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 المركز الوطني للتكنولوجیات في التربیة المعھد الوطني للمكتبیة واإلعالمّیة سابقا



 میثاق اإلیواء
  : الموضوع - أ

واألعراف التي یجب احترامھا من طرف  یھدف ھذا المیثاق إلى تحدید القواعد
 "إیدونات"موزع الشبكة التربویة التونسیة  مختلف الھیاكل التي یمكن إیواءھا على

EduNet. 

مجمل القوانین والحقوق والواجبات  إن ھذا المیثاق ال یسعى أن یحدد بشكل شمولي
إنھ یھدف إلى . إلیھا كل مستخدم لنظام معلوماتي التي یجب أن یمتثل) أخالقیات االستعمال(

 .والتحذیر من المخاطر ومغبة الوقوع فیھا اإلبالغ عن وجودھا ،

إن ھذا المیثاق یخضع للمراجعة بشكل دائم ویمكن اإلطالع علیھ على موقع البوابة 
  .EduNet "إیدونات"یة التونسیة التربو

  : المعلومات الواردة على البوابة التربویة التونسیة - ب

وعلى ھذا األساس فإن . التربوي التونسي إن موقع البوابة التربویة ھو واجھة النظام
إن ھذه الواجھة یجب  .محتویات سلیمة ومعلومة المصدر الوثائق المنشورة یجب أن تتضمن

  .تتضمنھا وإثرائھا ار حیة وذلك بتحدیث المعلومات التيأن تظل باستمر

  : محتوى موقع الواب المنشور على البوابة التربویة التونسیة - ج

 .إن المؤسسة لیس لدیھا الحق على اإلطالق في استضافة ھیئة أخرى على صفحاتھا 1

  .الصفحات اإلعالنیة والتجاریة محظورة -2

أن تتوافق مع التشریعات الحالیة والمستقبلیة في المجاالت إن محتویات الموقع یجب  -3
  :التالیة

 احترام القانون المتعلق بالبیانات الشخصیة. 
 یمنع ذكر لقب التلمیذ وإدراج صورتھ على صفحات الموقع دون موافقة الوالدین. 
 ص والبرمجیات والصور والفیدیو احترام حقوق التألیف والنشر على جمیع النصو

 .والصوت
 االمتثال لقانون الملكیة الفكریة. 

صفحات خارجیة تعتبر وثائق منشورة على  إن جمیع الوثائق الموضوعة للتحمیل من - 4
  .للقواعد المذكورة أعاله الموقع وعلى ھذا النحو فھي تخضع



ة الثقافیة والحیاة یجب أن یندرج المحتوى في إطار مسارات التكوین واألنشط -5
 .االجتماعیة للمؤسسات التربویة

 مسؤولیات رئیس المؤسسة وواجباتھ - د

  إن رئیس المؤسسة ھو المسؤول على موقع الواب

 .إن محرر صفحات الواب للموقع ھو المسؤول الرئیسي

  : یجب أن یتضمن كل موقع واب

 ،االسم والعنوان ورقم الھاتف للمؤسسة أو لمنشط الشبكة 
 سم رئیس المؤسسة،ا 
 اسم مطور الموقع وعنوانھ االلكتروني. 

في حالة إنجاز صفحات الواب من طرف التالمیذ یكون للمدرس الذي أذن بنشرھا مسؤولیة 
 .مشتركة

 : مسؤولیات مطور الموقع وواجباتھ – ه

 .یتحمل مطور الموقع أو المطورین المسؤولیة الرئیسة

 : الواجھة الرسومیة – و

المنشور على الشبكة التربویة التونسیة إلى  یعود أمر اختیار الواجھة الرسومیة للموقع
 .یتناقض مع أي جانب من الجوانب المذكورة سابقا المؤسسة نفسھا طالما أن ذلك ال

 :وحرصا على وضوح أقصى للموقع، فإنھ یجب احترام التوصیات التالیة

  : الشاشة -1

  .األقل على 600*  800استخدام وضع 

ویترك تكبیر عرض  Ko.100یجب أن یقتصر حجم الصور التي یتم تحمیلھا مباشرة على 
  الصورة للمبحرین في الموقع

  االستخدام المعتدل لإلطارات

  : اإلبحار -2

  .)استخدام الروابط الداخلیة(یجب أن تقرأ المعلومات مع حد أدنى من التتابع 
  .نافذة جدیدة یجب أن یفتح االرتباط الخارجي في



   :األنماط والشعارات

عندما تكون الخطوط غیر مضمنة أو مدرجة في الوثیقة ، یرجى اختیار خط جاري بھ 
  .كما یدعى إلى التقلیل من عدد الخطوط المستخدمة  ..)تایمز نیو رومان(العمل 

  : اسم الملف

   .أحرف 8) وت أو الفیدیوأتش تي أم أل ، الصورة ، الص(ینبغي أال یتجاوز أسماء الملفات 

  .ال تستخدم حروف التاج

  .ال تستخدم الحروف الخاصة

  .ال تترك المسافات بین األحرف

 : غلق الموقع – ز

في صورة عدم االمتثال للقواعد المذكورة أعاله، یمكن وضع الموقع اإللكتروني للمؤسسة 
   .خارج العمل

   .كما یمكن أیضا غلق الموقع إذا لم یتم التحدیث

تخضع إعادة الموقع على االنترنت إلى مصادقة المسؤول عن موزع الشبكة التربویة 
 .التونسیة


