب، وأن يكون التقييم مرة ويجب أ .1

 ن مرة.يحظر التقييم أكثر مخدمة يتم شرائها من خالل المنصة، و
 وضوعيم ا يجب أن يكون التقييمالتقييم سيؤثر بشكل مباشر على آراء غيرك من الطالب عبر المنصة، لذ .2

و أي يقدمها مة التمة التي تم االستفادة منها وال يكون الغرض منه اإلساءة لشخص المعلم أو الخدومعبر عن الخد
 المنصة.

 و حقوقو تنتهك أي حق من حقوقنا أو حقوق الغير أئقة أو غير نظامية أيحظر إضافة أي عبارات غير ال .3
 المعلم.

لنا  إلساءةل خدمة التقييم لضمان عدم المنصات األخرى من خالا ات بين خدماتنا وخدماتيحظر عمل المقارن .4
 أو اإلساءة للمنصات األخرى.

صال من ئل اتأي وسا جارية، كما يحظر نشريحظر استخدام خدمة التقييم ألغراض الدعاية التجارية أو غير الت .5
 خالل خدمة التقييم.

 يخالف أي ا أنهتاح إذا رأينم أو حذف أي تقييم مييها في عدم إضافة أي تقفي جميع األحوال تحتفظ المنصة بحق .6
 من أحكام هذه االتفاقية.

لذي تم ا تقييمعن محتوى ال تحتفظ المنصة ويحتفظ المضرور بكامل حقوقهم النظامية الناشئة عن التعدي الناشئ .7
 إضافته من الطالب.

 

 والخدمات منصةال سادس عشر: توفير
، ير مجانيجيل في الدروس والدورات مدفوع وغعلى أن يكون التس ي،انومج نا متاح للعمومنصتمالدخول على  .1

 حيث يتطلب توفير مبلغ يتم تحديده من قبل الطرفين.
شبكة  ائمة على، فالخدمات قدائمة بدون انقطاع بصورة ا  متاح اوياتهنا، أو أي من محتمنصتكون تال نضمن أن  .2

خر، ن حين آلما أنه يحدث أعطال في جميع األوقات، كم صال بالشبكة ليس متاحا  االنترنت وهذا يعني أن االت
 . سواء مؤقتة أو دائمة

كما  ،تخدمهاجوال التي تسال نضمن أن تعمل خدمات المنصة على كافة أجهزة الحاسب اآللي أو كافة أجهزة ال .3
 مسئولة عنها.ن المنصة أنه بالنسبة لألجهزة التي تعمل عليها المنصة قد يحدث تأخيرات لن تكو

رعة رنت بسدمات الدروس المسجلة بوجه عام أو الدروس المباشر بوجه خاص توافر انتتطلب االستفادة من خي .4
جد ذلك التواكناسبة ير باقة انترنت ملدروس، لذا عليك توفجيدة لضمان عدم التقطيع أو االنقطاع أثناء استقبال ا

 دة.  في أماكن يتوافر فيها شبكة انترنت جي
و أي ر كامل أيجوز لنا تعليق أو سحب أو وقف أو تغيي ، وبالتاليقتنا على أساس مؤمنصت لىيُسمح بالدخول ع .5

كم في اجهتفي مو ةنا غير متوفرمنصت تولين في حال كانئنا دون إشعار مسبق. ولن نكون مسمنصتجزء من 
 .أي وقت أو ألية فترة أو ألي سبب من األسباب

 .ناتمنص إلى ت الالزمة للتمكن من الدخولاتخاذ جميع الترتيباة تقع على عاتقكم مسؤوليفي جميع األحوال،  .6
ن حظة أالقت. ومع ذلك، يرجى منا من وقت آلخر، وقد نقوم بتغيير المحتوى في أي ومنصتقد نقوم بتحديث  .7

 .يثهبتحد في أي وقت، ونحن لسنا ملزمين غير محدث أو غير متزامنقد يصبح  منصةويات المن محت ا  أي
 .خطاءمن حاالت السهو أو األ ة، خاليا، أو أي من محتوياتهمنصةلكون اتأن ب ي ضماناتأ نقدم نحن ال .8
 ار إليها أعاله.أنت تعفينا صراحة من أي مسؤولية نظامية ناشئة في أي من الحاالت المش .9
 

 تاالتصاالعشر:  بعسا
ي وبالتال زويدنا بها،بتنات االتصال التي قمت أنت تعلم وتوافق على أن المنصة سوف تتواصل معك عبر بيا .1

 فأنت توافق على تلقي االتصاالت النصية والصوتية منا.
 وسوف نقوم info@ustudy24.com: تستطيع التواصل معنا في أي وقت، على عنوان البريد االلكتروني .2

 بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن.

mailto:info@ustudy24.com
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مامك، ثير اهتجديد عن خدماتنا، وأي خدماتنا نعتقد أنها تض إعالمك بكل ما هو رانقوم باالتصال بك ألغ قد .3
كم، يت إلإرسال االتصاال وفي حال عدم رغبتك في تلقي االتصاالت منا يجب عليك إبالغنا على الفور لوقف

 ولكن في هذه الحالة ال نضمن أن تتمتع بخدماتنا بالشكل األمثل.

 
 اإلشعاراتعشر:  ثامن

يل أو ة التسجالتي زودتنا بها خالل عمليأي إشعارات من خالل بيانات االتصال م المنصة بإبالغكم بقوسوف ت .1
الل لمنصة أو من ختواصل المتاحة عبر اخالل تقديم الخدمات من خالل المنصة أو من خالل وسائل ال

 ار بمجرد إرساله لك.اإلشع بمضموناإلشعارات عبر حسابك بالمنصة، ويفترض علمك 
ويفترض علمنا  info@ustudy24.comارات أو إخطارات عبر البريد االلكتروني طيع إبالغنا بأي إشعستت .2

 امنا بالرد عليكم.باإلشعار بعد قي
 

 عشر: التعديالت واإللغاء تاسع
أو  ديدة،جود إضافة أي شروط أو بنو ل أحكام هذه االتفاقيةيحق للمنصة في أي وقت ودون سابق إنذار تعدي .1

مستخدم دعو الحذف أو تغيير أي من البنود الحالية دون أن يتطلب ذلك الحصول على موافقة المستخدم، لذلك ن
عام ار بنشر إشع سنقوم ور فيها المنصة، وفي حالة قيامنا بتعديل هذه االتفاقيةتفاقية في كل مرة يزلقراءة هذه اال
ي أالدخول على هذه الصفحة من حين آلخر لإلطالع على  ع األحوال يجب عليكممي، وفي جعبر المنصة

 .تعديالت نكون قد قمنا بها، حيث أنها ملزمة لكم من تاريخ إقرارها
أو  التفاقية،ي هذه اووضع اتفاقية جديدة، أو إلغاء أي من السياسات المعتمدة فلغاء هذه االتفاقية يحق للمنصة إ .2

ب ن أن يتطلذلك دوومنصة وإلغاء كافة االتفاقيات المتعلقة بتشغيلها، اتنا أو وقف نشاط الدمإلغاء كل أو بعض خ
 ذلك الحصول على موافقة أي من مستخدمي المنصة.

 ونيةثار القانافة اآلللمستخدم الذي يخل بأي من شروطها وأحكامها مع بقاء كقية مفسوخة بالنسبة تعتبر هذه االتفا .3
 خ.االتفاقية قبل الفس لكالمترتبة على تطبيق ت

 
 ط العرض : شروعشرون

 .لعرضالة في ة واالختيارية غير مشمود العام، المواطلمية فقالمواد التي يشملها العرض هي المواد الع .1
 ،وقعلمفي ا ةمشاكل تقني واكل في الشرح اط في حالة كان هنالك مشع المبلع فقجاب استرطاللليمكن  .2

 .األولىة حصطلب االسترجاع بعد الثنى يست
 الة اال في الحالة اع األموالة ب استعادطالال يمكن لل .3
م تيذلك  وفر المنصةي حال لم ت، فببها الطالطلد التي يكل المواصية لوالمنصة بتوفير حصص خص هدتتع .4

 عفو٪ من البلغ المد٢٠ارجاع 
 ن الموقع الجامعي شرطآ اجباري الصادر ممعي الجدول الجاصورة من د ارسال يع .5
 الب وع كامآل للطفع المبلغ المدوقت مع ارجا أيءها في اة او الغم قبول العمليعد USTUDYل كنمي .6

 
 االختصاص القانوني والقضائي: عشروند وواح

 .يخضع تفسير وتنفيذ أحكام هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية .1
نفيذ تأو سير ي مطالبة تنشأ عن تفختصاص القضائي الحصري ألالالعربية السعودية جهة اتكون محاكم المملكة  .2

 لخدمات المقدمة من قبل المنصة.اب أي من بنود هذه االتفاقية أو تتعلق
 يخل الن ذلك في حالة استبعاد أي بند أو فقرة من هذه االتفاقية ألي سبب من األسباب بموجب حكم قضائي فإ .3

 االتفاقية.ه م األخرى الواردة في هذبتطبيق األحكا
 

 اللغة: وعشرون ناناث
ذه هال ترجمة ، وفي حمعتمدة أمام كافة الجهات الرسميةالعربية، وهذه الوثيقة هي ال باللغةتفاقية تم صياغة هذه اال

ال عميتم إهذه الوثيقة فسالوثيقة إلى أي لغة أخرى وتعارض أي من النصوص المترجمة مع النصوص الواردة في 
 صوص المترجمة.ة الوارد في هذه الوثيقة وتفضيله على غيره من النبيالنص باللغة العر

 

 عشرون: التقويمو ثالثة
 المنصة التقويم الميالدي في حساب كافة المواعيد المشار إليها في هذه االتفاقية. تعتمد
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