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دروس ووردبريس دليل المبتدئين Genesis – دروس قوالب اضافات

سياسة الخصوصية
بسم هللا الرحمن الرحيم

سياسة االستخدام و سياسة الخصوصية
مرحبا بكم في موقع بلوركويست تحت ادارة / احمد عبد العظيم. احد المواقع التابعة لشبكة عقل المهندس نحن

ملتزمون بتزويد الجميع بما في ذلك االطفال ببيئة تعليم بحيث تكون كل االنشطة ممتعة بقدر ما هي تعليمية ،

وحيث يمكنك ان تشعر بالثقة بأن خصوصيتك وخصوصية اطفالك محمية.

تصف سياسة الخصوصية الطريقة التي نعمل بها في موقع عقل المهندس والمواقع التابعة له ويتم االشارة اليها

بشكل جماعي او فردي باستخدام العبارات ( نحن – لنا – لدينا  – انا) وتصف سياسة االستخدام ايضا  طريقة التعامل مع

البيانات المقدمة من خاللك اثناء التسجيل او الشراء او معنى االستخدام والكشف عن معلومات عنك وعن االطفال

الذين يستخدمون حسابك من خالل موقع الهندسة لالطفال او اي موقع اخر بشبكة عقل المهندس او تطبيقات ترتبط

بها هذه السياسة ويتم االشارة اليها بصيغة الجمع (الخدمات) وباستخدامك للخدمات فأنت توافق على التعامل مع

معلوماتك وفقا لسياسة الخصوصية هذه.

ملخص – النقاط الرئيسية

يجب عليك قراءة سياسة الخصوصية الخاصة بنا وكذلك شروط االستخدام ولكن اليك بعض النقاط الرئيسية باختصار

حسب االتي:

جميع خدمات موقع عقل المهندس او الهندسة لالطفال او بلوركويست التي نقدمها مدعومة بضمان أمان

االطفال الخاص بنا ، وهذا يعني ان جميع الزائرين و الحسابات لن تتضمن ابدا اي اعالنات منبثقة او اعالنات اخرى

غير مالئمة لالطفال.

المحتوى الذي نقدمه على شبكة الخدمات قد تم الحصول عليه من مصادر اصلية وتتم مراجعتها بشكل دقيق.

المعلومات الوحيدة التي قد نطلبها هي للبالغين االسم االول واالسم االخير وتاريخ الميالد + بريد الكتروني

صالح

لالطفال االسم االول للطفل – او اسم الدلع تاريخ ميالده ونوعه وعنوان بريد الكتروني للمراسالت اذا اقتضى

انت في: الرئيسية / سياسة الخصوصية
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االمر لذلك.

نظرا الن أمان المعلومات الشخصية مهمة بالنسبة الينا ، فنحن نستخدم اجراءات االمان الفنية والمادية

واالدارية لحماية جميع البيانات والمعلومات التي تجمعها الخدمات باالضافة الى ذلك يمكن للبالغين االتصال بنا

في اي وقت كما هو موضوح ادناه.

نحن نوفر عبر المراسلة واالتصال بنا حيث يمكنك تقديم طلبات المراجعة او طلب الحذف من سجالتنا الي

معلومات تعريفية شخصية قد قدمتها او معلومات اخرى فيما يخص االطفال المشتركين المرتبطين بحساباتك

او  يمكنك تقديم طلب الجراء التوقف عن جمع معلومات تحديد الهوية الشخصية من هؤالء االطفال

المستخدمين للخدمات.

في بعض الحاالت نقوم بحذف الحسابات ومعلومات الهوية الشخصية تلقائيا بسبب الغاء الحساب او عدم النشاط

من فضلك راجع القسم التاسع من هذه الخصوصية

بنود وشروط سياسة الخصوصية
البند االول : ضمان سالمة الطفل

جميع الخدمات مدعومة بضمان سالمة وأمان الطفل باستخدام الوسائل الفنية والتقنية الخاصة بنا وهذا يعني ان

الحسابات لن تتضمن ابدا اي اعالنات منبثقة او اعالنات اخرى موجه الى االطفال بطريقة خارج اهتمامه او بطريقة غير

شرعية او بطريقة مزعجة باالضافة الى ذلك نحن نستخدم افضل الشبكات االعالنية مثل اعالنات جوجل ادسنس وهذا

يجعلنا نتحكم في نوع االعالن الموضوع على صفحات الخدمات باالضافة الى ذلك يتم حظر المستخدمين من اضافة

روابط خارجية والتي من المحتمل انها تكون ضارة باالطفال.

البند الثاني : انواع الحسابات والمستخدمين

تعتمد طريقة جمع المعلومات واستخدامها والكشف عنها على نوع الحساب ونوع المستخدم

نحن نقدم حاليا انواع الحسابات التالية من خالل الخدمات وتتضمن حساب العائلة ، حساب المعلم ، الحسابات المرتبطة

بالفصول الدراسية ، الحساب المكتبي ، حساب مكتبة الضيوف ، حسابات المكتبة الشخصية ، حسابات الشراء ، حسابات

مراكز المجتمع.

يشمل مستخدمي الخدمات ( االطفال المستخدمين) (االطفال الذين يستخدمون الجزء التعليمي من الخدمات) و

المستخدمين البالغين بما في ذلك اولياء االمور والوصيون على االطفال ومشتري الهدايا والمعلمين وامناء

المكتبات ومديري المراكز التعليمية والمجتمعية).

البند الثالث : المحتوى الذي تقدمه

اوال: المعلومات التي يقدمها لنا المستخدمون – نحن ومقدموا الخدمات او اي طرف ثالث لدينا يقومون
بمراجعة اي معلومات يقدمها المستخدمون الكبار واالطفال عند استخدام الخدمات بما في ذلك عند قيام

المستخدمين البالغين بانشاء حساب او االتصال بنا لطرح سؤال او تعليق او طلب او عند مشاركة االطفال في انشطة

التعليم.
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المستخدمون الكبار : يطلب من المستخدمون الكبار تقديم معلومات معينة عن انفسهم عند التسجيل في موقع
الهندسة لالطفال او في موقع عقل المهندس بما في ذلك االسم االول واسم العائلة وعنوان البريد االلكتروني

ورقم الهاتف (اختياري) وتعتمد المعلومات االخري المقدمة عند التسجيل على نوع الحساب على سبيل المثال:

يتم جمع معلومات عنوان البريد االلكتروني الولياء االمور او الوصي القانوني عندما يتم تسجيل حساب عائلة او مدرس

او فصل مرتبط او حساب النشاء مكتبة شخصية او انشاء موقع الكتروني خاص بالطفل.

اذا قمت بتقديم اي معلومات تتعلق باشخاص اخرين فيما يتعلق بالخدمات فإنك تقر بان لديك السلطة للقيام بذلك

وتسمح لنا باستخدام المعلومات وفقا لسياسة الخصوصية هذه.

هناك بعض المواقع تعتمد على اصدار معين من فالش Adobe Flash  والتي تسمح للطفل بانشاء او تحميل محتوى

معين من البيانات مثل الصور – الفيديو – ملفات الصوت – االعمال الفنية – وحفظها بالمواقع — لكن الخدمات

المقدمة على موقع الهندسة لالطفال او موقع عقل المهندس تعتمد بشكل كلي على اصدارات HTML 5 من لغات

البرمجة في تقديم الخدمات لذلك ال توجد مميزات فالش Adobe Flash على الرغم من ذلك قد نقدم هذه الخدمات

في المستقبل ومع ذلك اليزال بإمكان الطفل انشاء عمل فني حر باستخدام البرامج والتطبيقات االخرى.

نحن نشجع استخدام خدمات موقع عقل المهندس وموقع الهندسة لالطفال مع المستخدمين الصغار اذا كنت ترغب

في مراقبة اي محتوى تم تحميله او تم انشاءه او فيما اذا كنت ترغب في مراجعة جميع المحتويات الموجودة على

خدمات الموقع والتي يتعامل معها الطفل مباشرة فيمكنك النقر فوق اي عنصر من عناصر القائمة الرئيسية او

النقر رابط محتوى معين.

البند الرابع : موقع بلوركويست 
لقد تم إنشاء الموقع الستخدامك الشخصي و االطالع علي محتويات الموقع واالستفاده منه اكبر قدر ممكن، ويعتبر

دخولك للموقع للتصفح او استخدامه موافقة منك على سياسة االستخدام وسياسة الخصوصية التي هي جزءًا من

سياسة استخدام موقع بلو.

البند الخامس: سياسة االستخدام:
أية نشر  أو  نقل  أو  إرسال  وعدم  واسالميا  ادبيا  بها  المعمول  للسلوك  وفقا  اال  الخدمات  استخدام  لك  يجوز  ال 

االسالمية الشريعة  ضد  تكون  قد  انها  او  العامة  باآلداب  مخلة  أو  ضارة  تكون  أنها  المحتمل  من  معلومات 

واالدبية.

موقع بلو ال يتحمل المسؤلية عن صحة جميع البيانات او المعلومات وان اي شخص يستخدم
هذه البيانات يكون مسؤل مسؤلية كاملة عن اي خسارة او ضرر ينجم بشكل مباشر او غير

مباشر او انه يزعم ان سبب تلك الخسائر سببها هذه الصفحات المكتوبة علي موقع بلو


