
 
..  

بالنقاط املدونة أدناه وذلك ألننا نضعها لكم يف صندوق رسائلكم منذ اليوم األول  أظن ان مجيعكم يعلم
مراعاا وااللتزام  سياسة نلتزم ا مجيعا ، فنرجوأيام إشرافكم وها حنن ندوا هنا للتذكري ولتكون  من
 ..:ا
 
أو السماح لغريكم بقراءة املواضيع  ممنوع منعا باتا السماح ألي شخص الدخول بعضوياتكم : األمانة -

 اخلاصة ، علما أن هذا الفعل جيربنا على إعفائك من اإلشراف اليت نناقشها يف منتدى املشرفني أو يف الرسائل
. 

يحملْنها وأَشفَقْن  عرضنا اَألمانةَ علَى السماوات واَألرضِ والْجِبالِ فَأَبين أَن إِنا) اهللا الرمحن الرحيم بسم
  صدق اهللا العلي العظيم (جهوال منها وحملَها اِإلنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما

 . املعلومات والرسائل اإلدارية منتدى املشرفني وخبصوصخبصوص مواضيع  :السرية التامة -
 
ا  السر اخلاصة لدخول املنتدى وأنتم مشرفني ختتلف أمهيتها وأنتم أعضاء ، فاالستهانة فكلمة : احلرص -

 . اإلشراف وتركها سهلة احلصول عليها دليل على أنكم ال تتحملون املسؤولية وذا ال تستحقون
ركن "أو إىل " احملذوفات البسيطة ركن"املواضيع حذفا تاما بل نقل املراد حذفه إىل ممنوع حذف  -

األعضاء للموضوع مع وجوب ذكر سبب النقل يف كال  إذا كان املراد عدم رؤية" احملذوفات اإلدارية
اصة أو املنتديات األخرى ، وإمنا ال بأس من مساعدة املشرفني بالرسائل اخل عدم التدخل يف -. احلالتني
منتدياتكم فال مانع  أما يف حال وجود مشاركات أو مواضيع خمالفة ألنظمة املنتدى يف غري. اإلدارة مراسلة

  املنتدى وبذكر سبب اإلغالق أو النقل بتحريرها أو نقلها أو إغالقها ، ولكن بإشعار املشرف املسؤول عن
  . وطلبات اإلدارة على اإلشراف االلتزام بإرشادات

 . الرسائل اخلاصة ة ترحب بكل استفساراتكم عرب منتدى املشرفني أو عرباإلدار 
وإمنا يف منتدى املشرفني " حول املنتدى منتدى رؤى األعضاء"اقتراحاتكم ومالحظاتكم ال تكـتب يف  -

 . األعضاء بشرط أن ال يعارض رأيكم قرار اإلدارة ، ولكن ال مانع من مشاركتكم يف اقتراحات
  . األعضاء و اللني مع جيب التواضع -

ولكم احلرية املطلقة يف كتابة رأيكم  متابعة منتدى املشرفني و املشاركة يف مواضيعه املطروحة للنقاش ، -
   اخلاص

 
  . األدبية واألخالقية جيب مراسلة اإلدارة حال جتاوز أي عضو حدوده يف -



 
وفرحهم يف منتدى املرح والترفيه ولكن حبدود وبعدم رفع  ال بأس من مشاركة األعضاء مزاحهم -

  . الكلفة

موافقة أو رفض أحد اإلداريني على موضوع معني فمن غري الالئق أن تعرض نفس  إذا أخذت -
 على إداري آخر ، هلذا يستحسن أن تعرض مالحظاتك أو اقتراحاتك يف منتدى املشرفني املوضوع

 . لنناقشها مجيعا
وال نطلب إال إشعار اإلدارة يف منتدى  ف قد متنعه من التواجد والتغيب لفترة معينه ،لكل منا ظرو -

 . بأنكم غري جمربين بكتابة تفاصيل أسباب الغياب املشرفني وليس عرب الرسائل اخلاصة ، علما
 
و أمجل  مث لنائبـه األيـام مث لـ زهرة احلب "املشرف العام"العليا يف املنتدى هي لـ  السلطة -

 . إحساس
 . االنضباط و حكمة يف التصرف مبجرد موافقتك على اإلشراف فأنت ملزم بأمور كثرية من -
ـة ، فرمبا غدا قد يتم إعفائك من اإلشراف /مشرفـ جيب أن تتذكر بأنك باألمس عضو واآلن أنت -

  لألفضل فال تتفاجأ فمن جد وجد والبقاء

 -: مواضيع جيب اإلطالع عليها
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  ..الدارةا

 منتدى تـاروت الثقـايف
  بستان الفكر واملعرفة
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