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تممممم د ممممداا وصيصممممة الخصوصممممية وسمممم  ة 
المعلوممممام لمنصمممة سمممماء  لم ممما د  

عممة المماواو والم ممتخدميى  لمم  تي ممم   ي
 ماو  ال يانام التي  تم جمع ا ممن م  نمد  

.المنصة وكييية التعامل مع ا



وأس ل و واوهام تخدمي امعلومامس  ةالتعليمسماءمنصةتضع
 جواذامخدمةلتصد مج واهاكلالمنصةدااو وت ذلاألولو ام،قائمة
فيوضحةالمالمعلوماموس  ةالخصوصيةوتعت  الم تييد ى،لكل الية
.وأحكام االتعليمسماءمنصةاستخدامش وطمىجاءا  الوصيصةهذ 

ومتص ندما نكشخصيةمعلومامبجمعالتعليمسماءمنصةتصومال
ل ك إلنجا دالت تخدم االفإن امعلوماتك،تصد ماخت مدذادالبا اوت ا

.ال ياسامهذهفيوواماوفقخدمامأومعلومام ل للحصول

بشكلاال العخدمات امىوالم تييد ىسماءمنصة واو ل  جب
أ ةلمع فةالمعلوماموس  ةالخصوصيةوم اائش وط ل م تم 
أ ة ىباإل النمطال ةغي المنصةدااو بأن لما   لي ا،تتمتحد ثام
سماءمنصةاستخدامكو عنيوالم اائ،الش وطتلك ل تتمتحد ثام
المتعد مى لي ا تموماوالم اائالش وطتلك ل وموافصتكا ال ك
.م تم  

وأض اأي ىالظ وفمىظ فأيتحتم ئولةغي التعليمسماءمنصة
.المنصةهذهاستخدام ل الصدو  دمأواستخدام ىتنشأ



معلومام الم تخدم 1

خول غي  المص ح مى اليصدان أو الد ا تصوم دااو  المنصة باتخاذ اإلج اءام والتدابي  المناس ة والمالئمة للمحافظة  ل  معلوماتك الشخصية المصدمة لنا بشكل آمى  ضمى حما ت
. به أو دساء  االستخدام، أو التعد ل واإلفصاح غي  المص ح ب ما

الخاصال قمهوبكالخاصاإلنت نتب وتوكول نوان)للمنصة  اوتك ندبكالخاصاإلنت نتب وتوكول نوانالتصاط ل -تلصائيا  -سماءلمنصةالمشغلةالخواامتعمل
والمتصيحيةنو مثلالمعلومامبعضوجمع ن ا،الصااو ال ياناموج ةبتحد داإلنت نتبش كةالموصولةاألخ ىلألج ا   محوالذيت تخدمه،الذيالكم يوت بج ا 
فيتحدثالتيالمشكالمتشخيص ل   ا دهابكالخاصاإلنت نتب وتوكولسماءمنصةاستخدامدن.(الشخصيةهو تك ل التع فاونمىلكىوال حثمح ك

.بكالخاص نتاإلنتب وتوكول ل باال العالينيف  ص اد اوخاوجج ةأليسماءمنصةت محوالالمنصةاستخداملصياسالال ماإلحصاءدج اءو ل ب ا،الخاصةال ي ف ام

جاء مى هيCookies""حيث أن مليام تع  ف االوت اط .  ل  الج ا  الخاص بك  ندما تصوم با اوت اCookies"" قد تصوم منصة سماء بتخا ى ما   م  بمليام تع  ف االوت اط 
.  ال يانام التي تحداك كم تخدم بشكل ف  د

لتن يه  ندما  تم كما  مكنك د اا  د داا المتصيح الخاص بك ل فض كافة مليام تع  ف االوت اط أو ل.  تم د داا معظم الم تع ضام في ال دا ة لص ول مليام تع  ف االوت اط
حيث قد تصوم . اطكما   ج  مالحظة أن بعض الخدمام التي  تم   ض ا  ل  المنصة قد ال تعمل بشكل صحيح دذا قمت ب فض مليام تع  ف االوت . دوسال مليام تع  ف االوت اط

.منصة سماء ب بط المعلومام المخانة في هذه المليام بأي معلومام تع  ف شخصية تصدم ا  ل  المنصة

ة المخصصة لذلك خالل الخدممى 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 
.  ليتم التحصق مى هو ة الم تخدم وذلك لتوصيق الش اا  باسم الم تخدم المعتمد

ا دل  خدمة العمالء تصد م خدمة مثالية قد  تم االحتياظ ب جل لتلك الم اسلة، وذلك ل. قد  تم تجميع معلومام التع  ف الشخصية في حال أبلغت  ى مشكلة أو قدمت استي او 
.دوو الش ااامصة وموصوقية صلمنوفي 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 ا. لك

IP نوان ب وتوكول ش كة اإلنت نت 

الشخصيةالمعلومامأمى

(Cookies)االوت اطتع  فمليام

الشخصيةال يانامتعد ل

الشخصيةالمعلومامجمع



استخدامام معلومام الم تخدم 2

.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•
.توى م او معيىمحللغ ض الذي تم توفي  المعلومام مى أجله  ل  وجه التحد د،  ل  س يل المثال، ال ا  ل  استي او معيى أو تمكيى الم تخدم مى الوصول دل •
.وكييية تحصيل م العملييى متابعة الحضوو،  ل  م توى األف اا والمجمو ة والتصدم المتحصق  ند االنت اء مى الدوو ، وتحليل ال يانام اإلحصائية  ى أااء الم تخدم•
.وكذلك حاالم سوء االستخدام المحتملة األخ ى لموقعناسياسام الخدمةم اق ة وكشف مخاليام•
.نش  المعلومام، غي  المعلومام الشخصية، التي تجمع حول دمكانية الوصول واالستخدام، وأص  ذلك  ل  أااء الم تخدميى•
دم ا المنصة أو ول المنتجام أو الخدمام التي تصوحتاو 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•

.الموواون مى الغي  التي قد تكون ذام فائد  للم تخدم، والتي  مكى أن ت سل لكم  ى    ق وسائل ال   د اإللكت وني
.لتيعيل الح اب الشخصي الخاص بالم تخدم مى خالل ال   د اإللكت وني، وتأكيد ت جيله بالدووام التدو  ية•
.أو استخدام ا  للتواصل م تص ال مع الم تخدم/أوشية جميع المعلومام و•
.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 •
.غ اض الدواسام الم حية الشاملةوأإلااو  المنصة وتنييذ العمليام الداخلية للمنصة، بما في ذلك اكتشاف األ طال وتحليل ال يانام، واالخت او وال حث واألغ اض اإلحصائية•
.لتح يى م توى المنصة لضمان   ض المحتوى بط  صة أكث  فعالية للم تخدم ولج ا  الكم يوت  الخاص به•
 جيله بالدوو  التدو  ية  يحة الم تخدم لتأكيد ت  صلل 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•

.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•

:ت تخدم منصة سماء المعلومام التي تحتيظ ب ا  ى الم تخدم  ل  النحو التالي



حصوق الملكية 3

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

.ال عوا ة

ش وط استخدام المحتوى

اليك  ةالملكية

المنصةامباستخداإلجا  هذه.التجاو ةلألغ اضليسوفصطالخاصالستخدامكالمنصة ل المنشوو الماا مىن خةوتحميلبمشاهد سماءمنصةتخولك
حقأيأو اني المنصة ىأوسماءمنصةخاللمىالمنشوو الماا دحالةأو ىالتنا لأومنيعةملكيةنصلأو يىملكيةنصلاألشكالمىشكلبأيتعت  ال
: ليبمابااللتاامتص فإنك،التعليمسماءلمنصةباستخدامكو.المنصةحصوقمى

 لي احتويتالتيالمعلوماممىأيأوالمنصةدحالةأو ىالتنا لأود او أوبتأجي أوبإستئجاوأوبيعلك حقالوفصطوحدكبني كسماءمنصةاستخدام•
.آخ ىج ةألياإلتياقهذافي لي االمنصوصحصوقكمىحقأيأو

تخا ن الك حقوالالمنصةخاللمى لي االحصولأوتداول ا تمالتيتلكأوالمنصةفيتوجدالتيالمعلوماممىجاءأيالغي دل تحيلأنلك حقال•
.سماءمنصةمىدذن ل حصولكبعدداللد ك

.من ان خةأيفياألصليةالماا تحتو  االتيالملكيةدشعاوامجميعوالتجاو ةالعالمةوالط عحصوقجميع ل المحافظة•
.اءسممنصةدااو مىم  صةموافصةاونكانت،   صةبأ ةاستغالل اأون خ ا جو والالنش ،حصوقبموجبمحميةالمنصةفيوالصووال سومام•
.سماءمنصةتحتو همحتوىأوماا أيمىمشتصةأ مالدنشاءأوت خيصنش ،تحو ل،تو  ع،  ض،دنتاج،د اا تعد ل،بيع،لك حقال•



(الدووام المدفو ة)نظام الدفع  4

ش وط نظام الدفع في منصة سماء
مدى/ماست كاوا/ فياا :  ق الدفع المتاحة لخدمام المنصة هي •
.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•
للمنصة الحق في تعد ل األسعاو في أي وقت واون دشعاو م  ق•
.(ش  ك المحتوى)للمنصة الحق في دخضاع الم تخدم للش وط واألحكام الخاصة بمحتوى الغي  •

اليووياإلبطالأوالمنصةمىمخاليتهشطبدستثناءاونتشملالتيوالصانونيةحلول اجميعبمتابعةسماءمنصةتصومالخدمةسياساممىأليالم تخدممخاليةحالةفي
.المدفو ةالماليةالم الغبإست جاعالمطال ةللم تخدموال حق.تصدم اآخ ىخدمةأ ةأوالمنصةاخول ل قدوتهأولت جيله

حصوقمىبحقا تعلقمأيوهذهالخصوصيةل ياسيةمخاليته ىنتجتالتيالمحاس ةتكاليفوالصانونيةاإلج ءامتكاليف ىالمنصةبتعو ضالم تخدممطال ة تموقد
.اليك  ةالملكيةوالمالكحصوقالحص الالذك س يل ل تشملالتيوالغي 

التعو ض



استخدامام ممنو ة 5

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

.المنصةفيني ك ىاقيصةغي أوخا ئةكاملة،غي معلومامأيداخالأونش ▪
.المنصةخاللمىغي هأومعهتعملكيانأوشخصصوو تشو هأوشخصأيشخصيةتصمص▪
.بثهأونش هبإ اا تصومأنالحقلد كليسالمنصةخاللمىمحتوىأيبثأونش ▪
.التدو  يةبالدووامتتعلقالمعلومامأيأوب ام غوبغي آخ ىماا أ ةأودلكت ونيةوسائلت وجية،د النية،موااأيبثأونش ▪
.سماءمنصةق لمىنش هاتمماا أيتعد لأوحذف▪
.بهم موحالاالستخدام ىخاوجسماءمنصة ل بهالصيام تمنشاطأيأوالمنصةتشغيلفيالتدخلمحاولةأوللتدخلب نامجأوأاا أياستخدام▪
أوانظام  مش وعغي لغ ضالم وولكلمةاستخدامكأولهمص حغي وهوالمحتوىدل الدخولمىتمكنهآخ شخصمعالم وولكلمةمشاوكتك▪

ا .هذهالخصوصيةل ياسةوفص 
اإلسالميةاليمللتعمخاليةأوبذ ئة،أودباحية،موااأولألنظمة،انت اكا  أولل معةتشو  ا  تحتويمعلومامأوموااتعميمأوتو  عأود النأونش ▪

امخاليةمعلومامأوموااأيأوالعامة،لآلاابأو .نظام 
معلومامأونظامأياستص الأوالتدخل،أوض وحدوثدل تؤايوغي هاكاليي وسامضاو ب امج ل  حتويقدضاومحتوىأيبثأونش ▪

.ملكيت ا ل االستيالءأومتحا لبأسلوب
م غوبةلغي اال اتييةوالمكالماماإللكت ونية،ال سائلدل باإلضافةالم تخدميى، ل  لي االتع ف مكىشخصيةمعلومامأين خأو  ا ة▪

.الغي دل ودوسال ا



دن اء االستخدام 7

دشعاو اونم ا 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 واستخدا
حال اإلن اء، يوفوألي 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 ، 

.فإنه لى  كون مص حا  للم تخدم بالدخول دل  هذه المنصة

ا للمحاكم الش  ية في مد نة ال  اض  يع المطال ام المملكة الع بية ال عوا ة، فيما  تعلق بجم_ باستخدامك لمنصة سماء فإنك توافق  ل  اللجوء حص   
.  والخالفام التي تنشأ  ى استخدامك ل ذه المنصة بعد تعذو الحل الواي بينك وبيننا

ةالم جعية الصضائي8

:يبط التالل ات حب منصة سماء بكافة االستي اوام والتعليصام بخصوص سياسة الخصوصية التي  ن غي أن توجه مى خالل صيحة الد م اليني لمنصة سماء  ل  ا
https://samaaedu.tetco.sa/contact/

التواصل9

سياسة الحضوو 6

وأكمل ماءة س 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 منص
.جميع المتطل ام ذام العالقة الحصول  ل  ش اا  دتمام الدوو  بح ب ال ا ام المصدو  والموضحة في مخطط الدوو  التدو  ية

https://samaaedu.tetco.sa/contact/


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




