الشروط واألحكام
أوالً :قبول البنود املشار إليها هنا.

 )Physics-Academy.com( -1عبارة عن خدمة تعليميةة مددمةة لة ،واملشةار إلية ،هنةا

"املستخدم" أو "املشرتك".

ة

 -2تك ةةوم عملي ةةة الو ةةول إا اخدم ةةة وا ةةتخدامها ع ةةن قرإ ةةل إدخ ةةال رلم ةةة امل ةةرور واإخط ةةار عة ة ال إ ةةد

االلكرتوين قول فرته االشرتاك وتوافل على أم هذا الو ول لن إكوم متاحا لآلخرإن فهو غري مسموح بدخول،
إا اخدمة عن قرإل ا تخدام رلمة مرور خا ة أبي قرف آخر.

تطاعة املشرتك

 -3إُعت املستخدموم مسئولوم عن احلفاظ على رإة رلمة املرور اخا ة هب ولن إكوم
أو املس ةةتخدم الو ةةول إا اخدم ةةة م ةةن خة ة ل موقة ة ( )Physics-Academy.comبع ةةد ااته ةةا ف ةةرتة
االشرتاك اخا ة به إال بعد جتدإد االشرتاك.

 -4إتطلب الو ول الكامل للخدمةة مةن خة ل دفة الر ةوم ثيةد إةدف املسةتخدموم الر ةوم املتفةل عليهةا

عند االشرتاك على النحو املوضح يف قرإدة الدف قب ًدا ملدة االشرتاك.

 -5أاة ةةر تدة ةةر وتوافة ةةل علة ةةى أم اي ة ة ااتة ةةوخال واي ة ة املة ةةواد املتاحة ةةة مة ةةن خ ة ة ل اخدمة ةةة ه ة ة ملة ةة ،لة ة ة

( )Physics-Academy.comوهة يميةةة وقةةب حدةةوف التةةرليغ والنشةةر وغريهةةا مةةن قةةواا امللكيةةة
الفكرإة .رما ال جيوز عرض املعلوماال الواردة من خ ل اخدمة أو إعةادة تنسةيدها أو قباعتهةا أو إعةادة ادلهةا أو

توزإعهةا أو اشةرها أو بيعهةا أو تةةداوهلا أو تروجيهةا أو إر ةاهلا أو إعةةادة إاتاقهةا أو إذاعتهةا علةةى أي فةرد مةن خةةار

الشررة أو املؤ سة.

 -6حنةن ابةةذل غاإةةة اجهةد لتدةةدع معلومةةاال ةحيحة ودقيدةةة ولكةةن ال كننةا أم اضةمن أم اية املعلومةةاال

املددمة خالية من األخطا لذا ال إضمن ( )Physics-Academy.comأبي شكل من األشكال حة
أو دقة البياانال املددمةة علةى موقعهةا االلكةرتوين والنشةراال ال إدإةة وال تتحمةل أي خسةارة أو ضةرر أو مسةؤولية

اتيجةةة ا ةةتخدام ،هلةةذه البيةةاانال أبي شةةكل مةةن األشةةكال م ة العل ة أاةةه إةةت بشةةكل دوري تةةدقيل املعلومةةاال
املددمة على املوق االلكرتوين.

* * *

اثاياً :إخ

املسئولية عن الضماانال وااللتزاماال يف احلاالال اآلتية.

 -1التوقغ عن أدا الدفعاال املستحدة أو عدم جتدإد العدد يف حال ااتها مدة االشرتاك.
 -2خمالفة أإة قواا أو ااتهاك أإة حدوف للغري عند ا تخدام ،املوق .

 -3توفري أإة ملفاال حتتوي على برامج أو مواد أو بياانال أو معلوماال غريها غري مرخصة لة ،أو للورةة مةن

قبل ،أو حتميلها على حساب ،على املوق م علم ،بذل.،

 -4اسخ أو تعدإل أو توزإ يتوخال املوق والع ماال التجارإة اليت لكها

(.)Physics-Academy.com

 -5توفري ملفاال حتتوي على فةريو أو بيةاانال مةدمرة أو حتميلهةا علةى حسةاب ،علةى املوقة أو االخنةراط يف

اشاقاال غري مشروعة أو غري قااواية ع املوق أو ع حساب ،على املوق .

 -6ادل املواد (من أو إا) املوق أو قهازك الكمبيوتر أو موقع ،على الشبكة تشكل ااتهاراً ألإة قواا أو

أاظمة أو حدوف للغري.

 -7تددع معلوماال زائفة أو غري دقيدة أو مضللة خبصوص املنتجاال أو اخدماال اليت تعرضها.

 -8عرض أي منتج أو خدمة مةن شةراه أم إتسةبب يف ااتهةاك أي قةااوم أو اظةام يف أإةة دولةة علةى املوقة أو

بي ذل ،املنتج ع املوق .

 -9يف حالة اشر أو عرض أو ت وزإ أو بد أإة مواد أو معلوماال تنطوي على التشهري أو زائفة أو غري دقيدة

أو مضةةللة أو مشةةهرة أو ذاال مضةةموم مس ة

( ةةا يف ذلةة ،املعلومةةاال الشخصةةية) أو تشةةكل ااتهار ةاً أو خملةةة

آلداب العامة أو غري يتشمة أو غري مشروعة أو مهينة أو غري منا بة أو ا تغ لية أبي شةكل آخةر عة املوقة

إكوم لنا احلل حض اختياران ثذف تل ،املعلوماال أو املواد من املوق
(. )Physics-Academy.com

* * *

اثلثاً :التعدإ ال.
جيةةوز لنةةا حةةض اختيةةاران تعةةدإل أو تغيةةري هةةذه االتفاقيةةة واألحكةةام أو فةةرض شةةروط قدإةةدة يف أي وقةةر دوم
إشعار مسبل و وف إسري العمل لشروط اليت مت تغيريها جرد اشرها على املوق م العل أاه لن إت تطبيدها
أبثر رقع على إقرا اال التعاقد احلالية اليت مت إقراؤها من خ ل هذا املوق و وف تكوم مسئوالً عن مراقعة

واالقة ع علةةى هةةذه الشةةروط والبنةةود واإخطةةاراال بشةةكل منةةتظ وإعةةا ا ةةتمرارك يف ا ةةتخدام هةةذا املوقة بعةةد
إقرا أإة تغيرياال عليه قبول الشروط واألحكام اليت مت تغيريها.

* * *

رابعاً :خصو ية مستخدم املنتجاال واخدماال.

 -1خصو ةةيت ،الشخصةةية مةةن أقصةةى اهتماماتنةةا ولةةذل ،تعمةةل ()Physics-Academy.com

وفدا هلذه املبادى.

 -2ال إُطلةةب منةة ،أب ة ًدا أإةةة معلومةةاال شخصةةية ال ةتخدام موقعنةةا ألغ ةراض التصةةفح وعنةةدما اسةةرل عةةن

املعلوماال اليت حتدد هوإت ،الشخصية ف استخدمها إال يف توفري املعلوماال اليت قلبتها.

 -3إذا رأإر يف أي وقر أم ( )Physics-Academy.comمل تلتزم بتل ،الدواعد إُرقى إخطاران

بذل ،عن قرإل املرا لة على ال إد االلكرتوين اخاص لشررة و ندوم جهود ال زمة لتحدإد املشكلة وحلها

رما أاةه إ ذا واقهتة ،أإةة مشةك ال فنيةة أثنةا التعامةل مة موقعنةا علةى الشةبكة الرقةا االتصةال لشةررة لطلةب

املساعدة.

* * *

