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 بیان شخصي
 

صین من قِبَلھا  (University of Washington) لجامعة واشنطن اإلذنأعطي بموجب ھذا البیان   بالتقاط صوروالمتناَزل لھم والمرخَّ
. أعطي اإلذن لجامعة واشنطن باستخدام ھذه الصور وتسجیالت الفیدیو والتسجیالت لي أو عمل تسجیالت فیدیو وتسجیالت صوتیة

 الصوتیة، وكذلك صورتي واالسم والصوت، على النحو التالي: 
 

 قد یشمل االستخدام إعادة اإلنتاج والتوزیع واألعمال المشتقة والعرض واألداء. •
تطویرھا فیما بعد ، بما في ذلك على  أو یتم، معروفة اآلن وسائل االعالملة وفي أي بة أو معدّ أشكال مركّ  فيقد یكون االستخدام  •

 العالمیة، ووسائل التواصل االجتماعي. الشبكة المعلوماتیةسبیل المثال ال الحصر الصحف، والتلفزیون، واإلذاعة، 
في جمیع أنحاء العالم وإلى األبد بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر التعلیم والتجارة  ،قد یكون االستخدام ألي غرض •

 واإلعالن والترویج.
 

الفیدیو  وأشرطةوأقر أیًضا بأنھ لن یتم تعویضي عن ھذه االستخدامات، وأن الجامعة تمتلك حصریًا جمیع الحقوق المتعلقة بالصور 
مات أي نسخة مطبوعة أو إلكترونیة أو الموافقة . أتنازل عن الحق في فحص استخداإنتاجھا منھا یتموالتسجیالت، وأي أعمال مشتقة 

صین ل لھم والمتنازَ  واشنطن عفي جامعةأُ كما  علیھا. من قِبَلھا من أي مطالبات قد تنشأ عن ھذه االستخدامات، بما في ذلك على والمرخَّ
 انتھاك الخصوصیة، أو التعدي على الحقوق المعنویة أو حقوق النشر أو الطبع.سبیل المثال ال الحصر دعاوى التشھیر أو 

 

أي من الحقوق الممنوحة  باستخداملیست ملزمة  جامعة واشنطن. وتِركتيمن قِبَلي  والمعیّنینلورثتي، وملزم لي،  بیان اإلعفاء ھذا
 .لألطراف الكاملاإلعفاء ھذا عن الفھم  بیان ربِّ عَ یُ . بموجب ھذا اإلعفاء
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