
 

 

 الشروط واألحكام 

 :البند األول: شروط اإلستخدام 

  إصرار وطموحللتدريب أو منصة مركز   إصرار وطموح للتدريبللتدريب االلكتروني ويشار إليه بموقع مركز   إصرار وطموحإن موقع مركز – 

للتدريب متاح الستخدامك الشخصي ويخضع دخولك واستخدامك لهذه الخدمة إلى شروط    إصرار وطموحللتدريب أو البوابة اإللكترونية لمركز 

االستخدام وألنظمة المملكة العربية السعودية وبمجرد دخولك على موقع المركز فهو بمثابة موافقة منك دون قيد أو شرط على بنود وشروط  

 . سواء كنت مستخدما أو لم مسجال فقط أو زائراً وتسري هذه الموافقة إعتبارا من لحظة استخدامك لهذا الموقع االستخدام

 

للتدريب االلكتروني بالموافقة على كافة الشروط والقيود والمعايير الخاصة باستخدام كل الخدمات  إصرار وطموح يقر مستخدم موقع مركز  –

ضمن تقديم خدمات تدريبية ذات أداء وجودة عالية تحقق الفائدة المرجوة منها وبمجرد إستخدامك لهذا الخدمات  التي يقدمها موقع المركز بما ي

 .فهو بمثابة موافقة دائمة على الشروط والقيود والمعايير الخاصة باستخدام الموقع

 

للتدريب االلكتروني بموافقته الدائمة على تحديث شروط االستخدام بالحذف أو اإلضافة وعليه   إصرار وطموح يقر مستخدم موقع مركز – 

 .تفحص تلك الشروط من حين إلى أخر وال يلزم الموقع االشعار بتلك التحديثات والتقييد بالموافقة من عدمها

 

 البند الثاني: قيود االستخدام 

 يقر مستخدم موقع مركز إصرار وطموح للتدريب االلكتروني باالمتناع عن إساءة استخدام الموقع بما يضر بالمواقع أو مستخدميه 

لحقوق والقوانين   انتهاكاااللكتروني باالمتناع عن نشر إي إعالن أو إرسال أي ايميل تحتوي تشويها للسمعة أو  للتدريب إصرار وطموح يقر مستخدم موقع مركز 

لمملكة ية او غير متوافقة مع أنظمة اأو مواد إباحية أو بذيئة أو بما يخالف تعاليم الدين االسالمي أو اآلداب العامة أو االعراف والتقاليد القبلية او أي مواد غير قانون

. العربية السعودية وإرسالها عن طريق الموقع  

يقر مستخدم موقع مركز إصرار وطموح للتدريب االلكتروني باالمتناع عن إرسال أو استخدام ملفات تحتوي على برمجيات او مواد او ملفات او بيانات ليست 

 مملوكة له نظاما وال يملك ترخيصا لها 

للتدريب االلكتروني باالمتناع عن استخدام أي وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض التشغيل   إصرار وطموحيقر مستخدم موقع مركز  

 الصحيح لبوابة المركز أو القيام بأي إجراء يفرض حمالً غير معقول أو كبير بصورة غير مناسبة على البنية التحتية لبوابة المركز

يقر مستخدم موقع مركز إصرار وطموح للتدريب االلكتروني باالمتناع عن االشتراك عن طريق بوابة المركز في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية في   

 المملكة العربية السعودية 

نتهاك ألي قانون للتدريب االلكتروني باالمتناع عن اإلعالن على بوابة المركز عن أي منتج أو خدمة تجعلنا في وضع ا إصرار وطموح  يقر مستخدم موقع مركز 

 أو نظام مطبق في أي مجال 

 البند الثالث: مخالفة الشروط واالحكام 

يقر مستخدم موقع مركز إصرار وطموح للتدريب االلكتروني بعدم مخالفة الشروط االحكام وإن مخالفة األحكام والشروط وانتهاك النظام أو البوابة اإللكترونية 

للمركز يعرض المخالف للمسؤولية القانونية وسيتم التعامل مع جميع الحاالت التي قد تنطوي على مثل هذه المخالفات واالنتهاكات ومالحقة المتسبب فيها بالرفع 

 لجهات االختصاص إلكمال ما يخصهم لضبط المتسبب ومحاسبته 

 

 

 

 

 



 

 

 البند الرابع: شروط عامة

 

للتدريب االلكتروني هي اللغة الرئيسية مع جواز استخدام اللغة اإلنجليزية مع االبقاء على اللغة العربية هي اللغة هي  إصرار وطموحاللغة العربية في موقع مركز 

 لغة الفصل 

للتدريب االلكتروني أن يلتزم بالتعاليم اإلسالمية واآلداب العامة وأنظمة المملكة العربية السعودية، وأن يتجنب   حإصرار وطمويجب على مستخدم موقع مركز 

 استخدام أية عبارات غير مناسبة أو ألفاظ خادشه للحيا 

للتدريب االلكتروني أن يلتزم باآلداب العامة وعدم إثارة النعرات أو التطرق إلى الطوائف المذهبية أو القبلية أو  إصرار وطموحيجب على مستخدم موقع مركز  

 العرقية أو االنتقاص من البشر مهما كان واالحترام واجب على الجميع 

 

 

 


