
 

 

USER TERMS 

Alef Education provides products and services, 
which can be accessed through a PC and other 
devices (Services). These User Terms have legal 
effect between you and Alef Education or the 
authorised entity providing access to the Services 
(Alef Education), no matter how you access the 
Services. Please read them carefully before using 
any of the Services. 

By using the Services, you agree to comply with 
and be bound by these User Terms, and agree that 
you have read and understood them and the 
documents they refer to. If you do not agree with 
these User Terms, you must not access or use the 
Services. 

Part A applies to you if you are a customer or are 
accessing the Services through a customer (Paid 
Access). Part B applies to you if you are taking a trial 
of the Services (Trial Access). Part C applies to all 
users. 

These User Terms should be read in conjunction 
with our Privacy Policy and any applicable privacy 
notices. 

A. Paid Access Terms 
 

1. Your access: Alef Education provides the 
Services under licence to customers of 
Alef Education (each, a Customer). A 
Customer or Alef Education may invite 
you to access the Services by providing 
you with an account or access link. Alef 
Education may permit its Customer to 
grant you access provided that the 
Customer complies with certain 
restrictions and provided that the 
Customer remains responsible for your 
use and actions relating to the Services. 
Other terms may apply to the Services in 
addition to these User Terms, in 
particular, terms agreed between Alef 
Education and your organisation who is 
the Customer. 

 
2. Use by you: You may, in the ordinary 

course of your organisation’s educational 

وط  المستخدم �ش

ي  ا من المنتجات والخدمات اليت كة ألف للتعل�م عدد� توفر �ش
�مكن �سج�ل الدخول إليها من خالل جهاز الحاسوب وغ�ي 

وط��ي ). الخدماتذلك من األجهزة األخرى (  �ش
ف ألف للتعل�م أو الهيئة المخولة  المستخدم هذە بينك و�ني

ف الوصول إ�  )، وذلك بغض ألف للتعل�م( الخدماتبتمكني
ي تتمكن فيها من الوصول إ� الخدمات.  النظر عن الوس�لة اليت

وطير�� قراءة هذە ال بتمعن قبل استخدام أي من  �ش
 . الخدمات

ام بهالخدمات، باستخدامك لهذە  ف ذە أنت توافق ع� االل�ت
وطال وطوأنك قمت بقراءة وفهم  �ش هذە المستخدم  �ش

ي حال لم توافق ع� 
ي �ش�ي إليها. �ف وطوالملفات اليت  �ش

هذە، �جب أن ال �ستخدم أو �سجل الدخول إ�  المستخدم
 . الخدمات

عل�ك إذا كنت من العمالء أو كنت �سجل (أ) ينطبق القسم 
دخول  �سج�لبوساطة أحد العمالء ( الخدماتالدخول إ� 

ي حال كنت ب). أما القسم (مدف�ع
) فينطبق عل�ك �ف

�سج�ل دخول كمرحلة تج��ب�ة (  الخدمات�ستخدم 
ي  . ج). و�نطبق القسم (تج��يب ف  ) ع� كافة المستخدمني

وط�جب قراءة وفهم  امن مع  المستخدم �ش ف س�اسة هذە بال�ت
 وكافة إخطارات الخصوص�ة األخرى المعمول بها.  ص�ةالخصو 

 

وط .أ  الدخول المدف�ع  �ش
 

كة �سج�ل الدخول الخاص بك .1 : توفر �ش
بموجب الرخصة  الخدماتألف للتعل�م 

). �جوز العم�للعمالء ألف للتعل�م (
أو ألف للتعل�م دعوتك للدخول إ�  للعم�ل

من خالل توف�ي حساب أو رابط الخدمات 
كة ألف للتعل�م  �مكنك من ذلك. �جوز ل�ش

أن تتيح لك إمكان�ة لعمالئها أن �سمح 
ط أن �متثل   العم�ل�سج�ل الدخول ��ش
وط معينة وأن يتحمل   العم�لل�ش

ي تقوم  مسؤول�ة استخدامك واألفعال اليت
قد تنطبق . بالخدماتبها ف�ما يتعلق 

وط إ� جانب الخدمات أخرى ع�  �ش
وط هذە، و�التحد�د،  المستخدم �ش
وط ف ألف للتعل�م  �ش تم االتفاق عليها بني

ي تمثل  كتك اليت  . العم�لو�ش
 

ي إطار استخدامك للمنصة .2
: �جوز لك، �ف

كتك وألغراضك  وجود غرض تعل��ي ل�ش
وط المذكورة  الخاصة، بما �خضع لل�ش
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purposes and for your internal purposes 
only, subject to the restrictions below view 
and use the Services on a non-commercial 
basis. 

 

3. Disclaimer: The Services are provided 
by Alef Education to the Customer. Alef 
Education makes no representations or 
warranties to you of any kind, express 
or implied, as to the operation of the 
Services or the information, content or 
materials included on the Services. 
Your use of the Services is governed by 
your relationship with the Customer 
and these User Terms. 

 
4. Data submitted by you: In using the 

Services, you must ensure any data or 
information you submit or send: (a) is 
accurate (where it states facts); (b) is 
genuinely held (where it states opinions); 
and (c) complies with applicable law in 
any country from which it is posted, and 
that you have all necessary permissions 
to place such information (including 
personal information) on the Services. 

 
5. Confidentiality and intellectual property 

rights: some content and materials 
accessible via the Services may be 
confidential to your organisation and may 
also be protected by intellectual property 
rights around the world. 
 

6. Instant Messaging Services: you must 
only use Instant Messaging Services 
and other interactive features on the 
website in compliance with the 
applicable terms of use. You 
acknowledge that you have read and 
understood the applicable terms of use 
and the consequences of failure to 
comply with it. 

 
B. Trial Access Terms 

 
1. Licence: for the duration of the Trial 

Period (as set out in your Welcome/ 

 الخدماتأدناە، االطالع ع� واستخدام 
 . يتجار ع� أساس غ�ي 

 
 

كة ألف للتعل�م  خالء مسؤول�ة: إ .3 توفر �ش
ال تقدم ألف للتعل�م أي . للعم�ل الخدمات

سواء تعهدات أو ضمانات لك من أي ن�ع، 
��حة أو ضمن�ة، ف�ما يتعلق بتشغ�ل 

أو المعلومات أو المحتوى أو  الخدمات
ي �شملها المواد  �خضع  . الخدمات اليت

 بالعم�لاستخدامك للخدمات لعالقتك 
وط المستخدم  هذە.  و�ش

 
 
 

ي يتم تقد�مها من طرفك: ا .4 عند  لب�انات اليت
استخدام الخدمات، �جب عل�ك التأ�د 

أو  تقدمها من أن أي ب�انات أو معلومات 
ترسلها: (أ) دق�قة (تنص ع� الحقائق)؛ 
(ب) صادقة (ح�ث توضح اآلراء)؛ و (ج) 

ي أي بلد  تتما�ش مع
القانون المعمول به �ف

وأن لد�ك جميع  ،تقد�مها ف�هتم 
هذە  ن�ش الالزمة ل التصار�ــــح والموافقات

ي ذلك المعلومات 
المعلومات (بما �ف

 . الخدماتالشخص�ة) ع� 
 

قد تكون : الّ��ة وحقوق المل��ة الفك��ة .5
ي �مكن  بعض المحت��ات والمواد اليت

بالنسبة ��ة  الخدماتالوصول إليها ع�� 
ا ل مؤسستك وقد تكون محم�ة أ�ض�

ي جميع بموجب حقوق 
المل��ة الفك��ة �ف

 أنحاء العالم. 
 

�جب : خدمات الرسائل النص�ة الفور�ة .6
 الرسائل النص�ةعل�ك استخدام خدمات 

التفاعل�ة األخرى ع�  والخصائصالفور�ة 
وط ب الموقع وفقط ما يتوافق مع �ش

االستخدام المعمول بها. أنت تقر بأنك قد 
وط االستخدام المعمول  قرأت وفهمت �ش

تبة ع� عواقب البها و  عدم االمتثال الم�ت
 لها. 

 
 

ي  .ب وط �سج�ل الدخول التج��يب  �ش
 

ة التج��ب�ة: خالل الرخصة .1 (كما هو  الف�ت
ي  حيي� ي ال�ت

ويف �د اإلل��ت ي ال��
/  موضح �ف



 

Logon information email or as otherwise 
agreed between you and Alef Education) 
Alef Education grants you a non-exclusive 
licence to search and view the materials 
on the relevant Service, so that you can 
evaluate whether you wish to subscribe 
to the Service. We may monitor your 
usage of the Service during the Trial 
Period. 

 
2. Trial Period restrictions: during the Trial 

Period you may not (i) use personal data 
included within, or accessed via, the 
Services in a way as to knowingly or 
negligently cause us to breach our 
obligations under applicable data 
protection laws; or (vii) process personal 
data included within, or accessed via, the 
Services for any purpose other than to 
trial the relevant Service for the Trial 
Period. 

 
3. Disclaimer: all warranties, conditions and 

other terms implied by statute or common 
law are excluded to the maximum extent 
permitted by applicable laws. Alef 
Education makes no representations or 
warranties to you of any kind, express or 
implied, as to the operation of the Services 
or the information, content or materials 
included on the Services.  

 
C. Terms applying to Paid Access and Trial Access 

 
1. General restrictions: You may not: (i) 

sell, sublicense, distribute, display, 
store, copy, modify, decompile or 
disassemble, reverse engineer, 
translate or transfer the Services or the 
materials on them in whole or in part, 
or as a component of any other product 
or service; (ii) use the Service or the 
materials on them to create any 
derivative works or competitive 
products; (iii) allow any third parties to 
access, use or benefit from the Services 
or materials on them in any way; (iv) 
use any programmatic, scripted or 

�سج�ل الدخول أو كما هو متفق ب�انات 
ف ألف للتعل�م) تمنحك ألف  عل�ه بينك و�ني
ا غ�ي ح�ي للبحث عن  للتعل�م ترخ�ص�

ذات الصلة،  الخدمةالمواد وعرضها ع� 
ي  حيت يتسيف لك

تقي�م ما إذا كنت ترغب �ف
ي 

اك �ف . �جوز لنا مراقبة الخدمةاالش�ت
ة خالل  للخدمةاستخدامك  الف�ت

 . التج��ب�ة
 

ال �جوز لك  : المرحلة التج��ب�ةقيود  .2
استخدام  )i( المرحلة التج��ب�ةخالل 

ي  الواردةالب�انات الشخص�ة 
ي �مكن  �ف أو اليت

بط��قة �سبب  الخدمات الوصول إليها ع�� 
ا قصد أو عن إهمال  سواء عن

�
 لواجباتنا  خرق

ف حما�ة الب�انات المعمول  بموجب قوانني
 معالجة الب�انات الشخص�ة )vii(بها؛ أو 
ي  الواردة

ي �مكن الوصول إليها ع��  �ف  أو اليت
الخدمات ألي غرض بخالف تج��ة 

ة ذات الصلة خالل  الخدمة الف�ت
 . التج��ب�ة

 
 كافة  استثناءيتم  إخالء مسؤول�ة:  .3

وط  ي  واألحكامالضمانات وال�ش األخرى اليت
يتضمنها القانون أو القانون العام إ� أق� 
ف المعمول بها. ال  حد �سمح به القوانني
تقدم ألف للتعل�م أي تعهدات أو ضمانات 

��حة أو ضمن�ة، سواء لك من أي ن�ع، 
ف�ما يتعلق بتشغ�ل الخدمات أو 
المعلومات أو المحتوى أو المواد المضمنة 

ي الخدمات. 
 �ف

 
وط المطب .ت قة ع� �سج�ل الدخول المدف�ع ال�ش

 : ي  والتج��يب
 

بيع أو إعادة ) iال �جوز لك: (قيود عامة:  .1
ترخ�ص من الباطن أو توز�ــــع أو عرض أو 
تخ��ن أو �سخ أو تعد�ل أو تحل�ل أو 

أو المواد الخدمات تفك�ك أو ترجمة أو نقل 
ا أو كجزء  ا أو جزئ�� المتوفرة عليها سواء كل��

) استخدام ii؛ (منتج أو خدمة أخرىمن 
أو المواد الموجودة عليها إل�شاء  الخدمة

؛ منافسةأو منتجات  عنها  أي أعمال مشتقة
)iii السماح ألي جهات خارج�ة بالوصول (

أو المواد الموجودة عليها أو  الخدماتإ� 
مها أو االستفادة منها بأي ط��قة؛ استخدا

)iv استخدام أي وس�لة برمج�ة أو نص�ة (
ها من ال وسائل الم�كان�ك�ة للوصول أو غ�ي



 

other mechanical means to access the 
Services or the materials on them; (v) 
share your password or logon details 
with anyone; or (vi) download to a local 
machine, network or disk any materials 
from the Services and save them in 
electronic form; (vii) copy and paste any 
materials from the Services; (viii) make 
print outs or copies of any materials 
from the Services; (viii) email or 
otherwise make available materials 
from the Services to anyone else; or (ix) 
modify any materials from the Services. 

 
2. No reliance: Alef Education is not 

responsible for any loss, damage or cost 
resulting from any decisions that are 
made in reliance on the Services. You 
agree that you use the Services at your 
own risk in these respects. 

 
3. Intellectual property rights: Alef 

Education and its licensors own and 
reserve all intellectual property rights in 
the Services (including, but not limited to, 
all copyright), and you agree that you will 
not do anything to infringe or prejudice 
those rights. 

 
4. Changes to these User Terms: Alef 

Education may post changes to these 
User Terms via the Services, and such 
changes shall be effective from the 
next time you use the Services. 

 
D. In the event of any conflict of substance or 

interpretation between the two, the 
substance and interpretation under the 
English language version shall prevail. 

 
 

 

أو المواد الموجودة عليها؛  لخدماتاإ� 
)v مشاركة كلمة المرور أو تفاص�ل (

خاصة بك مع أي �سج�ل الدخول ال
�ل أي مواد من viشخص؛ أو ( ف ) ت�ف

ة أو ع� جهاز مح�ي أو شبك الخدمات
؛ ( ي

ويف ي شكل إل��ت
) viiقرص وحفظها �ف

) viii؛ (الخدمات�سخ ولصق أي مواد من 
عمل �سخ مطبوعة أو �سخ من أي مواد 

ي viii؛ (الخدماتمن 
ويف ) إرسال ب��د إل��ت

احة مواد تاستخدام أي وس�لة أخرى إل أو 
) ix؛ أو (ألي شخص آخر  الخدماتمن 

 . الخدماتتعد�ل أي مواد من 
 

كة ألف للتعل�م عدم االتكال .2 : ال تتحمل �ش
مسؤول�ة وق�ع أي خسارة أو تلف أو تحمل 
أي تكلفة ناشة عن أي قرارات يتم اتخاذها 

. أنت توافق الخدماتباالعتماد ع� هذە 
ع� الخدمات ع� استخدام هذە 

مسؤوليتك الخاصة ف�ما يتعلق بهذا 
 الخصوص. 

 
تمتلك ألف : حقوق المل��ة الفك��ة .3

خ�صها والجهللتعل�م   ات المانحة ل�ت
وتحتفظ بجميع حقوق المل��ة الفك��ة 

ي ذلك، ع� سب�ل المثال  لخدماتل
(بما �ف

( ، وأنت ال الح�، جميع حقوق الن�ش
ينتهك أو  تقوم بأي فعلتوافق ع� أنك لن 
 ��ف بهذە الحقوق. 

 
وط المستخدم التعد�الت ع�  .4 هذە: �ش

ع�  تعد�التألف للتعل�م  تجريقد 
وط  ، الخدماتهذە ع��  المستخدم�ش

 ذ سار�ة من وتعت�� مثل هذە التعد�الت
ي �ستخدم فيها الخدمات.   المرة التال�ة اليت

 
تم ترجمة هذا الملف إ� اللغة الع���ة عن الملف  .ث

ي حال وجود أي 
�ة. �ف ف األص�ي المحرر باللغة اإلنجل�ي

ها،  ف ف�ما يتعلق بالبنود أو تفس�ي ف النسختني تعارض بني
�ة. ُ�عتد بالن ف  سخة األصل�ة المحررة باللغة اإلنجل�ي
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