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ع لعدد من األفراد بهدف دعم البحث العلمي في سوريا  هي( SSSR) لبحث العلميل الجمعية السورية تجمُّ

 جمعيةعلى أي دعم مادي أو معنوي لل جزيل الشكر لحضراتكم الجمعيةإدارة تقدِّم خصوصاً والعالم العربي عموماً. 

ع بوقتكم الثمين لقراءة هذا المستند والمستندات األخرى ونؤكِّ  اومشاريعه ة أنَّ أيلى عد المختلفة. كما نشكر لكم التبرُّ

 صغيرة كانت أم كبيرة، ضرورية لتحقيق األهداف المنشودة. مساهمة

. يُرجى القراءة بعناية قبل توقيع طلب االنتساب. يحق الجمعيةيحتوي هذا المستند على كافة القواعد الناظمة لعمل 

 عيةالجمدار، يُرجى زيارة موقع لإلدارة تغيير هذا المستند في أي وقت بعد موافقة األعضاء. للحصول على آخر إص

 .(orgsyssr@info.أو مراسلتنا على البريد اإللكتروني التالي ) (/http://syssr.org) نترنتعلى شبكة اإل
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 التعريف .1

مؤسسة غير  هي Syrian Society for Scientific Research (SSSR) لبحث العلميل الجمعية السورية

المالية على تعهدات  اتقوم موارده .دعم البحث العلمي في سوريا خصوصاً والعالم العربي عموماً إلى هدف ربحية ت

 بإدارة عدد الجمعيةقوم ت .باإلضافة إلى األعمال التطوعية وهبات الجهات العامة والخاصة األعضاء وهباتهم النقدية

مي؛ ابتداًء بالترجمة والنشر، وانتهاًء بتشجيع المبادرات من المشاريع المتنوعة التي تغطي مختلف جوانب البحث العل

 الشبابية وتمويل األبحاث العلمية.

ي عن طريق إشراكهم فالغتراب بالمستفيدين داخل سوريا على ربط الجالية السورية في بالد ا الجمعيةعمل ت

ية، علمية أو تعليمية. مشاريع مختلفة العملية إلى نقل الخبرات المتراكمة لدى األكاديميين  تهدف هذه عبر مساهماٍت مادِّ

 أطباء وباحثين. وبما أنَّ توفُّرومهندسين، وواألخصائيين داخل وخارج سوريا إلى المحتاجين إليها من طالب جامعيين، 

مات البحث العلمي،  ه ؤمنين بهذمن األعضاء الم واسعةإلى بناء شبكة  الجمعيةطمح تالتمويل المادي يعد من أهم مقوِّ

لتحقيق أهداف  نضروريتيكفيلة بتحقيق االستمرارية واالستقاللية ال متواضعة، فهيمهما كانت  الرسالة وبأنَّ مساهماتهم

 .الجمعية

 األهداف .2

 :تحقيقها( إلى SSSR) لبحث العلميل الجمعية السورية سعىتالتي  هدافاألبعض 

 الكتب والمجالت، والمحاضرات التعليمية،  دعم حركة الترجمة العلمية العربية وخاصة في مجال

 والمقاالت العلمية.

  ،الِمنحو اإلنكليزية، عبر المسابقات والجوائزو العربية باللغتينتشجيع النشر العلمي في سوريا. 

  دعم المؤسسات التعليمية في سوريا عبر المنح التشجيعية وتطوير المناهج التعليمية والتجهيزات

 المخبرية.

 عبر توفير التسهيالت المادية واللوجستية.اث العلمية، الصغيرة منها والكبيرةدعم األبح ، 

 .تأمين البيئة المناسبة لنقل الخبرات البحثية والتنظيمية في البلدان المتقدمة إلى داخل سوريا 

  توفير البيئة المناسبة لدعم المبادرات الفردية والجماعية والمشاريع الصاعدة في مختلف المجاالت

 العلمية.

  ن المالية بالمقيمي اوتوظيفاته الجمعيةتأمين فرص عمل للداخل السوري عبر حصر جميع احتياجات

 سوريا. داخل
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قد يتفاوت و لظروف التمويل. وتبعاً  وفقاً للموارد المتوفرة، في كل مرحلة اقوم بتحديد أولوياتهت الجمعيةعلماً أنَّ 

 فترة إلى أخرى.مقدار اإلنجاز أو نوعية المشاريع من 

 البنية .3

 من المجموعات التالية: الجمعيةهيكلية تألف ت

على  اً عشر عضو ةثالثبعد موافقة لبحث العلمي ل الجمعية السوريةيتم إطالق : سوناألعضاء المؤس   .1

يلتزم األعضاء المؤسِّسون بأداء عدد من األعمال التطوعية  .اتفاقية التأسيسالنظام الداخلي وتوقيعهم 

، وخالل هذه الفترة ال يطالب التأسيسية اتهمرحلا مخالله تقد تجاوز الجمعيةكون ت ينكامل ينلمدة عام

يحتفظ العضو المؤسس بلقبه مدى الحياة،  .التزامات مالية خارج التزامه التطوعي ةالعضو المؤسِّس بأي

تماماً مع العضو العادي بالحقوق والواجبات. بعد انتهاء الفترة التأسيسية، يطالب األعضاء ويستوي 

ى لجان مام إلالمؤسسون باشتراكات سنوية مثل بقية األعضاء للحفاظ على حقهم في التصويت واالنض

 أخرى. لزاميةمهام تطوعية إ استشارية، ما لم تقم اإلدارة بتسليمهم

عن  النظر بغض الجمعية إلى االنتسابمن العمر  عاماً  ثمانية عشر تجاوز شخص ألي يحق: األعضاء .2

أعضاء انتساب كما يُقبل  .سوريا خارجأو  داخل قامة،اإل مكان ،الجنسية الدين، العرق، الجنس، العمر،

دفع االشتراك السنوي  ال يُلزم العضو العادي بأداء أي عمل تطوعي ولكن يتوجب عليه سوريين.غير 

 ويتمتع األعضاء بالمزايا التالية:. واالنضمام إلى لجان استشارية للمحافظة على حقه في التصويت

 أو انتخاب عملية تصويت ةفي أي حق المشاركة. 

 ح ألي ويشترط في المهمة المأجورة  .)تطوعية أو مأجورة( الجمعيةمهمة إدارية في  ةحق الترشُّ

 .على ذلك األعضاءتصويت أن يكون العضو مقيماً داخل سوريا إال في حاالت خاصة جداً بعد 

  اإلدارية والعلمية والمالية باستثناء تفاصيل المساهمات  الجمعيةحق االطالع على جميع وثائق

 .الجمعيةالمالية لألعضاء اآلخرين والتي تبقى محصورة بإدارة 

  ُعلى موقع  بهممع مختصر عن سيرهم الذاتية على صفحة خاصة  األعضاءنشر أسماء جميع ت

 .بغض النظر عن حجم مشاركاتهم الجمعية

 بداء رأيه في النظام الداخلي أو أي من المشاريع الموجودة كما يحق له اقتراح يحق ألي عضو إ

 مشروع جديد وفق القواعد المذكورة الحقاً.

 ويحق له استخدام شعارها  ،رسمي للجمعية في المكان الذي يتواجد فيه يُعتبر كل عضو ممثل

. ولكن ال يُسمح بجمع تبرعات لصالح الجمعية أو إقامة أنشطة باسمها بدون والتحدث باسمها

 موافقة اإلدارة وتصويت األعضاء على ذلك.
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وإداري. ويمكن إضافة مشرفين  ،ماليومشرفين، علمي،  ةتتألف إدارة الجمعية من ثالث :الجمعيةإدارة  .3

على أسلوب جديد في اإلدارة يحقق  الجمعية السورية للبحث العلميآخرين في المستقبل. تعتمد 

ما ويتميز هذا األسلوب بالالمركزية والكفاءة في العمل، كما يمنح جميع األعضاء الحق في اتخاذ القرار. 

 يلي:

  األعضاء الملتزمين باشتراكاتهم السنوية ال يوجد مجلس إدارة ممثل لألعضاء ألن جميع

ر عب بسهولة وكفاءة ،النقاش واتخاذ القرارويستطيعون المساهمة في عمليات التصويت، 

 نترنت والشبكات االجتماعية المختلفة.اإل

 شراف والتنفيذ فقط وال تتمتع بسلطة اتخاذ القرار التي تبقى محصورة في تقوم اإلدارة بمهام اإل

أو كل مهمة  $111كل نفقة مالية تتجاوز وللمشرفين المشاركة في التصويت(.  األعضاء )يحق

 تحتاج إلى تصويت وموافقة األعضاء علمية أو إدارية تتضمن أكثر من موظف أو متطوع واحد

 .عليها

  يعمل جميع المشرفين بشكل تطوعي خالل الفترة التأسيسية. بعد انتهاء هذه الفترة، يبقى عمل

 إلى المشرف اإلداري الذي التنفيذية من مهامهما العلمي والمالي تطوعياً وينتقل جزءالمشرفين 

يصبح عمله مأجوراً براتب شهري يحدده األعضاء عند انتهاء الفترة التأسيسية. إن العمل 

التطوعي للمشرفين العلمي والمالي يضمن عدم وجود تعارض في المصالح ويسهل الرقابة 

 داري والموظفين.على بقية الجهاز اإل

حصراً. أما باقي المشرفين فيجوز اختيارهم من الداخل  يتم اختيار المشرف اإلداري من داخل سوريا

أو الخارج بشرط أن يكون أحدهم على األقل من خارج سوريا. يتم اختيار المشرفين بعد انتهاء الفترة 

 لعضو استالم نفس المهمة اإلدارية أكثرمرة كل عام. وال يجوز لإلكترونية التأسيسية بإجراء انتخابات 

لألعضاء الذين لم تسبق لهم تسلُّم مهمة يحق  ح لمهمة أخرى.، ولكن يجوز له الترشُّ من عامين متتاليين

 أعضاء آخرين. ةبشرط أن يوقِّع عليه على األقل عشر لهذه المهامح ادارية تقديم طلب ترشُّ 

لدى جميع الجهات العامة  للجمعيةممثالً رسمياً  داريواإلكل من المشرفين العلمي والمالي  يعد

 في مكان محدد أو لدى جهة محددة. الجمعيةوالخاصة، كما يمكن تكليف أحد األعضاء بتمثيل 

 :المشرف العلمي–المهام األساسية للمشرفين 

  ورئاسة اللجان العلمية فيها. ذات الطابع العلميمتابعة تنفيذ مشاريع الجمعية 

 ومناقشتها مع األعضاء. لعامة بالتنسيق مع المشرف الماليا وضع الخطة 

 ومتابعة أهدافها وبرامجها الزمنية. التنسيق بين مجموعات العمل التطوعية المختلفة 

  الشهرية وعرضها على األعضاء.العلمي صياغة تقارير اإلنتاج 
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 :المشرف المالي

  البنكية المستخدمة في الخارج ومنها التحويالت المالية من األعضاء إلى الحسابات متابعة

 إلى المشرف اإلداري.

 .وضع الخطة العامة بالتنسيق مع المشرف العلمي ومناقشتها مع األعضاء 

 شراف على توزيع الجوائز ورواتب الموظفين ونفقات الجمعية المختلفة.اإل 

  ع م على التبرعات وتوزيعها على المشاريع بحسب رغبة المتبرع وبالتنسيقاإلشراف

 المشرف العلمي واألعضاء.

 عرضها على األعضاء باإلضافة إلى إيصاالت الدفع صياغة التقارير المالية الشهرية و

 لكترونية.اإل

 :دارياإلالمشرف 

 زوالجوائ الموظفين على الرواتب وتوزيع المالي المشرف من المالية التحويالت استالم 

 .أصحابها على

 واألعضاء للمشرفين عنهم تقاريروكتابة  الموظفين عمل متابعة . 

 المشرف يقوم. المناسبة والمعلومات باألخبار ماوتعبئته الفيسبوك وصفحة الموقع متابعة 

 من فتأتي ومالية علمية من األخرى المعلومات أما .اإلدارية المعلومات بتوليد اإلداري

 .الوب مسؤول مهمة الموقع على الفني االشراف. الصلة أصحاب األعضاء

 من بتوجيه لخ،إ إعالنات، مشتريات، معامالت، :سوريا داخل الجمعية شؤون متابعة 

 .واألعضاء والمالي العلمي المشرفين

 .إدارة نشاطات الجمعية داخل سوريا بالتعاون والتنسيق مع بقية األعضاء 

ين عمل لتحسبتقصي أساليب جديدة  ، بشكل دوري،ممثلة بجميع المشرفين الجمعيةكما تقوم إدارة 

 .الجمعية وزيادة مواردها المالية والتطوعية وعرض هذه األفكار على األعضاء للنقاش

ية والعمليات اإلدار والتنضيدكالترجمة  للجمعيةيقوم الموظفون بأداء كافة األعمال المأجورة : الموظفون .4

 لوظيفة وفي حال اختالفتقوم اإلدارة باختيار المرشحين المناسبين ل. المختلفةوالتجارية والمالية 

ى يمكن التعاقد مع بعض الموظفين عل .المشرفين على مرشح معين يتم التصويت عليه من قبل األعضاء

أساس سنوي أو شهري أو وفق المهمة الموكلة إليهم. في جميع األحوال، يجب األخذ بعين االعتبار أن 

تبرعات عمل وفقاً لت الجمعيةيته باعتبار أن دفع الرواتب ال يتم بمعدل ثابت كما ال يمكن ضمان استمرار

ببذل كل الجهود الممكنة لتأمين وصول رواتب الموظفين  الجمعيةاألعضاء. تتعهَّد إدارة  واشتراكات

 إليهم خالل فترة معقولة.



Syrian Society for Scientific Research – Rules and Regulations 

 
7 

 

اختيار الموظفين من أصحاب الكفاءة العالية بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين أو يتم 

 أصول يذو أو عربية أو سورية جنسية ويذ وايكون أن ينللموظف يمكنو ؛السياسية والطائفيةاالنتماءات 

ة إال في حاالت خاص ،الجمعية مع معمله فترة خالل سوريا فيمقيمين  وايكون أن بشرط عربية أو سورية

ل أن يكونوا من الطالب الجامعيين في ، عاماً عشر  ثمانيةكما يُشترط أن يكونوا قد تجاوزوا جداً.  ويُفضَّ

، وفي حال تقصير دارةاإلالسنوات األخيرة أو من الخريجين الجدد. تتم مراقبة أداء الموظفين من قبل 

فسخ عقد العمل معه بعد توجيه تحذيرين  -بعد استشارة األعضاء- الجمعيةأحد الموظفين يحق إلدارة 

 مسبقين بذلك.

لجمعية في جميع أنشطتها على متطوعين من األعضاء أو من خارج الجمعية. تعتبر تعتمد ا :نلمتطوعوا .5

مهام األعضاء المؤسسين خالل الفترة التأسيسية ملزمة ألصحابها. وعندما يفقد العضو المؤسس القدرة 

سناد المهمة إلى عضو مؤسس آخر. أما األعمال التطوعية يام بمهامه خالل هذه الفترة يتم إعلى الق

عضاء العاديين فهي غير ملزمة ويؤخذ هذا األمر بعين االعتبار عند وضع الخطط ومتابعة تنفيذها. لأل

يحق لكل عضو أو شخص من خارج الجمعية التطوع بالعمل الذي يراه مناسباً. أما المشاريع التي تحتاج 

عية الجهود التطو إلى أكثر من متطوع واحد فتحتاج إلى موافقة ومتابعة المشرف العلمي لضمان تنسيق

اري دين جدد يقوم المشرفان العلمي واإلعند الحاجة إلى متطوعوعدم التعارض بين المشاريع المختلفة. 

باإلعالن عن ذلك بين األعضاء أوالً ومن ثمَّ التوجه إلى خارج نطاق الجمعية. يحق إلدارة الجمعية إعفاء 

تطوعية إلزامية فقط وال تلتزم اإلدارة بتأمين  األعضاء المتطوعين من اشتراكهم السنوي مقابل أعمال

هذه األعمال بشكل دائم. عند الحاجة تقوم اإلدارة باقتراح عمل تطوعي ملزم ويُعرض على األعضاء 

 يللتصويت. إذا تم إقرار العمل، تُقبل طلبات الترشيح من األعضاء الحاليين ويتم اختيار األعضاء ذو

يُشترط في أي إعالن عن الحاجة إلى موظفين أو متطوعين  ية عضويتهم.الكفاءات المناسبة وفقاً ألقدم

ددة فترة زمنية مح -الحد األدنى لمواصفات المرشح  –أن يحتوي على المعلومات التالية: المهام المطلوبة 

 الراتب الشهري للموظف. –)أو مهمة قابلة للقياس( 

شر أو غير مباشر من المشاريع المختلفة التي وهم جميع األفراد المستفيدين بشكٍل مبا :المستفيدون .6

بشكل عام، ال توجد شروط حول المستفيدين من  .للبحث العلمي الجمعية السوريةشارك فيها ترعاها وت

قد  . أحياناامطالب مالية أو غيرها مقابل االستفادة من خدماته ة، كما ال تترتَّب عليهم أيالجمعيةمشاريع 

 بها ويجب التقيُّد بهذه الشروط حيثما وردت. شروطاً واعتباراٍت خاصة الجمعية تمتلك بعض مشاريع

. نترنت مجاناً للجميع وبدون استثناءلجمعية ملكية عامة ويُنشر على اإليٌعتبر أي نتاج علمي أو فكري ل

 فتكون محصورة بالقاطنين داخل سوريا. ،والعائدات الماديةأما جميع الجوائز والرواتب والنفقات 

 



 النظام الداخلي –للبحث العلمي  الجمعية السورية

 
8 

 

 العمل آلية .4

 االنتساب .1

لعضو يقوم امرة كل عام لضمان بقائهم أعضاًء فاعلين.  الجمعية لدىعلى جميع األعضاء تسجيل أنفسهم 

لعضو مع . يُنشر اسم االشخصية ومختصر عن سيرته الذاتيةبملء استمارة االنتساب بمعلوماته عند التسجيل 

 . أما باقي المعلومات الشخصية والمالية فتبقىالجمعيةمختصر سيرته الذاتية وبريده اإللكتروني على موقع 

 .باإلدارةسرية ومحصورة 

 شتراك السنوي.اال كامل مبلغباإلضافة إلى استمارة االنتساب، يقوم العضو بتوقيع مستند يتعهُّد فيه بدفع 

 داخل $31و ،يُدفع بالدوالر األمريكي أو اليورو ،سوريا خارج $151 درهق سنوياً  اشتراكاً  عضو كل يدفع

آلخر خالل شهرين من التسجيل والنصف ا يُشترط دفع نصف االشتراك السنوي. يُدفع بالعملة السورية ،سوريا

 مناسبة. علماً أن السنة المالية لكل عضو تبدأ في العضو خالل العشرة أشهر المتبقية وفق الطريقة التي يراها

برعات مبالغ إضافية مدفوعة ت ةأيتعد عشر شهراً شمسياً.  بداية الشهر التالي لتاريخ انتسابه وتستمر الثني

 األعضاء غير من التبرعات قبلتُ  مالية ويحق للمتبرع تحديد أي مشروع أو مشاريع يتم تمويلها بمبلغ التبرع.

 .مناقشته والتصويت عليه من قبل األعضاء بعد تبرع أي رفض أو قبول بحق الجمعية وتحتفظ

 التحويالت المالية .2

ل العضو تكلفة التحويالت المالية يقوم  األعضاء بتنسيق عمليات التحويل المالية مع المشرف المالي. يتحمَّ

من حسابه البنكي إلى الحساب البنكي المحدَّد من قبل المشرف المالي، ويمكن اقتطاع هذه التكاليف من المبالغ 

نكية المحدَّدة من قبل المشرف المالي وصوالً إلى لة. أما تكلفة التحويالت المالية من الحسابات البحوَّ المُ 

يتم ليقوم المشرف المالي باختيار عدة حسابات بنكية  .الجمعيةالموظفين داخل سوريا فتحسب من نفقات 

لة إل ضاء . كما يستطيع األعمحلياً ودولياً  عدم خرق القوانين واألنظمة المعتمدة بهدفيها استقبال المبالغ المحوَّ

في نفس البلد بالتنسيق مع المشرف المالي تجميع التحويالت المالية في حساب واحد ومن ثمَّ تحويلها القاطنين 

لتخفيض تكاليف التحويل. عملة التحويل هي الدوالر األمريكي أو اليورو حصراً. يقوم المشرف المالي بعد 

ر اع أجومبلغ المستلم بعد اقتطاستالم التحويل بإرسال تقرير إلى العضو صاحب العالقة يذكر فيه صافي ال

جمالي المبالغ المحولة والمبالغ المتبقية حتى تاريخه. ويُعتبر هذا التقرير بمثابة وصل التحويل، كما يذكر إ

 استالم.

يف إلى ض التكاليالمشرف المالي بالتشاور مع األعضاء حول أساليب التحويل الممكنة بغرض تخف يقوم

ا بالنسبة للتحويالت إلى داخل سوريا، فيتم تجميع المبالغ وتحويلها كل عدة أشهر أو حسب الحد األدنى . أمَّ

يتم  ة.على مدة انتظار معقول الحفاظتوافر الظروف المناسبة بهدف تخفيض تكاليف التحويل إلى أدنى حد مع 

ات انمكإونصح باالستفادة من خبرات العلمي كما يُ و دارياإل المشرفينتنسيق هذه العملية بشكل كامل مع 

 األعضاء اآلخرين.
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 التقارير وخطط العمل .3

يحتوي على جميع التحويالت المالية باإلضافة إلى جميع المبالغ  ينيحصل األعضاء على تقرير كل شهر

قوم ي . يقوم المشرف المالي بإعداد هذا الجزء من التقرير. كماالمستلمة والمتبقية في هذه السنة حتى تاريخه

فة إلى باإلضا للمستقبلوالخطة الموضوعة  ينالماضي ينالمشرف العلمي بتقديم ملخص عن إنجازات الشهر

حصاءات ذات أهمية. يتحول دور المشرفين العلمي والمالي إلى المتابعة والتدقيق فقط بعد ة مستجدات أو إأي

 التقارير.فر موظفين للعمل على هذه وعند تو التأسيسيةانتهاء الفترة 

، يتلقَّى األعضاء خطط عمل سنوية أو فصلية تتحدث عن الخطة المقترحة ةرير الشهرياباإلضافة إلى التق

بشكل عام أو ألحد المشاريع بشكل خاص. تقوم خطة العمل بمناقشة األهداف المنشودة خالل إطار للجمعية 

ف االحتياجات المالية والبشرية بشكل دقيق بن ة اًء على الخبرات السابقة. يتم تصميم خطزمني معين وتوصِّ

 وتُعرض على األعضاء للموافقة عليها.الثالثة العمل بالتشاور بين المشرفين 

 واالقتراعالمراسالت البريدية، عمليات التصويت  .4

ص عبر البريد اإل اوأعضائهالجمعية إدارة  تواصل بيناليتم  لكتروني، ويُعتبر العضو مسؤوالً عن تفحُّ

األعضاء بوك خاصة بيتم إنشاء مجموعة فيس مة.ري لتلقي أية أخبار أو تحديثات مهاإللكتروني بشكٍل دوبريده 

تتم عمليات التصويت واالقتراع باستخدام الخدمات اإللكترونية  إلجراء النقاشات المختلفة واستطالعات الرأي.

أسبوعاً كامالً إلرسال أصواتهم عملية تصويت  ةيُمنح األعضاء في أيو. ..,doodle, google docsمثل 

د المدة الزمنية ولم يتجاوز عد تإذا انته وتعليقاتهم وبعد مرور أسبوع يعتبر أي تصويت أو تعليق الغياً.

يتم أخذ  ،عند الحاجة ل األعضاء يتم تمديد التصويت أسبوعاً آخر.ممن مج %01األعضاء المصوتين 

ت واالقتراع تُحسب نتائج التصوي التعليقات بعين االعتبار وإجراء التغييرات المطلوبة ومن ثم إعادة التصويت.

مي والمالي لمشرفين العلاالتصويت بما في ذلك جميع األعضاء الفاعلين المشاركة في ويحق ل ،باألكثريةدائماً 

المشاركة في التصويت خالل مدة توظيفه.  من ن الجمعيةمنع أي عضو أو شخص يتلقى راتباً ميُ  .دارياإلو

 بشكل مباشر. يتعلَّق بهالتصويت في حال كان الموضوع  منمنع كذلك يُ 

صويت جراء عمليات التإمكانية إ صرألغراض تنظيمية بحتة، تقت: آلية النقاشات وتبني األفكار الجديدة

أحد األعضاء بطرح فكرة جديدة للتصويت، ينبغي تبني أو استطالعات الرأي بأحد المشرفين فقط. عند رغبة 

هذه الفكرة من قبل عشرة أعضاء على األقل قبل طرحها للتصويت من قبل أحد المشرفين. وتعتبر الجهة 

صاحبة الفكرة مسؤولة عن صياغة كافة المستندات المطلوبة وتقديم كل المعلومات المتعلقة بالموضوع والتي 

التصويت عليه. وينطبق هذا األمر أيضاً على التعديالت المقترحة على المشاريع يطلبها المشرفون قبل 

عليه الحصول على موافقة مشرف آخر  ،الموجودة. عند رغبة أحد المشرفين بطرح موضوع جديد للتصويت

 ألعضاء.اعلى األقل قبل طرح الموضوع على 



 النظام الداخلي –للبحث العلمي  الجمعية السورية

 
10 

 

مي، ة تحتاج إلى موافقة المشرفين المالي والعلكل المشاريع أو التعديالت التي تتطلب موارد مالية أو بشري

وم المشرف لية يقعلى الترتيب، قبل طرحها للتصويت. عند توافر تمويل إضافي زائد عن حاجة المشاريع الحا

ألعضاء القتراح مشاريع وأفكار جديدة. وال يتم إقرار أي مشروع جديد أو تعديل على المالي بالتوجه إلى ا

 لم تتوفر الميزانية أو الموارد التطوعية الكافية لذلك. المشاريع الحالية ما

 الرواتب واألجور .5

الراتب  ةدفع رواتب الموظفين بالليرة السورية وفق سعر الصرف في لحظة التسليم. وتُحدَّد قيميتم 

يتم دفع الرواتب شهرياً أو كل عدة أشهر حسب الشهري بالدوالر األمريكي وفق جداول خاصة بكل مشروع. 

 .في حاالت خاصة دفع الراتب مقدَّماً  قد يتمظروف التمويل والتحويالت المالية، كما 

 الجمعيةمشاريع  .6

عض بتحتاج بشكل مستقل أو بالتعاون مع جهات أخرى.  المتنوعةبإدارة عدد من المشاريع الجمعية قوم ت

ها حتاج إلى تمويل )أو تكون احتياجاتعلى العمل التطوعي وال يبعضها اآلخر يعتمد إلى تمويل، و هذه المشاريع

إذا انتهت المدة الزمنية أو تحققت  .محددة ه مدة زمنية أو أهدافاً عند إقرار مشروع معين، يتم إعطاؤقليلة(. 

ت األعضاء على تمديده أو تحديد أ  هداف جديدة. أهداف المشروع يُعتبر المشروع الغياً ما لم يصوِّ

 نزع العضوية .0

األعضاء مجلس في حال قيام العضو بأي من األعمال التالية، يحق إلدارة الجمعية إحالة ملفه إلى 

يد مجلس ب ويبقى القرار األخير بنزع العضوية و/أو توجيه عقوبة للعضو .للتصويت على نزع عضويته

 :العضوية نزع موجبات. األعضاء عن طريق التصويت

  االستقالة، وفي هذه الحالة تسقط عن العضو المستقيل االلتزامات المالية المتبقية، وال يحق له استرداد

 للجمعية. مسبقاً أي مبلغ مدفوع 

  الوفاة، وفي هذه الحالة تسقط عن الورثة االلتزامات المالية المتبقية، وال يحق لهم استرداد أي مبلغ

 ي.للجمعية من قبل المتوف مسبقاً مدفوع 

 السوري الشعب أو سوريا أو رادهافأ أحد أو الجمعية إلى ساءةاإل. 

 .القيام بأي نشاط ديني أو سياسي ضمن أو باسم الجمعية 

 االشتراك، يكون قد تلقى خاللها  لمدة ستة أشهر بعد انتهاء سنة السنوي االشتراك دفع عن التخلف

 ن بالدفع.ينذارإ

 المالي المشرف علم دونب أو بيع ممتلكاتها الجمعية أموال صرف. 

 أو اإلداري. العلمي ينالمشرف علم بدون الجمعية باسم تطوعي عمل تنظيم 
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 نويالس راكتاالش من المعفيين لألعضاء بالنسبة بها المتعهّد التطوعية األعمال أداء عن االمتناع 

يحق لألعضاء المعفيين من االشتراك في أي وقت التخلي عن مهامهم التطوعية مقابل دفع  .فقط

 نسبة من اشتراكهم السنوي تتناسب مع حجم المهام المتبقية.

 للجمعية منشور أو مسابقةة أي في التزوير أو الغش. 

 دارة )يُستثنى مناإل علم بدون محفل أي في رسمي بشكل باسمها التحدث أو الجمعية اسم استخدام 

 .ذلك كل أعمال الدعاية والترويج للجمعية(

 .استخدام اسم الجمعية أو شعارها أو منتجاتها ألغراض تجارية أو منافع شخصية 

 .جمع التبرعات باسم الجمعية بدون علم اإلدارة وموافقة األعضاء 

 أحكام عامة .5

 المالية فيما يلي: اموارده إنفاقبعدم الجمعية يتعهد جميع أعضاء  .1

  الشعب السوري أو األمة العربية.بكل ما يضر 

  لمعتقدات الدينية.إلى اكل ما يسيء 

  العلمي.الجمعية كل ما يقع خارج اختصاص 

 .)خارج أراضي سوريا إال في النفقات اللوجستية )تحويل أموال، شحن، الخ 

 أم من غير المنتسبين بما يصب في إطار من أي عمل تطوعي سواء من األعضاء المنتسبينالجمعية ستفيد ت .2

 .للجمعيةالمصلحة العامة 

 ورةالص حول شروح تقديم أو العلمية الكتابة حول دورية تطوعية أنشطة إجراء على أعضاءها الجمعية حضُّ ت .3

 اجبالو العلمية المواضيع على استفتاءات إجراء أو مقترحات وتقديم سوريا، خارج العلمي للبحث العامة

 عمل مجموعة ضمن والموظفين األعضاء بين دائمة تواصل قناة فتح مع ،الجمعية نشاط ضمن عليها التركيز

 .أخرى أداةة أي أو الفيسبوك على

  %31 يتجاوز بما السورية الليرة صرف سعر تغير إذا األعضاء اشراف تحت رواتب الموظفين تعديل يجوز .4

 .هبوطاً  أو صعوداً 

إبالغ  يحد على األقل. وعلى العضو الموصالفترة التأسيسية مشروطة بتوصية عضو واتكون العضوية خالل  .5

 إدارة الجمعية عن معرفته بالعضو الُموَصى به وترشيحه للعضوية كشرط للموافقة على الطلب.

تتم مراجعة النظام الداخلي وإعادة النظر في جميع بنوده بما يخدم مصلحة الجمعية وأهدافها مرة كل ستة  .6

 تسبب أحد البنود في عرقلة العمل الطبيعي للجمعية فتتم مناقشته في أي وقت. إذاأشهر. أما 
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. ل رسميوإطالق الجمعية بشكع هذا المستند يمدتها شهران بعد توققبل البدء بالمشاريع،  ،تُعطى فترة تمهيدية .0

يتم خاللها إنجاز الخطة العامة ومناقشتها وإنجاز األجزاء الرئيسة للموقع، باإلضافة إلى جمع األعضاء الجدد 

 وتهيئة الموارد المالية.

عضاء تعتبر مجلساً لألعضاء ومكاناً إلجراء النقاشات واستطالعات األيتم إنشاء مجموعة فيسبوك خاصة ب .8

 عملية تصويت. ةيتم تبليغ جميع األعضاء عبر البريد اإللكتروني للمشاركة في أي الرأي. كما

لحة مراعاة للمصخالل المرحلة التأسيسية  األعضاء المؤسسين إلغاء نتيجة أي عملية تصويت لمجلسيحق  .9

 .العامة للجمعية، شرط أن يوافق جميع األعضاء المؤسسون على ذلك

تتم جميع التعامالت المالية داخل سوريا بالعملة السورية، بما في ذلك جمع االشتراكات أو تسليم الرواتب  .11

 وتحدد قيمة المبالغ بالليرة السورية وفقاً لسعر صرف الدوالر لحظة التسليم. والجوائز وغيرها. 
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 المشاريع .6

حالياً بإدارة المشاريع التالية. يُرجى االطالع على األنظمة والتعليمات  للبحث العلمي الجمعية السوريةقوم ت

نترنت إلاعلى شبكة  الجمعيةالخاصة بكل مشروع في المستندات المرفقة. يمكن الحصول على آخر إصدار بزيارة موقع 

(http://syssr.org/)  أو مراسلتنا على البريد( اإللكتروني التاليsyssr.org@info.) 

   Scientific Translation Fund (STF)صندوق الترجمة العلمية .1

ال ترجمة المحاضرات والكتب العلمية من أرقى إلى  هذا المشروع يهدف .10/2013. تاريخ البدء: فعَّ

 .العالمية لدعم النظام التعليمي والبحثي في سوريا والدول العربية والمصادر الجامعات

 Scientific Publications Fund (SPF)صندوق دعم المنشورات العلمية  .2

ال دعم وتشجيع الطالب والباحثين داخل سوريا إلى  هذا المشروع يهدف .10/2013. تاريخ البدء: فعَّ

 .والمجالت العالميةعلى نشر أبحاثهم العلمية في المؤتمرات 

 Creative Projects Incubator (CPI)حاضنة المشاريع اإلبداعية  .3

ال المشاريع العلمية اإلبداعية الفردية دعم وتشجيع إلى  هذا المشروع يهدف .1/2014. تاريخ البدء: فعَّ

 .لخإ العمل، لتخرج، المسابقات، ورشاتوالجماعية مثل المواقع اإللكترونية، المجالت، الكتب، مشاريع ا

  Scientific Mentorship Program (SMP)  العلمي اإلشراف برنامج .4

ال  طلبة من المقدمة العلمية األبحاث مستوىرفع إلى  هذا المشروع يهدف .10/2013. تاريخ البدء: فعَّ

 ةوطلب الدكاترة من بمساعدين التدريسية الهيئة أعضاء من المشرفين رفد عبر السورية الجامعات

 .العالم جامعات مختلف من والمؤهلين المغتربين العليا الدراسات

  Principles of Scientific Research Group (PSRG)  العلمي أسس البحث مجموعة .5

ال تهدف هذه المجموعة إلى تقديم مادة علمية مكتوبة وإقامة ورشات عمل  .10/2013. تاريخ البدء: فعَّ

صول العلمية، والو ومهارات البحث العلمي، باإلضافة إلى مهارات الكتابةافتراضية للتدريب على أسس 

بالبحث العلمي في سوريا إلى منظومة عمل مؤسساتية تربط بين الباحث والمجتمع من جهة، ومصادر 

 التمويل والدعم المالي من جهة أخرى.

 Open Journal for Scientific Research (OJSR)المجلة المفتوحة للبحوث العلمية  .6

 قيد الدراسة، سيتم اإلعالن عن التفاصيل فور االنتهاء من دراسة المشروع.

 

 

 

http://syssr.org/
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