
Samsung Innovation Campus 2020  

Terms and Conditions  

These Terms and Conditions are related to Samsung Innovation Campus (“Training”), a global educational 

program that equips students with future-proof skills, preparing the next generation with the critical 

knowledge, competencies and attitudes they need to secure a job in a competitive and technology-driven 

workplace.  

The Training offers a practical education in technologies through online-based courses that can lead to a 

certification.  

The Training course topic is Artificial Intelligence (“AI”).  

 

1. Application Date:  

The application period for the Training begins at 00:00:01 a.m. Gulf Standards Time on Wednesday, July 

1, 2020 and ends at 11:59:59 p.m. Gulf Standards Time on Wednesday, July 15, 2020 (“Application 

Period”).  

 

2. Eligibility:  

The Training is only available to the residents in the Kingdom of Saudi Arabia of age eighteen (18) to 

twenty nine (29) years old (“Applicant(s)”).  

Application NOTE: By applying to this Training, The Applicant warrant being at the majority age under the 

Kingdom of Saudi Arabia applicable laws; and have a legal capacity to enter into these Terms and 

Conditions, and is a resident in the Kingdom of Saudi Arabia. The Applicant authorizes to receive 

communication from Samsung Electronics Subsidiary in the Kingdom of Saudi Arabia (“Samsung”), 

including but not limited to, email, phone, voice mail messaging or by text messaging regarding the 

Training information.  

 

3. Application Submission:  

Applicant may apply to the Training by completing and submitting the official application form (“Form”), 

available on Misk Academy website through the following link: 

https://www.miskacademy.edu.sa/courses/a0R3j0000187P8cEAE-artificial-intelligence/ 

(“Application(s)”) during the Application Period. 

Application Form: Upon the completion of the Form from the Applicant, as provided below, the Applicant 

will be assessed to determine the eligibility to the Training. Applicants must comply with the Training 

prerequisites mentioned in clause 4 below. 

The Training participation quota is limited to up to 30 selected Applicants.   

https://www.miskacademy.edu.sa/courses/a0R3j0000187P8cEAE-artificial-intelligence/


Application Description Form: This application form is used to select the right Applicants to enroll to the 

Training, along with other required test and assignment (if required). The questions will be posted on the 

Application Form during the Application Period.  

Application Form Questions:  

1. Demographics (required) 

2. Education (required) 

3. Course Completion Document (required) 

4. Prior Knowledge (required) 

5. Career Goals and Expectations (required) 

6. Work Experiences and Activities 

7. Certifications and Awards  

8. Essay (required) 

All Applications must be received by 11:59:00 p.m. Gulf Standards Time on Sunday, July 15, 2020 in order 

to be considered. Applications will only be accepted in English and answers to all questions must be in the 

form of a statement or videos according to the Application form available on Misk Academy website 

through the following link: https://www.miskacademy.edu.sa/courses/a0R3j0000187P8cEAE-artificial-

intelligence/. The decisions of Applicants’ selection pertain to Samsung and is final and legally binding in 

all matters relating to this Training.  

Samsung will enter into correspondence only with the selected Applicants in order to pursue the Training. 

Samsung reserves the right in its sole discretion to disqualify any Application it determines does not 

comply with these requirements or these Terms and Conditions, in its sole discretion.  

 

4. Training prerequisites: 

Students must have the following prerequisites:  

a. Coding Experience: 

- Prior experiences in learning one of Object-oriented Language (e.g. Java, JavaScript, C++, etc.). 

- A basic level understanding of grammar in Object-oriented Language. 

b. Basic Statistics: 

- Understanding of probability and statistics fundamentals. 

- A proper document certifies candidate’s completion of relevant courses should be presented 

when a candidate submits an application form. 

 

5. Required Learning Environment: 

Students must be equipped with their own PCs with the required below specifications: 

- Minimum: Windows 8 + CPU i5 + RAM 8GB. 

- Recommended: Windows 10 + CPU i7-8700 3.19 GHz + RAM 16GB + NVidia GPU 1660 Ti 

 

6. Training Period: 

https://www.miskacademy.edu.sa/courses/a0R3j0000187P8cEAE-artificial-intelligence/
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The Training period will last 3 months (total 240 hours), the schedule of the Training will be from July 20th, 

2020 to October 22nd, 2020 (“Training Period”). Samsung will provide access to the selected Applicants 

(“Student(s)”) to an e-learning platform where Students can access the lectures; read the Training 

materials; attend live sessions with the instructor; take the quizzes and exercises; upload their projects 

within the Training Period.  

For more information about this program, please visit https://www.samsung.com/sa_en/innovation-

campus/artificial-intelligence/. 

7. Assessment: 

The scoring assessments of the Students will follow the below criteria: 

Criteria Weight 

Quiz 

- Quiz will be placed at the end of each chapter 

- Approximately 5 ~ 10 questions per quiz 

40 % 

Capstone Project 

- Project is measured based on the quality of final 

product, presentation and teamwork 

60 % 

Total 
100% 

 

8. Certification: 

The Students will be eligible for a certification when both qualifications below are met. 

Qualification Cut-off Rate 

1. Attendance higher than 90 % 

2. Total grade for assessment higher than 50 % 

 

9. Intellectual Property Rights and Attribution:  

Samsung owns any Training materials, activity plan, videos and any documents, presentation, content or 

other materials in connection with the Training, including all copyright and moral rights therein 

(collectively, the “Training Materials”). Students, instructors, speakers, or whomever will be using the 

Training platform shall not have the right to edit, publish, use, adapt, reproduce, exploit, modify or dispose 

of any Training Materials and all elements of the Training Materials, online, in print, film, television, or in 

any other media now or hereafter known throughout the world for any purpose.  

As between Samsung and the Student, other than the Training Materials, the Student will retain all of its 

right, title and interest in and to the Training, the Training idea and any development and implementation 

of the Training idea into a Capstone Project (collectively, the “Capstone Project”), including all intellectual 

https://www.samsung.com/sa_en/innovation-campus/artificial-intelligence/
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property rights therein. The Student grants Samsung a perpetual, irrevocable, worldwide, royalty-free, 

and non-exclusive license to use, publicly display and distribute, the Capstone Project as incorporated in 

the Training Materials for the purposes of using the Training Materials for any purpose, including for 

administering, advertising, or promoting the Training.  

Nothing in these Training Terms and Conditions are intended to restrict Student’s right to market, 

commercialize, improve, develop, or otherwise pursue the Capstone Project (“Commercial Activities”), 

provided that Student’s pursuit of such Commercial Activities are at Student’s own risk and Student agrees 

that Samsung is in no way responsible for, and disclaims any and all liability in connection with, any 

Commercial Activities. Student agrees that it will promptly notify Samsung of any Commercial Activities, 

and at Samsung’s request will attribute Samsung and the Training as the platform that initially launched 

the Capstone Project in any materials advertising or promoting the Capstone Project (e.g., on any website, 

press release, sales documentation or videos for the Capstone Project) (“Attribution”), subject to the 

following paragraph.  

Any Attribution, including its content and the manner in which it is presented, shall (a) be at Samsung’s 

sole discretion, (b) be pre-approved by Samsung in writing, and (c) comply with Samsung’s trademark 

guidelines. In the event Applicant assigns or otherwise transfers the Capstone Project to any third party, 

Student shall ensure that such third party is bound by the Attribution obligations herein.  

 

10. Requirements for Capstone Project submission:  

Capstone Project submission should not contain, among other things, any content that:  

a) contains trademarks, logos, or trade dress (such as distinctive packaging or building exteriors/interiors) 

owned by others;  

b) contains any personal identification, such as personal names or e-mail addresses or any third party 

details;  

c) contains copyrighted materials owned by others (including music, photographs, sculptures, paintings, 

and other works of art or images published on or in websites, television, movies or other media);  

d) contains materials embodying the names, likenesses, voices, or other indicia identifying any person, 

including, without limitation, celebrities and/or other public or private figures, living or dead, without 

permission;  

e) contains look-alikes of celebrities or other public or private figures, living or dead;  

f) communicates messages or images inconsistent with the positive images and/or good will to which the 

Samsung wishes to associate; and/or  

g) violates any local applicable law 

h) is sexually explicit or suggestive; unnecessarily violent or derogatory of any ethnic, racial, gender, 

religious, professional or age group; profane or pornographic; contains nudity;  



i) promotes alcohol, illegal drugs, tobacco, firearms/weapons (or the use of any of the foregoing); 

promotes any activities that may appear unsafe or dangerous; promotes any particular political agenda 

or message;  

j) is obscene or offensive; endorses any form of hate or hate group; appears to duplicate any other video 

submission;  

k) defames, misrepresents or contains disparaging remarks about other people or companies. 

 

11. Limitation of Liability 

       Samsung shall not be responsible for: (i) compensating or offering replacements for personal belongings; 

and (ii) any event of damage and/or injury of any kind that may occur to any of the Students as a result of 

their participation in the Training.   

 

12. Personal Information 

By agreeing to these Terms and Conditions, the Applicants are agreeing to the collection of their personal 

information in accordance with these Terms and Conditions and Samsung Privacy Policy available 

at https://www.samsung.com/sa_en/info/privacy/. 

 

13. Content Consent   

Students are not permitted to participate in the Training if they do not get the written permission of their 

parents or legal guardians if they are considered minor under their local applicable law. 

Students must be deemed to give their consent regarding the use of any image shooting, filming and 
recording pursuant to the Training (“Content”). Samsung shall be entitled to the full copyright and usage 
of the Content and has the right to exploit it as it deems necessary, and at the locations it finds 
appropriate.  

  

14. General Terms 

Samsung shall be entitled at its sole and absolute discretion to terminate or modify the Training or to 

modify, vary, delete or add to any of these Terms and Conditions at any time prior to or during the Training 

Period.  

The Training is governed by the laws of the Kingdom of Saudi Arabia. Any dispute of whatever nature, 

which is directly or indirectly related to these Terms and Conditions shall be governed by the laws of the 

Kingdom of Saudi Arabia, and shall be resolved by the competent courts in the Kingdom of Saudi Arabia. 
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كاد     2020لالبتكار  مية سامسونجيأ

وط  األحكام والشر

وط  نامج واألحكترتبط هذه الشر تعليمي عالمي  وهو برنامج)المشار إليه باسم "التدريب"(  لالبتكار سامسونجمية يأكادام ببر

ي يحتاجونها 
ن المستقبل مع تهيئة الجيل القادم بالمعرفة والكفاءات والسلوكيات الهامة الت  يزود الطالب بالمهارات لتأمي 

ي مجال لضمان الحصول عىل وظيفة 
ن
 عىل التكنولوجيا.  قائمومكان عمل  تنافسي ف

ي التكنولوجيات من خالل الدورات التدريبية عبر  ويوفر 
ن
ي يمكن الحصول عىلالتدريب تعليًما عملًيا ف

ن  الت  من  شهادة  انإنب 

 . خاللها 

 "ايه اي"(. المشار إليه فيما بعد باسم )موضوع الدورة التدريبية هو الذكاء االصطناعي 

 تاري    خ التقديم:  . 1

 

ي الساعة 
ن
ة تقديم الطلب ف ي الخليج، يوم األربعاء  10:00:00تبدأ فب 

ن
، 2020يوليو،  1صباًحا بالتوقي  المعتمد ف

ي الخليج، يوم األربعاء  11:59:59وتنتهي الساعة 
ن
باسم  ا )المشار إليه 2020يوليو  15مساًء بالتوقي  المعتمد ف

ة التقديم"(.   "فتر

 

 األهلية:  . 2

 

ن ثمانية عشر )يتاح التدريب فقط للمق اوح أعمارهم بي  ي المملكة العربية السعودية الذين تب 
ن
ن ف ( إىل تسعة 18يمي 

ون )  ("(. دمي الطلبات)مق مقدم الطلب)المشار إليه باسم "( عاًما 29وعشر

 

ي سن الرشد بموجب  مالحظة عىل طلب التقديم: 
ن
من خالل التقدم لهذا التدريب، يضمن مقدم الطلب أن يكون ف

ن ا ي المملكة العربية السعودية؛ وأن يكون متمتًعا القواني 
ن
ن هذه الشر لمعمول بها ف ي حب 

ن
وط بأهلية قانونية للدخول ف

ي المملكة العربية السعوديةواألحكام 
ن
كات التابعة ويوافق يسمح   .ومقيًما ف ي اتصاالت من الشر

مقدم الطلب بتلق 

ي المملكة العربية السعودية )
ن
ي ذلك عىل سبيل المثال ال  "سامسونج"(المشار إليها باسم لسامسونج ف

ن
بما ف

ي أو عن طريق الرسائل النصية فيما يتعلق 
يد الصون  ي أو الهاتف أو المراسلة عبر البر

ونن يد انإلكب  الحرص، البر

 بمعلومات التدريب. 

 

 تقديم الطلب:  . 3

 

شار بعد باسم )الميجوز لمقدم الطلب أن يقدم طلًبا إىل التدريب بملء نموذج الطلب الرسمي وتقديمه 

:  ا متاًح والذي يكون  "النموذج"( عىل موقع أكاديمية مسك من خالل الرابط التاىلي

intelligence/-artificial-https://www.miskacademy.edu.sa/courses/a0R3j0000187P8cEAE .  

ة تقديم الطلب.  )المشار إليه فيما بعد باسم "الطلب )الطلبات("(  خالل فب 
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 مقدم الطلب لتحديد سيتم إجراء تقييم لعند ملء مقدم الطلب للنموذج، كما هو موضح أدناه، ي نموذج الطلب: 

ي البند ته للحصول عىل التدريب. أهلي
ن
وط التدريب المذكورة ف  أدناه.  4ويجب عىل مقدمي الطلبات أن يمتثلوا لشر

 

ي التدريب عىل عدد يصل إىل 
ن
ن المختارين.  30وتقترص حصة المشاركة ف  من المتقدمي 

ن لاللتحاق بالتدريب، إىل جانب  نموذج وصف الطلب:  ن المناسبي  يستخدم نموذج الطلب هذا الختيار المتقدمي 

ة تقديم  االختبارات والتكليفات األخرى المطلوبة )إذا اقتضن األمر(.  وستنشر األسئلة عىل نموذج الطلب خالل فب 

 الطلب. 

 

 أسئلة نموذج الطلب: 

 

 رافية )مطلوب(جالخصائص الديم. 1

 )مطلوب( دراسة. ال2

 . وثيقة إتمام الدورة )مطلوب(3

 المسبقة )مطلوب( ارف. المع4

 . األهداف والتوقعات المهنية )مطلوب(5

 . تجارب وأنشطة العمل6

 . الشهادات والجوائز7

 . مقال )مطلوب(8

 

ي تمام الساعة 
ن
ي الخليج، يوم األحد  11:59:00يجب استالم جميع الطلبات ف

ن
، يوليو  15مساًء بالتوقي  المعتمد ف

ية فقط ويجب أن تكون انإجابات عىل جميع عىل أن و . ا ، من أجل النظر فيه2020 ن تقبل الطلبات باللغة االنجلب 

 : ا لنموذج الطلب المتاح عىل موقع اكاديمية مسك من خالل الرابط التاىلي
ً
ي شكل بيان أو مقاطع فيديو وفق

ن
األسئلة ف

intelligence/-artificial-https://www.miskacademy.edu.sa/courses/a0R3j0000187P8cEAE وتتعلق .

كة سامسونج ي جميع المسائل المتعقرارات نهائية وملالوتكون  ،قرارات اختيار مقدمي الطلبات بشر
ن
ا ف

ً
لقة زمة قانون

  بهذا التدريب. 

كة سامسون ن الذين يقع عليهم االختيار من أجل مواصلة التدريب،  جولن تراسل شر كة وتحتفسوى المتقدمي  ظ شر

 "، ج"سامسون
ً
ي استبعاد أي طلب ترى أنه ال يمتثل لهذه الخاصتقديرها ل وفقا

ن
و هذه أ المتطلبات، بالحق ف

وط  واألحكام.  الشر

 

وط التدريب:  . 4  شر

 

وط التالية  :يجب أن تتوفر لدى الطالب الشر

مجة . أ  ي البر
ن
ة ف  : خبر

ي تعلم  -
ن
++ إىل لغة جافا وجافا سكريب  و لغة )مثل  OOPلغة البرمجة الكائنية التوجه تجارب سابقة ف سي

 أخره(. 

 . OOPلغة البرمجة الكائنية التوجه قواعد مستوى أساسي من فهم  -

 األساسية:  قواعد انإحصاء . ب

 فهم أساسيات االحتماالت وانإحصاء.  -

ي تقديم وثيقة صحيحة تشهد بإكمال المر  -
 ب. المرشح نموذج الطلتقديم  شح للدورات ذات الصلة عند ينبغن
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 البيئة التعليمية المطلوبة:  . 5

  :يجب تزويد الطالب بأجهزة الحاسوب الشخصية وبالمواصفات المطلوبة أدناه

 

: ويندوز  - ي يو أي+ سي 8حد أدنن  جيجاباي .  8+ رام  5نر

ي يو أي 10: ويندوز ــــ وىص بي - ي  16جيجا هرتز + رام  3.19 8700+  7+ سي نر ي نر جيجاباي  + نفيديا جر

ي أي.  1660يو
 ن 

 

ة التدريب:  . 6  فتر

 

ة التدريب  ي للتدريب  240أشهر )إجماىلي  3تستمر فب 
 ، إىل2020يوليو،  20من ساعة( وسوف يكون الجدول الزمتن

ة التدريب"(، 2020أكتوبر،  22 كة سامسونسوف . و )المشار إليها باسم "فتر  سبل الوصول إىل مقدمي  جتتيح شر

ي حيث يتمكن الطالب  "((الطالبالطالب )باسم " المشار إليه)الطلبات المختارين 
ونن إىل منصة التعلم انإلكب 

ة مع ات؛ قراءة مواد التدريب؛ حضور جلسات مباشر ي االختبارات  من حضور المحاضن
ن
المدرب؛ المشاركة ف

ة التدريب.   والتمارين؛ تحميل مشاريعهم خالل فب 

 

نامج، يرجر زيارتنا و  https://www.samsung.com/sa_en/innovation-لمزيد من المعلومات عن هذا البر

intelligence/-campus/artificial 

 

 التقييم:  . 7

 :تتبع تقييمات درجات الطالب المعايب  التالية

 

 الوزن المعايب  

 االختبار
ي نهاية كل فصلي   -

ن
 وضع االختبار ف

 أسئلة لكل اختبار 10~  5ما يقرب من  -
40 % 

وع كابستون  مشر
وع عىل  - ي والعرض والعمل يقاس المشر

أساس نوعية المنتج النهان 
 الجماعي 

60 % 

 إجماىلي 
100% 

 

 الشهادة:  . 8

ن الواردين أدناه. ي  كون الطالب مؤهلون للحصول عىل الشهادة عند استيفاء المؤهلي 

 معدل القطع المؤهل

 % 90 الحضور أعىل من . 1

 % 50 الدرجة الكلية للتقييم أعىل من . 2

https://www.samsung.com/sa_en/innovation-campus/artificial-intelligence/
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 وإسنادها: حقوق الملكية الفكرية  . 9

تمتلك سامسونج أي مواد تدريبية أو خطة نشاط أو مقاطع فيديو أو أي مستندات أو عرض تقديمي أو محتوى أو مواد 

ي ذلك جميع حقوق الطبع والنشر والحقوق المعنوية فيه
ن
شار إليها مجتمعة ب) ا أخرى تتعلق بالتدريب، بما ف

ُ
اسم ي

ن وال يحق للطالب أو .  "مواد التدريب"( ن أو المتحدثي   ،ريبيةالمنصة التدويستخدم يستعمل سكان من  ا أو أيً ، المدرسي 

التحرير أو النشر أو استخدام أو تكييف أو إعادة إنتاج أو استغالل أو تعديل أو التخلص من أي مواد تدريبية وجميع 

ي أي وسيلة إ
ن
ن  أو مطبوعة أو فيلم أو تلفزيون أو ف يما بعد عالمية أخرى معروفة اآلن أو فعناض مواد التدريب عبر انإنب 

ي 
ن
ي العالم ألي غرض. ف

ن
  أي مكان ف

ن سامسونج والطالب، يخص ما فيما و  الطالب سوف يحتفظ بكافة ماله من حقوق فإن مواد التدريب،  ءباستثنا و بي 

وع كابستون ولقب واهتمام بالتدريب وفكرة التدريب  ي مشر
ن
يشار إليه مجتمًعا )وبأي تطوير أو تنفيذ لفكرة التدريب ف

وع كابستون"( ي ذلك جميع حقوق الملكية الفكرية فيه. يمنح الطالب سامسونج ترخيًصا دائًما وغب  باسم "مشر
ن
، بما ف

ي 
ن
وع كابستون وعرضه وتوزيعه للعلن كما هو مدرج ف قابل لإللغاء وعالمًيا وبدون دفع رسوم وغب  حرصي الستخدام مشر

ويــــج له.  مواد التدريب ألغراض استخدام ي ذلك نإدارة التدريب أو انإعالن عنه أو الب 
ن
  مواد التدريب ألي غرض، بما ف

وط ال يوجد  ي شر
ن
وع كابستون أو إضفاء الطابع  و  ف ي تسويق مشر

ن
قصد به تقييد حق الطالب ف أحكام التدريب هذه ما ي 

يط"األنشطة التجارية"( المشار إليها باسمالتجاري أو تحسينه أو تطويره أو مزاولته بأي طريقة أخرى ) ة أن يكون ، شر

كة سامسونج  مشاركة وسغي  الطالب بهذه األنشطة التجارية عىل مسؤوليته الشخصية وأن يوافق الطالب عىل أن شر

امات فيما يتعلق بذلك ن أ من أي وجميع االلب   .ليس  مسؤولة بأي حال من األحوال عن أي أنشطة تجارية وأنها تتبر

كة سامسونج عىل الفور بأي أنشطة تجارية، و ن ويوافق الطالب عىل أ كة بناًء عىل طلب شر  -ينسب الطالب يخطر شر

وع الكابستون ل -سامسونج  كة سامسونج والتدريبمشر وع كابستون ،شر ي البداية مشر
ن
ي  ،بصفتها منصة أطلق  ف

ن
أي  ف

وع كابستون أو تروج له    مع مراعاة الفقرة التالية.  اإلسناد"(")المشار إليه باسم مواد تعلن عن مشر

ي ذلك محتواه وطريقة تقديمهيكون أي إسناد عىل أن 
ن
 : ، بما ف

 وحدها.  جسامسونعىل حسب تقدير  (أ )

 تحصل عىل موافقة مسبقة من سامسونج كتابًيا.  (ب)

كة سامسونج.   )جـ( تتوافق مع إرشادات العالمات التجارية لشر

ي يتنازل فيها الطالب أو ينقل 
ي الحالة الت 

ن
وع "كابستون" إىل أي طرف ثالث، يضمن الطالب أن وف بطريقة أخرى مشر

امات انإسناد الواردة فيه.  ن  يكون ذلك الطرف الثالث ملزًما بالب 

وع كابستون:  . 10  متطلبات تقديم مشر

ي جملة 
ن
وع كابستون، ف ي أال يتضمن تقديم مشر

 مور، أي محتوى: األ وينبغن

 

ة أو مواد بناء خارجية / داخلية( مملوكة  تجاري رداءأو  يحتوي عىل عالمات تجارية أو شعارات (أ  ن )مثل عبوات ممب 

 آلخرين. 

ي أو أي تفاصيل لطرف ثالث.  (ب
ونن يد انإلكب   يحتوي عىل أي هوية شخصية، مثل األسماء الشخصية أو عناوين البر

ي ذلك الموسيق  والصور ال
ن
رافية فوتوغجـ( يحتوي عىل مواد مشمولة بحقوق التأليف والنشر يملكها آخرون )بما ف

ونية أو التلفزيون أو األفالم أو  ها من األعمال الفنية أو الصور المنشورة عىل المواقع انإلكب  والمنحوتات واللوحات وغب 

 وسائل انإعالم األخرى(. 



ي تحدد هوية أي شخص،  تمثيل األشخاصاألسماء أو  د( يحتوي عىل مواد تجسد 
ها من الدالئل الت  أو األصوات أو غب 

ي 
ن
ذلك، عىل سبيل المثال ال الحرص، المشاهب  أو الشخصيات العامة أو الخاصة األخرى أو جميعهم مًعا، األحياء أو  بما ف

 ، دون إذن. تاألموا

 . أحياء أو أمواتأو شخصيات عامة أو خاصة أخرى،  ـه( يحتوي عىل مظهر يشبه المشاهب  

ي 
ن
ي ترغب سامسونج ف

 . شاركتها مو( نقل رسائل أو صور ال تتوافق مع الصور انإيجابية أو النوايا الحسنة أو كليهما مًعا الت 

 ز( ينتهك أي قانون محىلي معمول به. 

ورة ألي فئة إثنية أو عرقية أو جنسانية أو دينية أو االللجنس أو العنف أو  ا أو إيحائيً  ا ضيًح  يكونح(  هنية م زدراء بغب  ضن

 حتوي عىل العري. يإباجي أو صوير تتدنيس أو  حتوي عىليأو عمرية أو 

وعة والتبغ واألسلحة النارية / األسلحة )أو استخدام أي مما سبق( أو يرّوج  ط( يرّوج للكحوليات والمخدرات غب  المشر

ة أو يروج ألي أجندة أو رسالة سياسية معينة.   ألية أنشطة قد تبدو غب  آمنة أو خطب 

  يكوني( 
ً
  ا فاحش

ً
يديو ف تقديمأي  نسخيأو يبدو أنه  الكراهية ضد جماعةال الكراهية أو أو يقر أي شكل من أشك ا أو مهين

 آخر. 

كات أخرى أو تشويه صورتهم أو انإساءة إليهم  . ك( التشهب  بأشخاص آخرين أو شر

امات . 11 ز  تحديد االلتر

كة سامسون  مسؤولة عن:  جال تكون شر

 الشخصية أو عرض بدائل عنها.  األغراضتعويض  (1)

ي التدريب.  (2)
ن
ر أو إصابة من أي نوع قد تحدث ألي من الطالب نتيجة لمشاركتهم ف   أي حدث لرصن
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وط واألحكام  ا لهذه الشر
ً
وط، يوافق مقدمو الطلبات عىل جمع معلوماتهم الشخصية وفق وبالموافقة عىل هذه األحكام والشر

كة خصوصية لالوسياسة    / https://www.samsung.com/sa_en/info/privacyسامسونج المتوفرة عىل الموقع: شر
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وا  ن إذا اعتبر ي من آبائهم أو أوصيائهم القانونيي  ي التدريب إذا لم يحصلوا عىل إذن كتانر
ن
ال يسمح للطالب بالمشاركة ف

ا بموجب   المحىلي المعمول به.  نقانو القرّصً

 

 سجيل              أفالم والتصور وتصوير ويجب اعتبار أن الطلبة قد أعطوا موافقتهم فيما يتعلق باستخدام أي تصوير 

كة سامسونج التمتع بكامل حقوق التأليف والنشر المشار إليه باسم "المحتوى"(بموجب التدريب )   . ويحق لشر

وريً  واستخدام المحتويات ولها الحق ي استغاللها حسبما تراه ضن
ن
ي تراها مناسبة.  ا ف

ي المواقع الت 
ن
 وف

 

وط عامة . 14  شر

 

https://www.samsung.com/sa_en/info/privacy/


 
ً
كة سامسونج، وفقا ل أي من يحق لشر

ّ
لسلطتها التقديرية الوحيدة والمطلقة، أن تنهي التدريب أو تعدله أو أن تعد

ة التدريب أو خاللها.  ي أي وق  قبل فب 
ن
ها أو تحذفها أو تضيفها ف ّ

وط أو تغب   هذه األحكام والشر

 

ة  ن المملكة العربية السعودية، وأي نزاع، مهما كان طبيعته ويتعلق مباشر ة بهذه أو غيخضع التدريب لقواني  ب  مباشر

ن المملكة العربية السعودية وط، يحكم بقواني  ي المملكة العربية ب ويحسم األحكام والشر
ن
المحاكم المختصة ف

 السعودية. 

 


