شروط االستخدام
اتفاقية بين المستخدم وجامعة UoPeople
يتكون الموقع اإللكتروني لجامعة  UoPeopleمن صفحات ويب مختلفة تديرها الجامعة .إن هذا الموقع مقدم لك بشرط قبولك ودون
تعديل باألحكام والشروط واإلشعارات الواردة في هذه الوثيقة ،باإلضافة إلى أحكام وشروط بيان الجامعة المتعلق بالخصوصية .يرجى
قراءة شروط االستخدام هذه وبيان الخصوصية بعناية قبل استخدام الموقع اإللكتروني .يشكل استخدامك للموقع الخاص بجامعة
 UoPeopleموافقتك على جميع هذه الشروط واألحكام واإلشعارات.

تعديل شروط االستخدام
تحتفظ جامعة  UoPeopleبالحق في تغيير الشروط واألحكام واإلشعارات التي يتم بموجبها تقديم موقعها اإللكتروني ،بما في ذلك ،على
سبيل المثال ال الحصر ،الرسوم المرتبطة بالقبول في الجامعة والمشاركة في برامجها التعليمية.

نطاق االستخدام
من خالل الوصول إلى الموقع اإللكتروني الخاص بجامعة  ،UoPeopleفإنك توافق على ( )1استخدام محتوى هذا الموقع ألغراضك
الخاصة واالستعالمية وغير التجارية ،و( )2التأكد من أن أية معلومات تقدمها عن نفسك للجامعة عبر موقعها دقيقة وكاملة وحديثة ،و()3
االمتثال لجميع القوانين المعمول بها فيما يتصل باستخدامك للموقع اإللكتروني للجامعة.

أنت توافق على أنك لن (أ) تستخدم أي جهاز أو برنامج أو إجراء نمطي لعرقلة أو محاولة عرقلة العمل السليم لموقع جامعة UoPeople
اإللكتروني أو (ب) تقوم بأي عمل يفرض حمال غير معقول أو كبيرا بشكل ال يتناسب مع البنية التحتية للموقع اإللكتروني للجامعة كما
هو محدد من قبلها حسب تقديرها الخاص.

تحتفظ جامعة  UoPeopleبالحق ،ألي سبب من األسباب ،وفقا لتقديرها الخاص ،في إنهاء أو تغيير أو تعليق أو إيقاف أي جانب من
جوانب موقعها اإللكتروني في أي وقت .كما يمكن لها أيضا فرض قيود على ميزات معينة فيه أو تقييد الوصول إلى أي جزء منه أو كله
بدون إشعار أو عقوبة.

روابط للمواقع الشبكية ألطراف ثالثة
يمكن أن يتضمن الموقع اإللكتروني لجامعة  UoPeopleروابط لمواقع إلكترونية أخرى ("المواقع المرتبطة") .إن هذه المواقع المرتبطة
ليست تحت سيطرة جامعة  UoPeopleوالجامعة ليست مسؤولة عن محتويات أي منها ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،أي
رابط موجود في موقع مرتبط أو أية تغييرات أو تحديثات تتم عليه .إن جامعة  UoPeopleتخلي مسؤوليتها بما يخص اتصالك بأي
بموقع إلكتروني مرتبط ،وهو ما يكون على مسؤوليتك الخاصة .كما أن جامعة  UoPeopleغير مسؤولة عن البث عبر اإلنترنت أو أي
شكل آخر من أشكال البث التي يتم تلقيها من أي موقع مرتبط ،تقدم الجامعة هذه الروابط كتسهيل لك فقط ،وإن تضمين أي رابط ال يعني
موافقة الجامعة على الموقع أو أي عالقة لها مع مشغليه.

روابط من مواقع شبكية ألطراف ثالثة
ما لم يذكر غير ذلك في اتفاقية مكتوبة بينك وبين جامعة  ،UoPeopleيجب أن تلتزم بسياسة الربط الخاصة بالجامعة إذا كنت ترغب
في ربط الموقع اإللكتروني الخاص بك بموقعها ،وفقا للتالي )1( :أال يشكل المظهر والموضع والسمات األخرى للرابط إضرارا أو

إضعافا للنوايا الحسنة المرتبطة بأسماء جامعة  UoPeopleوعالماتها التجارية؛ ( )2يجب أن يشير الرابط إلى عنوان
 www.uopeople.eduوليس إلى صفحات ويب أخرى داخل الموقع اإللكتروني للجامعة؛ ( )3أال يؤدي المظهر والموضع والسمات
األخرى للرابط إلى تكوين صورة زائفة بأن مؤسستك أو منشأتك هي تحت رعاية جامعة  UoPeopleأو تابعة لها أو مرتبطة بها؛ ()4
عند اختيار مستخدم ما للرابط ،يجب أن يعرض الموقع اإللكتروني للجامعة في وضع ملء الشاشة وليس ضمن "إطار" على الموقع
اإللكتروني المرتبط؛ و ( )5تحتفظ الجامعة بالحق في إلغاء موافقتها على الرابط في أي وقت ووفقا لتقديرها الخاص.

البريد اإللكتروني
يوفر لك الموقع اإللكتروني لجامعة  UoPeopleفرصا لتقديم معلومات التعريف الشخصية الخاصة بك إلى الجامعة من خالل التقدم
بطلب للقبول ،وبالتبرع بالوقت و/أو المال وبإرسال رسائل البريد اإللكتروني إلى الجامعة .يرجى مراجعة بيان الخصوصية لجامعة
 UoPeopleقبل تقديم معلومات تعريف شخصية إليها ،كما يرجى مراعاة أن اتصاالت البريد اإللكتروني قد ال تكون آمنة قبل تقديم أية
معلومات شخصية أو سرية إلى الجامعة عبر موقعها اإللكتروني.

ال يوجد استخدام غير قانوني أو محظور
كشرط الستخدامك للموقع اإللكتروني الخاص بجامعة  ،UoPeopleفإنك تتعهد لها بعدم استخدام الموقع ألي غرض غير قانوني أو
محظور بموجب هذه الشروط واألحكام واإلشعارات .ال يجوز لك استخدام الموقع اإللكتروني بأية طريقة قد تتسبب في ضرر أو تعطيل
أو زيادة العبء أو إضعاف عمل الموقع أو التدخل في استخدام أي طرف آخر لموقع الجامعة والتمتع به .كما ال يجوز لك الحصول على
أو محاولة الحصول على أية مواد أو معلومات من خالل أية وسيلة لم يتم توفيرها أو تقديمها عن قصد من خالل الموقع اإللكتروني
لجامعة UoPeople

استخدام خدمات االتصاالت
قد يحتوي موقع جامعة  UoPeopleاإللكتروني على خدمات لوحات اإلعالنات ،ومناطق الدردشة ،والمجموعات اإلخبارية ،والمنتديات،
والمجتمعات ،وصفحات الويب الشخصية ،والتقويمات ،و  /أو غيرها من مرافق الرسائل أو االتصاالت المصممة لتمكينك من التواصل
مع الجمهور بشكل عام أو مع مجموعة (تشكل بمجموعها "خدمات االتصاالت") .أنت توافق على استخدام خدمات االتصال فقط لنشر
وإرسال واستقبال الرسائل والمواد المناسبة وذات الصلة بخدمة االتصال المعينة .على سبيل المثال وليس الحصر ،أنت توافق على أنه
عند استخدام خدمة اتصال ،فلن تقوم بما يلي:

* التشهير أو اإلساءة أو المضايقة أو المالحقة أو التهديد أو انتهاك الحقوق القانونية (مثل حقوق الخصوصية والدعاية) لآلخرين.
* نشر أو وضع أو رفع أو توزيع أو تعميم أي موضوع أو اسم أو مادة أو معلومات غير الئقة أو بذيئة أو تشهيرية أو مخالفة أو فاحشة
أو مشينة أو غير قانونية.
* رفع الملفات التي تحتوي على برمجيات أو مواد أخرى محمية بقوانين الملكية الفكرية (أو بحقوق الخصوصية أو الدعاية) إال إذا كنت
تمتلك أو تتحكم بالحقوق الخاصة بها أو حصلت على جميع الموافقات الالزمة.
* رفع الملفات التي تحتوي على فيروسات أو ملفات تالفة أو أية برمجيات أو برامج مشابهة أخرى قد تضر بتشغيل موقع جامعة
 UoPeopleاإللكتروني أو بشبكتها أو بحاسوب آخر.
* اإلعالن أو العرض لبيع أو شراء أي سلع أو خدمات ألي غرض تجاري ،ما لم تسمح خدمة االتصال هذه بتلك الرسائل على وجه
الخصوص.
* إجراء أو إعادة توجيه االستبيانات أو المسابقات أو المخططات الهرمية أو الرسائل المتسلسلة.

* القيام بتنزيل أي ملف تم نشره بواسطة مستخدم آخر لخدمة اتصال وأنت تعرف ،أو يجب أن تعرف بشكل معقول ،أنه ال يمكن توزيعه
بشكل قانوني بهذه الطريقة.
* تزييف أو حذف أي من صالحيات المؤلف أو اإلشعارات القانونية أو غيرها من اإلشعارات المناسبة أو تعيينات الملكية أو العالمات
التجارية الخاصة بمنشأ أو مصدر البرمجيات أو المواد األخرى الواردة في ملف تم رفعه.
* تقييد أو منع أي مستخدم آخر من استخدام خدمات االتصاالت والتمتع بها.
* مخالفة أي من قواعد السلوك أو اإلرشادات األخرى التي قد تكون مطبقة على أية خدمة معينة لالتصاالت.
* حصد أو جمع معلومات عن اآلخرين ،بما في ذلك عناوين البريد اإللكتروني ،دون موافقتهم.
* مخالفة أي من القوانين أو اللوائح المعمول بها.

إن جامعة  UoPeopleغير ملزمة بمراقبة أية رسائل أو محتوى أو أي جانب آخر من خدمات االتصال ،إال أنها تحتفظ بالحق في
مراجعة المواد المنشورة على خدمة االتصال وتعديل أو حذف أية مواد ،بشكل كلي أو جزئي ،وفقا لتقديرها وحدها .كما تحتفظ الجامعة
بحق إلغاء وصولك إلى أي من خدمات االتصاالت في أي وقت دون إشعار وألي سبب كان.

توخ الحذر دائما عند إعطاء أية معلومات شخصية عن نفسك أو أطفالك أو أشخاص آخرين في أية خدمة اتصال .فجامعة  UoPeopleال
تصادق على المحتوى أو الرسائل أو المعلومات الموجودة في أية خدمة اتصاالت ،وبالتالي ،فهي تخلي مسؤوليتها بما يتعلق بخدمات
االتصاالت وأية إجراءات ناتجة عن مشاركتك في أي منها .إن المدراء والمضيفين ليسوا مفوضين للتحدث باسم جامعة ،UoPeople
وال تعكس وجهات نظرهم بالضرورة آراء الجامعة.
قد تخضع المواد التي يتم رفعها إلى خدمة االتصاالت لقيود منشورة على االستخدام و/أو النسخ و/أو النشر ،وأنت مسؤول عن االلتزام
بهذه القيود إذا قمت بتنزيل المواد.

المواد المقدمة إلى جامعة  UoPeopleأو المنشورة في موقعها اإللكتروني
ال تدعي جامعة  UoPeopleملكية المواد التي تقوم أنت بتقديمها للجامعة (بما في ذلك التعليقات واالقتراحات) أو ما تقوم بنشره أو
رفعه أو إدخاله أو تقديمه إلى موقعها اإللكتروني (يشار إليها إجماال باسم "المساهمات") .ومع ذلك ،فمن خالل نشر أو رفع أو إدخال أو
توفير أو تقديم مساهمتك فإنك تمنح جامعة  UoPeopleوالمرخصين الفرعيين اإلذن الستخدام مساهمتك فيما يتعلق بعمليات جامعة
 UoPeopleبما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،حقوق :نسخ ،توزيع ،إرسال ،عرض علني ،أداء علني ،إعادة إنتاج ،تحرير،
ترجمة وإعادة تنسيق مساهمتك؛ ونشر اسمك فيما يتعلق بمساهمتك.

لن يتم دفع أي تعويض فيما يتعلق باستخدام المساهمة الخاصة بك ،وإن جامعة  UoPeopleغير ملزمة بنشر أو استخدام أية مساهمة
تقدمها ويمكن لها حذف أية مساهمة في أي وقت وفقا لتقديرها الخاص.

من خالل نشر أو رفع أو إدخال أو توفير أو تقديم مساهمتك فأنت تتعهد وتقر بأنك تمتلك أو تتحكم في جميع الحقوق فيما ترسله من
مساهمات بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،جميع الحقوق الالزمة لك لتوفير أو نشر أو رفع أو إدخال أو تقديم المساهمات.

ضمان إخالء المسؤولية
ال تقدم جامعة  UoPeopleو /أو وكالئها وممثليها أية تأكيدات حول مالءمة وموثوقية وتوفر وتوقيت ودقة المحتوى والمعلومات
والبرمجيات والمنتجات والخدمات والرسومات ذات الصلة الموجودة على موقع الجامعة اإللكتروني ألي غرض .إلى الحد األقصى الذي
يسمح به القانون المعمول به ،يتم توفير جميع هذه المعلومات والبرمجيات والمنتجات والخدمات والرسومات ذات الصلة "كما هي" دون
أي ضمان أو شرط من أي نوع ،سواء كان ذلك صريحا أو ضمنيا .تخلي جامعة  UoPeopleووكالئها وممثلوها مسؤولياتهم بموجب
هذا التصريح عن جميع الضمانات والشروط فيما يتعلق بأي محتوى ،معلومات ،برمجيات ،منتجات ،خدمات ورسومات ذات صلة ،بما
في ذلك جميع الضمانات الضمنية أو شروط التسويق أو المالئمة لغرض معين ،والعنوان ( )Tileوعدم التعدي.
أنت مسؤول عن اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة للتأكد من أن أي محتوى أو معلومات قد تحصل عليها من الموقع اإللكتروني لجامعة
 UoPeopleخالية من الفيروسات .ال تقدم الجامعة أية تأكيدات أو ضمانات بأن استخدام موقعها اإللكتروني سيكون دون انقطاع وخا ٍل
من األخطاء.

استثناءات المسؤولية
إلى الحد األقصى الذي يسمح به القانون المعمول به ،ال تكون جامعة  UoPeopleو  /أو وكالئها أو ممثلوها مسؤولين بأي حال من
األحوال عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عقابية أو عرضية أو خاصة أو مترتبة أو أية أضرار مهما كانت تنشأ أو ترتبط بشكل
ما باستخدام أو أداء الموقع اإللكتروني للجامعة أو التأخير أو عدم القدرة على استخدام الموقع اإللكتروني أو الخدمات المرتبطة به ،أو
تقديم أو الف شل في تقديم الخدمات ،أو ألي محتوى أو معلومات أو برمجيات أو منتجات أو خدمات أو رسومات ذات صلة تم الحصول
عليها من الموقع أو أي شيء آخر ينشأ من استخدام الموقع اإللكتروني للجامعة ،سواء كان ذلك بناء على العقد أو التقصير أو اإلهمال أو
المسؤولية التامة أو أية فرضية أخرى حتى وإن تم إبالغ الجامعة أو وكالئها أو ممثليها بإمكانية حدوث أضرار .ونظرا لكون بعض
الواليات /السلطات القضائية ال تسمح باستثناء أو حصر المسؤولية عن األضرار التبعية أو العرضية ،فقد ال ينطبق عليك القيد أعاله .إذا
راض عن أي جزء من الموقع اإللكتروني لجامعة  ،UoPeopleأو مع أي شرط من شروط االستخدام هذه ،فإن الحل
كنت غير
ٍ
الحصري والوحيد لديك هو التوقف عن استخدام الموقع.

التدابير التصحيحية /اإلنهاء /تقييد الوصول
تحتفظ جامعة  UoPeopleبالحق في طلب جميع التدابير التصحيحية حسب القانون وعلى أساس اإلنصاف لمخالفات شروط االستخدام
هذه ،بما في ذلك ،وفقا لتقديرها الخاص ،الحق في إنهاء وصولك إلى الموقع اإللكتروني الخاص بها والخدمات ذات الصلة أو أي جزء
منه في أي وقت دون إشعار سابق.

أحكام عامة
تخضع هذه االتفاقية لقوانين والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية ،بغض النظر عن تعارضها مع أحكام القانون .إنه لمن غير
المصرح به استخدام الموقع اإللكتروني لجامعة  UoPeopleفي أية والية قضائية ال تطبق جميع نصوص هذه األحكام والشروط ،بما
في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،هذه الفقرة .إن المعلومات المقدمة على الموقع اإللكتروني الخاص بجامعة  UoPeopleغير
مخصصة للتوزيع أو االستخدام من قبل أي شخص أو كيان في أية والية قضائية أو دولة يكون فيها هذا التوزيع أو االستخدام مخالفا
للقانون أو اللوائح أو التي تخضع جامعة  UoPeopleأو الشركات التابعة لها ألي متطلبات للتسجيل ضمن الوالية القضائية أو البلد .ال
تقدم الجامعة أي بيان بأن المعلومات الموجودة في موقعها اإللكتروني مناسبة أو متاحة لالستخدام في أماكن أخرى ،وحيث الوصول إليه
ممنوعا في المناطق التي يعتبر فيها المحتوى أو المعلومات الموجودة على الموقع اإللكتروني للجامعة أو استخدام هذا المحتوى
والمعلومات المقدمة في هذا النص أمرا غير قانوني .إن أولئك الذين يختارون الوصول إلى موقع جامعة  UoPeopleمن مناطق أخرى
يفعلون ذلك بمبادرة منهم وهم مسؤولون عن االمتثال للقوانين المحلية المعمول بها.

أنت توافق على عدم وجود مشاريع مشتركة أو شراكة أو توظيف أو عالقة وكالة بينك وبين جامعة  UoPeopleنتيجة لشروط
االستخدام هذه أو استخدامك لموقع الجامعة اإللكتروني .ال يوجد أي شيء وارد في شروط االستخدام هذه أو بيان الخصوصية ينتقص من
حق جامعة  UoPeopleفي االمتثال للطلبات أو المتطلبات الحكومية أو القضائية أو المتعلقة بإنفاذ القانون فيما يخص باستخدامك
لموقعها اإللكتروني أو المعلومات المقدمة أو المجمعة من قبل الجامعة بخصوص هذا االستخدام .إذا تم تحديد أي جزء من شروط
االستخدام هذه على أنه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ وفقا للقانون المعمول به ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ال الحصر ،إخالء
المسؤولية عن الضمان واستثناءات المسؤولية المنصوص عليها أعاله ،فسيتم استبدال هذا الجزء بنص قابل للتنفيذ يقارب بشكل وثيق
الغرض من النص األصلي وتبقى بقية األحكام من شروط االستخدام هذه نافذة كما هي .ما لم ينص على خالف ذلك في هذه الوثيقة ،فإن
شروط االستخدام هذه وبيان الخصوصية وأية سياسات أخرى قد تشير إليها هذه الشروط تشكل االتفاقية الكاملة بينك وبين جامعة
 UoPeopleفيما يتعلق بالموقع اإللكتروني للجامعة وهي تحل محل جميع االتصاالت السابقة ،سواء كانت إلكترونية أو شفوية أو
مكتوبة ،بين المستخدم والجامعة بخصوص الموقع .تكون النسخة المطبوعة من شروط االستخدام هذه ،وبيان الخصوصية وأية سياسات
أخرى قد تشير إليها هذه الشروط وأي إشعار مقدم بشكل إلكتروني ،مقبولة في اإلجراءات القضائية أو اإلدارية التي تستند إلى أو تتعلق
بشروط االستخدام هذه وكذلك استخدامك للموقع اإللكتروني لجامعة  UoPeopleبالدرجة نفسها وخاضعة لذات الشروط مثل المستندات
والسجالت التي تم إنشاؤها واالحتفاظ بها في األصل في شكل مطبوع .أنت توافق صراحة على تقديم شروط االستخدام هذه وجميع
المستندات األخرى المتعلقة باستخدامك للموقع اإللكتروني لجامعة  UoPeopleباللغة اإلنجليزية.

إشعارات حقوق النشر والعالمات التجارية:
تخضع جميع محتويات الموقع اإللكتروني لجامعة  UoPeopleلحقوق الطبع والنشر المملوكة لجامعة  UoPeopleأو مانحي
تراخيصها .باستثناء استخدامك الشخصي أو االستعالمي أو غير التجاري كما هو مصرح به أعاله ،فإنه ال يجوز لك إعادة إنتاج أو
تعديل أو توزيع أي نص أو رسومات أو أي محتوى آخر على الموقع اإللكتروني للجامعة دون إذن خطي منها.

العالمات التجارية
إن جامعة  UoPeopleوشعارها المرافق هي عالمات تجارية للجامعة ،ويعد االستخدام غير المصرح به ألية عالمة مملوكة لجامعة
 UoPeopleانتهاكا للحقوق القانونية للجامعة .وقد تكون أسماء الشركات الواردة هنا هي عالمات تجارية لمالكيها.

األسئلة /التعليقات /االهتمامات
إذا كان لديك أية أسئلة أو تعليقات أو اهتمامات بخصوص شروط االستخدام ،يمكنك التواصل مع جامعة  UoPeopleعن طريق البريد
اإللكتروني support@uopeople.com

