
    
  
  

  ورقة عمل مقدمة من
 ALARGHA Enterprise™  

   الفائق التطور مشروع محرك البحثحول 
www.cvrow.com 

   - قید التأسیس -
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  ..تقدیم 
تتف ق وتن سجم م ع رؤی ة المؤس سة وقیمھ ا       .. من خالل سعیھا ال دؤوب إلیج اد حل ول مبتك رة ف ي ع الم االنترنی ت            

ترض طریق طالبي التوضیف في سوق العمل المشكالت التي تعكان لزامًا علینا التطلع نحو  .. ومھمتھا   وأھدافھا
السوري و العربي و الدولي ومحاولة الوقوف على طبیعة ھذه المشكالت وتوصیفھا وإیجاد الحلول المبتك رة لھ ا     

 لمستخدمیھا تاإلنترنیالتي تمنحھا شبكة المذھلة  الفائقة والدینامیكیة ندین إلى المرونةمستفیدین في ذلك من ومست
  .  المعلومةجادوإیبقصد توفیر 

  
  :  العربيواإلقلیمي على النطاق المحلي CVrow™ المشروع إلیجادالمؤشرات التي اعتمدنا علیھا 

  .عمومًا سوق العمل السوري والعربي المعلوماتي عن تنظیم ال غیاب -
 ) CV( الـ الوظیفیة الصحیحة من كتابة السیرة الذاتیة المحلیین والعرب  طالب العمل أغلبیةعدم تمكن  -

 .ثقافة العمل المحلیة وعدم اعتماده وتطبیقھ وذلك لغیاب ھذا المفھوم عن 
 ف ي ال صحف المحلی ة ون  شرات    اإلعالن ات عل ى  المحلی ین والع  رب   م ن ط الب العم ل    األغلبی ة اعتم اد   -

  .مما یفاقم المشكلة والیساعد في حلھا  ألنفسھمالدعایة الدوریة بقصد الترویج 
 نتھأو الدراس ي تم   /عل ى درج ة عالی ة م ن االحت راف المھن ي و       وعربی ة  محلی ة وجود كف اءات وظیفی ة       -

أو ، المعیشیة تحت ضغط المسؤولیات الحیاتیة ووظائف مغایرة الختصاصاتھم األساسیة وذلك  أغلبیتھا
 فرص أو لعدم تمكنھم من التواصل مع مقدمي،  ة إیجاد فرصة عمل تنسجم مع ھذه االختصاصاتلندر

 .فرز ضعف تنموي عام في البنیان االقتصادي للدولة قابل للنمو واالنتشار  مما یتوظیف متخصصة
مم ا   ال رزق  ال وطن س عیًا وراء  ارض سفر بعیدًا ع ن  لجوء العدید من طالبي العمل المحلیین والعرب لل        -

  . یفرز بطالة أخرى في البلدان التي حلوا فیھا ویزید من األعباء االقتصادیة األساسیة لھذه البلدان
  لعملی ات السم سرة  وإخ ضاعھم  النفوس الضعیفة لحاجات الن اس الوظیفی ة     أصحابتغالل العدید من    اس -

 . والتي منشؤھا وعود زائفة بتوفیر فرص عمل كریمة واالبتزاز
 بین دول العالم العربي "الموارد البشریةتنظیم "لمفھوم والتطبیقیة تنفیذیة الوموضوعیة الرؤیة الغیاب  -
 یلب وا الحاج ة المتزای دة    أكف اء  العمل في العثور على موظفین  أصحابلدى  ملحة  و أساسیةوجود حاجة    -

 . لدیھم للتطور العم
وذل ك  ) وب العكس   ( كاف ة  وعربیة تتطلع للعمل في المجاالت السوریة  أجنبیةعدم وجود خبرات بشریة      -

 . بین مقدم العمل المختص وصاحب الخبرة االختصاصیة الختفاء قنوات التواصل
دون أن یك ون  " توظیف"االلكترونیة العربیة على شبكة االنترنیت تقدم فرص مواقع اللعدید من   وجود ا  -

 .األغلب للربح المادي  عملھا على ھناك أي تفاعل بین إدارة ھذه المواقع وبین مشتركیھا حیث یھدف
 والنزاھ ة  دقةوالعلى شبكة االنترنیت تتسم بالفعالیة وااللتزام وطنیة محركات بحث وظیفیة  عدم وجود    -

  .بشكل مجاني وتقتصر مھمتھا البحثیة على توفیر السیر الذاتیة الوظیفیة االحترافیة لمقدمي العمل 
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  : على النطاق الدولي  CVrow™ المشروع إلیجادالمؤشرات التي اعتمدنا علیھا 

 عل ى ال دول   إض افیاً بئ ًا   العاطلین عن العمل مم ا ی شكل ع  آالف ت ولد تيالو ة العالمی ة المالی اتاالنھیار -
  .ھیارات مالیة في اقتصادھا ن من اأساسًاالتي تعاني 

الت ي   والع الم الكب رى ف ي   الس ات المتك ررة لل شركات    االنھی ارات المالی ة واالف  ھ ذه   عن جمةالبطالة النا  -
مقدمات تعاني من شلل أي وبدون التي وجدت نفسھا فجأة وھذه القوى البشریة الوظیفیة     كانت تحتضن   

لالنحراف ات ال سلوكیة وبیئ ة     األن سب  البیئ ة  بأنھ ا ب دون م وارد مالی ة مم ا ی دفعنا لالعتق اد       وظیفي ع ام    و
 .مناسبة لنمو الجریمة خصبة و

االخت صاصیة الس  تیعاب ھ  ذا الع  دد الھائ  ل م  ن الق  وى    العم  ل أس  واقوج ود حاج  ة دولی  ة ملح  ة لتنظ  یم   -
 .یة المناسبة البشریة المستعدة للعطاء والتي تنتظر الفرصة الوظیف

 التوظیف العربیة أسواق التي تعاني من البطالة حالیًا لدعم كافة مجاالت األجنبیةاالستفادة من الخبرات  -
  .تأثیرًا وأعمقھا الخبرات الدولیة بأوسعمما یرفد البنیان الوظیفي العربي 

 .راغبین بھا مجانًا الغیاب العربي الكلي لمواقع الكترونیة دولیة مھمتھا توفیر السیر الذاتیة لل -
  

  ..والیة عملھ  CVrow™مشروع 
 حی ث یمث ل المقط ع    www.cvrow.comیحمل اسم النطاق انھ محرك بحث فائق التطور على شبكة االنترنیت    

 ، أم ا المقط  ع   CURRICULUM VITAEاالخت صار ال دولي المع روف لعب ارة      ) CV( األول م ن االس م   
  .) الطابور أو الصف ( االنكلیزیة لھ  فیعني وحسب الترجمة  ) row( الثاني 

  
في قاعدة بیاناتھ المركزیة وی سمح  الخاصة بمشتركیھ  ) CV( بتوطین السیر الذاتیة الوظیفیة     CVrow™یقوم  

   ) .PDF – WORD(  ..  مختلفةبأنساقاستعراضھا وتحمیلھا بمجانًا م الموقع وزائره ومتصفحھ دلمستخ
   

ت صمیمي  احتراف ب  ف ق أدق مع اییر الت صنیف العالمی ة و    واتی ة مع د م سبقًا     قال ب س یرة ذ  CVrow™یقدم موق ع   
 عملی ة  وإج راء  Onlineحیث یقوم الراغب في االشتراك في الموقع بتعبئتھ  ،  بالغ الخصوصیة   المستوى و عالي  

حی ث یتموض ع فیھ ا ھ ذا الطل ب وی تم اس تخراجھ        ب  Uploading Formتحمیلھ لقواعد البیانات الخاصة بالموقع
مفتاحی ة  بحثی ة   م ن خ الل كلم ات    PHP – AJAX  م ن اللغ ات   أساس اً ق خوارزمیات بحثی ة متقدم ة معمول ة    وف

Search word/key وبإحدى اللغات  في مربع حوار البحث في الصفحة الرئیسیة بإدخالھا یقوم مستخدم الموقع
  :التالیة 

  
 أنفةلوظیفیة التي تتفق بیاناتھا مع الكلمة المفتاحیة للسیر ا أولیةلیقوم بعدھا محرك البحث بتزویده بنتائج عشرینیة 

الت ي تتف ق وم ع    للم شترك و  ال سیرة الذاتی ة   بیان ات  ھذه النتائج لیط الع  إحدىالذكر ، یقوم المستخدم بالضغط على     
  .لیصار بعدھا لالتصال بھ مباشرة في حال الرغبة بالتعاقد الوظیفي معھ مدخالت بحثھ 

  
  ..  ودولیًا وإقلیمًا عربیًا CVrow  مشروعمالذي یمیز

  .الدولیة اللفظیة  التجاري ذو الداللةاالسم  -
   .ة اإلعالنی للغایةالكلي النتفاء في عرض النتائج البحثیة للموقع وذلك لیوجد تفضیل  ال -
 فتح أوقصرھا على دولة معینة اتھ البحثیة ووالذي یمكن مستخدم الموقع من تحدید خیار.. خیار البحث المتقدم  -

  .شمل جمیع دول العالم  لتالخیاراتھذه 
م ن تحدی د خی ارات بحث ھ لت شمل ال سیر الذاتی ة الم زودة         والذي یمكن مستخدم الموق ع    .. خیار البحث الصوري     -

  .االحترافیة  صور للشھادات أوبصور شخصیة 
  .مما یعزز فرص تبادل الخبرات .. موجھ لجمیع دول العالم  -
  . بالتوظیف عد ووأ/ توظیف   الخدمة لیست خدمة-
  .وال یستخدم أي نشاط إعالني أو دعائي أو إعالمي .. من المشتركین یھدف الموقع للربح المالي  ال -
  .الموقع وزائر للمستخدم ومتصفح استخدام مجاني بالكامل  -
لغ ات  خاص ة بالم شتركین بال  ل سیر الذاتی ة ال  الموقع الوحید دولیًا والذي یقدم خدمة الترجم ة االحترافی ة الیدوی ة ل     -

  : العمالة دولیًا م واسعة جدًا لتنظیآفاقمما یقدم ، التالیة العالمیة 
   الصینیة– التركیة – الروسیة – االیطالیة – االسبانیة – الفرنسیة – األلمانیة – االنكلیزیة –العربیة 

  .ق العمل العربي  على سواألجانبالموقع الدولي الوحید الذي یعتبر نافذة طالبي العمل  -
البریدیة أو/والتفاعل المستمر مع مشترك الموقع من خالل االتصاالت الھاتفیة الذي یقدم الموقع الدولي الوحید     -

 الم شروع والت ي تق وم بتزوی د ھ ذه      إدارة العالق ات العام ة وخدم ة الم شتركین ف ي      أق سام ة معھ من خالل    المستمر
  : حول إحصائیةاشتراكھ ببیانات وطیلة مدة ) شھریًا ( المشترك دوریًا 
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ملخ ص ح ول ن شاطھا     – ال دول القادم ة منھ ا    –طبیعتھ ا  (  الذاتی ة  سیرتھ بتحمیل  الجھات التي قامت  * 
  ).الخ ..العملي 

  .م تقم بتحمیلھا  ولالذاتیة باستعراض سیرتھ تالجھات التي قام* 
ما ل دى  عائق معرفي  لوال وجود  باستعراض سیرتھ الذاتیة وكانت بصدد تحمیلھاتالجھات التي قام  * 

  .طالب العمل 
والتي یتفق  المشروع إدارة في المشتركینالسیرة الذاتیة لھا من قبل قسم خدمة  إرسالالجھات التي تم * 

  .موضوعھا المھني مع عنوان االختصاص المھني للمشترك بالموقع 
ي مجال الموارد الب شریة ی ستعرض   الدولیة فالمعاھد تقدیم تقریر دوري للمشترك معد من قبل أرقى     * 

 بیان ات  م ن ال أساس اً من خاللھ أوجھ نقاط القوة والضعف والسبیل األمثل لحلھا وتستخلص ھذه  النت ائج   
سیرتھ الذاتیة في الموقع مم ا یجعل ھ عل ى درای ة كامل ة بھ ذه النق اط وان یت ولى             االلكترونیة ل  اإلحصائیة

  .ف لدیھ عزمام المبادرة لمعالجة نقاط الض
 أو بإخفاءتعلق تفي الموقع احترام خصوصیة المشترك من خالل طرح عدة خیارات أمامھ لنشر سیرتھ الذاتیة   -

 بإخف اء وبن اًء عل ى طل ب الم شترك     حی ث یق وم الموق ع ح ین الرغب ة       بعضھا بأوكلھا ھ الشخصیة   ت بیانا إخفاءعدم  
 إمكانی  ةسنى ل  ھ م  ن خالل  ھ ت  رقم ك  ودي یبتزوی  د موق  ع الم  شترك ب  ویق  وم ل  ھ وع  دم عرض  ھا البیان  ات الشخ  صیة 

  .التواصل مع مستخدمي الموقع 
كلم ا دع ت الحاج ة    updating data إجراء عملیات التصحیح والترقیة المعلوماتیة الدوریة لبیان ات الم شترك    -

   .لذلك وطیلة مدة االشتراك
 في الموقع ویقدمھ لمن یرغب من تقدیم رقم كودي خاص بكل مشترك یستعملھ لداللة على عنوان سیرتھ الذاتیة -

لیتسنى لھذه الشركات استعمال خدمات الموقع لتحمیل ھ ذه  الشركات التي یھتم بالحصول على فرصة عمل فیھا      
  .السیرة الذاتیة 

 Googleمشاھدة بالكامل وقابلة لالستخراج م ن موق ع    CVrow™الصادرة عن محرك البحث  نتائج البحث    -
  . وبكافة اللغات المعتمدة

  
  .. الخصوصیة وحدود االلتزامشروط  –ً

  ..تقدیم قانوني  -
معد على شبكة االنترنیت كتروني الموقع و ھ،  www.cvrow.comالموقع االلكتروني الذي یحمل اسم النطاق 

یقدم للم شترك فی ھ خدم ة    "  االنترنیت"  على Hyper Search Engine أساسًا لیكون محرك بحث فائق التطور
 یق  وم باست ضافة بیان  ات ال سیرة الذاتی  ة   بحی ث  ) C.V( الذاتی ة الوظیفی  ة ل ھ والت  ي ت سمى اخت  صارًا    ن شر ال  سیرة  

أن یح صل عل ى بیان ات    مجانًا ویسمح لمتصفحھ  ، www.cvrow.comالوظیفیة للمشترك ضمن قاعدة بیانات    
 والمعدة أساسًا لھ من خالل اطالعھ على صفحة المشترك الخاصةالمشترك فیھ واالستفادة من تخصصھ المھني 

ع رض ال سیر الذاتی ة الوظیفی ة لألش خاص      ، والموق ع متخ صص ب  وفق نموذج السیرة الذاتیة المقدم من الم شترك     
، وذلك بقصد توفیرھا للراغ ب  ولألشخاص المماثلین من كافة دول العالم  السوریین أو من في حكمھم     نالطبیعیی

ھ    ا وال     ذین یقوم    ون بزی     ارة الموق    ع االلكترون     ي    بھ    ا مجان    ًا م     ن مق    دمي ف     رص العم    ل أو المھتم     ین ب    
www.cvrow.com  

إن ش  روط الخ  صوصیة وح  دود االلت  زام ھ  ي الوثیق  ة القانونی  ة الت  ي تتعام  ل م  ع المعلوم  ات المتعلق  ة ب  العمالء          
وبینھم وتفسرھا وتظھر م ا  إدارة الموقع والمشتركین ومتصفحي الموقع على حد سواء ، والتي تحكم العالقة بین    

  ود والتزامات تجاه بعضھم البعض والمشتركین والعمالء ومتصفحي ومستخدمي الموقع من حدإدارة الموقع على 
وعلى وجھ الدقة ،، فان شروط الخصوصیة وحدود االلتزام تنسجم انسجامًا مطلقًا م ع الق یم واألع راف والتقالی د          

ھوریة العربیة السوریة والتي تمل ك وح دھا   السائدة في سوریة والسیما القوانین النافذة ذات االختصاص في الجم    
ف ف ي  الحق في االختصاص القضائي حین البحث عن القانون الواجب التطبی ق ف ي مع رض الوص ول إل ى خ ال             

ف ة دول الع الم ،   ، ویرتقي ھذا المفھوم ح ین التطبی ق لی شمل جمی ع الم شتركین وم ن كا       الوثیقة هتفسیر أو تنفیذ ھذ 
  .أي مادة منھا / تطبیق / تفسیر / ذه الوثیقة دومًا حین تعذر وجود ویرجع إلى النص العربي من ھ

  .. الموافقة على االستخدام -
 على جمیع البیانات التالیة المشتركالرجاء األخذ بعین االعتبار أنك توافق موافقة غیر مشروطة حین تتخذ صفة 

 كمحرك بح ث أو من صة انط الق    www.cvrow.comأثناء استخدام / خالل / عبر / من / وكل ما قد ینشًا عن  
 رئی     سیة للول     وج إل     ى االنترنی     ت أو كم     صدر استق     صاء معلوم     اتي أو للغای     ة الت     ي أن     شء م     ن أجلھ     ا     

www.cvrow.com  أساسًا   .  
  ..ود االلتزام الشروط والبیانات الخاصة بالخصوصیة وحد-
 عل  ى ش  بكة االنترنی  ت وھ  و     ھ  و العن  وان الرس  مي لمح  رك البح  ث الف  ائق التط  ور     www.cvrow.comإن  -

ونح ن نؤك د عل ى حقوقی ة ملكی ة ھ ذا االس م وع دم ال سماح بالت صرف ألي ك ان دون إذن            ھ ذه الوثیق ة ،     موضوع
 ، كما ونح ذر م ن أي اس تخدام غی ر الئ ق ل ھ تح ت أي ظ رف أو نوعی ة أو          لموقع إدارة ا خاص بذلك یصدر عن     

  . مسمى 
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یرتقي ھذا التحذیر لیشمل جمیع الرسوم والتصامیم ذات الصلة بالموقع والتي تعتبر حق ًا مملوك ًا لن ا وم ن غی ر         -
  .    المسموح للغیر باستخدامھ دون إذن خاص بذلك یصدر عن إدارة الموقع

 مواق ع االنترنی ت الخاص ة بال سیر الذاتی ة الوظیفی ة للم شتركین وذل ك        وق ع خدم ة البح ث المجانی ة ع ن          یوفر الم  -
 الداخلی ة والمتموض عة بقواع د بیانات ھ الخاص ة ، نح ن ف ي         الموق ع للمتصفحین أو زوار الموقع من خ الل بیان ات       

www.cvrow.com أو أي نت ائج تنط وي عل ى أي ن شاط     بح ث بنت ائج خارجی ة عل ى اإلط الق      نربط نت ائج ال    ال
 یتعلق فقط باألشخاص المدرجین www.cvrow.com،  إن الضمان المتوفر في إعالمي أو إعالني أو دعائي   

 ینتج من تعاق دات م ع جمی ع م ن أدرج وا      ضمن قواعد بیاناتنا ، ونحن نؤكد على عدم مسؤولیتنا إطالقًا عن ما قد 
  .ضمن قواعد بیاناتنا والذین نطلق علیھم اسم المشتركین 

ویحمي خصوصیة األفراد الذین یستعملون خدماتھ من خالل فھمنا وتفسیرنا نحن  www.cvrow.com یحترم -
  ..   لھذه الخصوصیة فقط www.cvrow.comفي الـ  

إن تكوین محرك بحث فائق التطور في االنترنیت ، سوري التمّیز وعالمي التأثیر ، ھو من األھداف األساس یة          -
عامة والسوري خاصة والدولي  إلى حیز الوجود ، وذلك لتشجیع المجتمع العربي www.cvrow.com  لظھور

إلنترنت واالستفادة منھا بسھولة ویسر واالستفادة م ا أمك ن م ن التن وع المعرف ي والتعلیم ي         على استعمال شبكة ا   
والمعلوماتي المذھل ال ذي ت شكلھ ھ ذه ال شبكة م ن ناحی ة ،، وم ن ناحی ة أخ رى اإلش ارة إل ى حج م وغن ى وتن وع                

وھذا . ة والحرفیة واالحترافیةوالخدماتیالمجتمع السوري ومدى وعمق ثقافتھ العلمیة وبیئتھ المعلوماتیة والتجاریة 
  .ھو باألساس ھدف وغایة المشروع وسبب نشوء الموقع 

وثیق ة الخ صوصیة وح دود     أن یق رأ وب تمّعن بن ود    www.cvrow.comنرجو من كل مشترك جدید ف ي موق ع     -
 . قبل تعبئة الطلب ؛ والتي تخضع أساسًا لمبادئ ُحسن النیة االلتزام الخاصة بالموقع

 وقع التزامًا مطلقًا بجمی ع األع راف والتقالی د والق یم وق وانین الجمھوری ة العربی ة ال سوریة ذات ال صلة          یلتزم الم  -
والس   یما ق   وانین الن    شر االلكترون   ي والق   وانین الناظم    ة ألعم   ال الدعای    ة واإلع   الم ف   ي س    وریة، ل   ذا ف    ان         

www.cvrow.com      م ، ینح   صر ن   شاط    الی   شكل أي دعای   ة أو إع   الن ألي م   ن م   شتركیھ بغی   ة الت   رویج لھ
www.cvrow.com    تحم ل  - موق ع انترنی ت داخل ي    – ببناء وتصمیم وتسویق صفحة انترنیت داخلیة للمشترك 

بیاناتھ الخاصة بھ والمقدمة منھ أساسًا وال تحمل ھذه الصفحة ضمن تصمیمھا البرمجي أو اإلعالمي أي دعایة أو 
  .إعالن أو نشاط مشابھ 

  .  اإلجراءات البرمجیة المناسبة لضمان استمراریة الخدمة وجودتھایلتزم الموقع باتخاذ جمیع -
في وتفرقة من أي نوع كانت أي بدون أو من في حكمھم ھذه الخدمة متاحة لجمیع األشخاص العادیین السوریین  -

ن دول وتحتفظ إدارة الموقع بحقھا في رفض طلبات االشتراك ال واردة م    كافة أنحاء الجمھوریة العربیة السوریة    
م ع الق یم والع ادات والتقالی د ال سائدة ف ي س وریة أو الت ي ت دعو للكراھی ة أو ذات            العالم والتي التن سجم أو التتف ق        

 تخ ل ب اآلداب العام ة أو النظ ام الع ام أو تخ الف ب شكل أو ب آخر الق وانین           الت ي سیاسیة أوال  فكریة أو  التجاھات  الا
  ..وریة ویتوجب على المشترك االلتزام المطلق والغیر مشروط بذلك واألنظمة النافذة في الجمھوریة العربیة الس

  .. التزام الموقع تجاه المشترك -
  العمل واستمراریتھ المحافظة على دقة  •
 . الترجمة االحترافیة لمعلومات المشتركین وصفحاتھم الخاصة في الموقع للغات الموقع المعتمدة •
  .أداء الموقع الكليیجابًا على تطویر أعمال الموقع باستمرار مما ینعكس إ •
 وھ  ي موق  ع تظھ  ر كنتیج  ة بح  ث" ص  فحة الم  شترك الخاص  ة"تق  دیم م  ساحة مخص  صة وج  اھز ت  دعى   •

 .یة حسب البیانات المقدمة من قبلھانترنیت داخلي مخصص للمشترك تتموضع فیھ سیرتھ الذاتیة الوظیف
ھ الذاتی ة ف ي الموق ع ویقدم ھ لم ن      تقدیم رقم كودي خاص بكل مشترك یستعملھ لداللة على عنوان س یرت       •

لیتسنى لھذه الشركات استعمال الموقع یرغب من الشركات التي یھتم بالحصول على فرصة عمل فیھا  
 .لتحمیل ھذه السیرة الذاتیة 

  .. الشروط واألحكام العامة –
 كحد أدنى بمع زل  احدة منھ وحدة كاملة متماسكة معًا ، و الیجوز تفسیر مادة وا ا على أنھ  الوثیقة هیتم األخذ بھذ   -

  .عن بقیة المواد 
الیجوز اإلتیان بمواد جدیدة تنطوي على أي اتفاقات أو تفاھمات أو تعاقدات بین إدارة الموقع والمشترك س وى    -

  .ما یتم االتفاق علیھ بعقد اتفاق جدید 
ھذه قبل شھر واحد على األقل للمشترك الحق في إنھاء اشتراكھ في أي وقت على أن یعلم إدارة الموقع عن نیتھ  -

 ..معھ / من خاللھ / لدیھ / أو العاملین فیھ / أو إدارتھ و/  والفریق األولدون أي یشكل ذلك أي اثر رجعي على      
    . حینھا بشطب بیانات المشترك شطبًا كامًال من جمیع قواعد بیاناتھالفریق األولویلتزم 

المشترك أن یقدم معلومات صحیحة أو یعتقد صحتھا حسب مبادئ ، على  عند تعبئة طلب االشتراك في الخدمة -
   .ن یقوم بتعدیل ھذه المعلومات وتحدیثھا عند الضرورةأوعلى المشترك . حسن النیة

 بالتالي إدارة الموق ع  ىعفت وة من قام بھاولیؤتكون على مسیتم إبرامھا عن طریق الموقع أیة اتفاقیات أو عقود     -
   . أو من خاللھا أو عبرھا أو ضمنھا  علیھامن أیة مسؤولیة تترتب
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 أن انھي استعمال الم شترك لخ دمات الموق ع ف ي حال ة اكت شافھ      توھذا نھي عقد االشتراك ت الموقع أن    إلدارةیحق  
/ بخرق ھذه االتفاقیة نّصًا والمشترك المعلومات التي قام المشترك بتزویدھا بھا مضّللة وغیر صحیحة أو إذا قام 

  . . قام بخرق حقوق اآلخرین عن طریق ھذه االتفاقیةأو روحًا أو
 ولغایات تتعلق ھذه من حین إلى آخروحدود االلتزام  الخصوصیة شروطبتغییر  www.cvrow.com قد یقوم -

 لك ي تك ون   ی سیة للموق ع   ال صفحة الرئ التغیی رات عل ى     وعندما نقوم بذلك، سنضع تلكفقط بدعم أعمال الموقع ،
 ..  بنوعیة ھذه التغییرات م ودرایةدائما على عل

اعتمادیة أو توفر  مسؤولیة عن دقة أو محتوى أو شمولیة أو قانونیة أوأیة تحمیلھ  www.cvrow.com  الیقبل-
 سوى م ا ذك ر ص راحة ف ي     www.cvrow.com   منالمعلومات أو المواد التي تظھر في نتائج خدمات البحث  

  . ھذه الوثیقة 
 بشدة، وإلى أقصى ح د ی سمح ب ھ الق انون، ك ل ال ضمانات ال صریحة وال ضمنیة         www.cvrow.com یرفض -

معین، وعدم مخالفة   لغرضةالمالئم،  والوظیفيوالقانونیة، بما في ذلك  ودون أیة قیود ضمانات النجاح التجاري
 أو  أو ترویج ي لم شتركیھ أو لخ دماتھم    ، أو أن یفسر أو ینظر إلیھ على انھ موقع دعائي أو إعالني   حقوق الملكیة 

  .   انھ موقع یضمن التعاقد الوظیفي مع الغیر لمصلحة المشتركین 
أو ع ضو أو م ن    أم ام أي م ستخدم   مسؤوًالفي أي حال من األحوال،  www.cvrow.com ال یمكن أن ُیعتبر    -

یمكن أن تنشأ بشأن ھذا االتفاق أو الموضوع المع الج    في إطار الشكاوى التيتنطبق علیھ مواصفات المشترك ،
ة  المباش رة وغی ر المباش رة والعَرض ی    األض رار یمن ع المطالب ة بتع ویض ع ن      ھنا، تنطبق حدود المسؤولیة بشكل

ذل ك   والخ صوصیة والتأدیبی ة، س واء كان ت ال شكوى قائم ة عل ى ض مانة أو عق د أو إجح اف بم ا ف ي             والم ستتبعة 
 .اإلھمال أو غیر ذلك 

المسؤولیة ع ن أي   في أي شكل من األشكال www.cvrow.com باإلضافة إلى ما ُذكر آنفا، ال یمكن تحمیل -
الك وارث الطبیعی ة أو العوام ل الخارج ة ع ن       و توقف في األداء، على نحو مباشر أو غیر مباش ر، ب سبب  تأخیر أ

األعطال في أجھزة الكمبیوتر، األعطال  ، مثل األعطال في اإلنترنت، أو أي من الظروف القاھرة نطاق سیطرتھ
أوام ر  ،   الحكومی ة اإلج راءات  ، ، األعط ال الكھربائی ة،   ىاألجھ زة األخ ر  في أجھزة االتصاالت، األعطال ف ي       

 .  أوكل ما یمكن إدراجھ في ھذا الخصوص،المختصة  مالمحاك
  ، أو خاّص ة مھنی ة  جدید، یتم السؤال صراحًة عن المعلومات اّلت ي تك ون   مشتركعند تعبئة الطلب من قبل أي       -

 تنظیم طلب االشتراك لیتم تفریغ من القائمین على الموقعالغایة األساسّیة للسؤال عن ھذه المعلومات ھي لتمكین    
مم ا ی ستدعي   " موقعھ على االنترنیت الداخلي ف ي الموق ع   "محتواه المعلوماتي ضمن صفحة المشترك الخاصة     

اإلحاطة ما أمكن بجمیع المعلومات التي نراھا نحن فقط ضروریة لزوم تنظیم العمل وإیصال متصفح الموق ع أو   
ودة ودقة وحیویة نتائج البحث كون جوھر الخدمة التي یقدمھ الموقع ھي أنھ مستخدمھ إلى غایتھ المنشودة وھي ج

  .مختص بالسیر الذاتیة الوظیفیة " محرك بحث"
بغی ة الوص ول     بیئ ة ت صفح دینامیكی ة إل ى أق صى م دى ،       موقع لتضمن للمتصفح  الصفحات  جمیع  لقد صممت    -

 لتالئم معظم نظم التشغیل  على تطویر ھذه البیئة دوریًاویتم العمل/ السھل إلى المعلومة التي یرغب بھا ، وقد تم 
 ولكثرة البرامج االنترنیتعلى الرغم من ذلك ولسرعة تطور . المعروفة دولیًا ومعظم وأھم متصفحات اإلنترنت   

 جمیع أجھزة الكمبیوتر وخاصة القدیمة للتطورات على صفحات اإلنترنت قد مالئمةالمستخدمة للتصفح أو لعدم     
الزلن ا ل ن ن دخر أي جھ د     / فلذلك نحن نؤكد إنن ا كن ا    الموقع استخدامعض المشاكل أو اإلزعاجات خالل     تحدث ب 

  .لتالفي ذلك وتجنب أي مشاكل تتعلق بذلك 
 الیحق إلدارة الموقع أن تقوم بتعدیل أو تغییر أو إلغاء أو ش طب أو تح ویر أو نق ل أو التالع ب ببیان ات ص فحة              -

ة من معلوماتھ الت ي ض منھا طلب ھ لالش تراك م ا ل م تح صل عل ى تف ویض خط ي م ن                المشترك الخاصة والمأخوذ  
 من ذلك جمیع المواد والبیانات والمعلومات التي التتفق أو التنسجم مع الق یم والع ادات      ىالمشترك بذلك ، ویستثن   

ل ب اآلداب العام ة أو   والتقالید السائدة في سوریة أو التي تدعو للكراھیة أو ذات اتجاھات فكریة أو سیاس یة أو تخ     
النظام العام أو تخالف بشكل أو بآخر الق وانین واألنظم ة الناف ذة ف ي الجمھوری ة العربی ة ال سوریة ویتوج ب عل ى              

 . المشترك االلتزام المطلق والغیر مشروط بذلك 
الحیتھا بدون أیة ضمانات تتعلق بنجاحھا أو م ضمونھا أو ص   ) كما ھي( الخدمة على أساس    الفریق األول یقدم   -

 أن الخدمة س وف تك ون م ستمرة أو غی ر منقطع ة أو خالی ة م ن        الفریق األول وال یضمن   . أو أیة ضمانات أخرى   
 س وى  كما وال یضمن النتائج المترتبة أو المرجوة أو المتوقعة من استعمال المشترك للخدمة. األخطاء أو موقوتة 

 .ما ذكر صراحة في متن ھذه الوثیقة
ة ألحكام ومبادئ ونصوص القوانین المرعیة في الجمھوریة العربیة السوریة وی تم تف سیرھا   تخضع ھذه االتفاقی   -

 ا عن تطبیق أي من الحقوق المنصوص علیھا والمعطاة لھ الموقعإدارةوال ُیفسر امتناع .. حسب مبدأ ُحسن النیة 
  .  عنھا تتنازلقد  ابمقتضى ھذه االتفاقیة أنھ
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