اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
Syrian Astronomical Association
ﻃﻠﺐ ﺍﻧﺘﺴﺎﺏ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺷﺨﺼﻴﺔ
االسم بالعربية:
االسم باإلنكليزية:
اسم األب:
تاريخ الوالدة:
الجنسية:

ﺍﳌﺮﺍﺳﻼﺕ
العنوان البريدي:
البريد اإللكتروني:
ھاتف ثابت:
ھاتف جوال:
فاكس:

ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
ما ھي أعلى شھادة دراسية حزت عليھا؟  أساسية  ثانوية  جامعية  ماجستير  دكتوراه
إذا كنت قد درست في الجامعة فما ھو مجال دراستك؟
ما ھو االختصاص الذي تعمل به حالياً؟
أين تعمل حالياً؟
ما ھي اللغات األخرى التي تعرفھا بشكل جيد غير اللغة العربية؟
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ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻔﻠﻚ
كيف تقيم مستواك في مجال علم الفلك؟  مبتدئ  متوسط  متقدم  اختصاصي
 علم الفلك النظري  الرصد الفلكي
ما ھو نوع النشاطات الذي تفضله؟
ما ھي مجاالت علم الفلك التي تفضل التوسع فيھا؟
 الخسوف والكسوف
 رصد سماء الليل
 تاريخ علم الفلك
 بداية ونھاية الكون
 النجوم والمجرات
 المجموعة الشمسية
ماذا يمكن أن تقدم للجمعية ولعلم الفلك؟

 رصد الشھب
 الفيزياء الفلكية

ھل يمكن أن تقدم لمحة عن نشاطاتك واھتماماتك األخرى غير علم الفلك؟
ﻃﻠﺐ ﺍﻻﻧﺘﺴﺎﺏ
أنا الموقع أدناه السيد  ......................................................وبعد االطالع على النظام الداخلي للجمعية الفلكية السورية
أرجو الموافقة على طلبي باالنتساب للجمعية .وأتعھد بدفع ما يترتب علي من رسوم وبااللتزام بالنظام الداخلي للجمعية وبموافقتي
على أي إجراء يتخذه مجلس إدارة الجمعية بحقي لدى مخالفة النظام الداخلي وعليه أوقع.
صاحب الطلب

أقر مع  ..............................بالجلسة رقم  ........................بتاريخ ..............................
أمين السر

رئيس الجمعية

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻔﻠﻜﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ
من ھم األشخاص الذين يحق لھم االنتساب للجمعية؟؟
تفتح الجمعية الفلكية السورية باب االنتساب لجميع األشخاص الراغبين في ذلك سواء كانت لديھم خبرة سابقة في علم الفلك أو
كانوا ال يزالون مستجدين في ھذا المجال وراغبين في التعمق فيه وتعلمه.
كيف يمكن االنتساب للجمعية؟؟
 .1االطالع على مواد النظام الداخلي المتعلقة بأعضاء الجمعية والتأكد من استيعابھا.
 .2ملء طلب االنتساب بشكل كامل.
 .3إحضار طلب االنتساب مع صورة شخصية ملونة ومبلغ  1200ليرة سورية )تشمل  500ليرة رسم االنتساب  500 +ليرة
رسم االشتراك خالل السنة األولى  200 +ليرة تكلفة إصدار بطاقة العضوية( إلى مكتب الجمعية في دمشق ،أو إلى أحد
أعضاء الجمعية المعتمدين في المحافظات.
ھل يترتب على العضو في الجمعية أي تكاليف خالل السنوات التالية؟؟
يترتب على كل عضو في الجمعية دفع اشتراك سنوي وقدره  500ليرة سورية في السنة الواحدة .وھذا االشتراك ھو تعبير عن
دعم الجمعية ونشاطاتھا ،وذلك ألن الجمعية تعتمد على العمل التطوعي وال تمتلك إيرادات مالية ثابتة .وتقوم الجمعية باستخدام
اإليرادات الواردة من االشتراكات السنوية في إقامة نشاطاتھا وتطوير عملھا.
ما ھي المزايا التي يتمتع بھا أعضاء الجمعية؟؟
 .1يحصل العضو المنتسب للجمعية حديثا ً على بطاقة العضوية البالستيكية التي تحمل اسمه وصورته الشخصية.
 .2ينشر اسم العضو المنتسب للجمعية على الموقع اإللكتروني للجمعية ضمن صفحة أعضاء الجمعية.
 .3يحصل عضو الجمعية على إعفاء جزئي أو كامل من الرسوم المترتبة على رحالت الرصد الفلكي التي تقيمھا الجمعية.
 .4بإمكان عضو الجمعية االستفادة بشكل مجاني من الكتب والبرامج واألفالم العلمية والفلكية المتوفرة في مكتبة الجمعية.
 .5يتلقى العضو رسائل أسبوعية على الموبايل بواسطة  smsإلعالمه بجميع نشاطات الجمعية أوالً بأول.
 .6يحصل العضو على حسومات مالية عند التسجيل في الدورات الفلكية التي تقيمھا الجمعية.

ﻣﻮاد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
مادة  – 5يشترط في عضو الجمعية:
آ – أال يكون محروما ً من مباشرة حقوقه السياسية.
ب – أن يكون حسن السلوك و السيرة.
ج – أن يكون قد قبل كتابة نظام الجمعية.
د – أن يقدم طلبا ً لالنتساب إلى الجمعية مرفقا ً برسم االنتساب )ويجب أن يذكر في الطلب المقدم اسم طالب االنتساب ومحل إقامته ومھنته
وطريقة دفعه رسم االشتراك(.
مادة  – 6تزول صفة العضوية في الحاالت اآلتية:
آ – إذا انسحب العضو ما لم يكن قد تعھد بالبقاء في الجمعية مدة معينة.
ب – إذا فقد شرطا ً من شروط العضوية.
ج – الفصل.
د – الوفاة.
ھـ – إذا تأخر عن تسديد رسم االشتراك مدة سنة بعد إنذار.
و – يكون زوال صفة العضوية بقرار يتخذه مجلس اإلدارة أما عضو مجلس اإلدارة فيفصل بقرار من الھيئة العامة وفق ما ھو محدد في
المادة ./20/
مادة  – 7يفصل العضو في إحدى الحالتين التاليتين:
آ – إذا أتى عمالً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيما ً ماديا ً أو أدبيا ً.
ب – إذا استغل انضمامه للجمعية لغرض شخصي.
مادة  – 8يبلغ العضو قرار مجلس اإلدارة بزوال صفة العضوية عنه وذلك خالل مدة خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور ھذا القرار.
مادة  – 9يجوز إعادة صفة العضوية إلى األعضاء الذين زالت عنھم ھذه الصفة بسبب عدم دفعھم رسوم االشتراك في سنة ما إذا أدوا الرسوم المستحقة
عليھم خالل السنة التالية.
مادة  – 10ال يجوز للعضو أو لمن زالت صفة العضوية عنه أو لورثة العضو المتوفى استرداد رسم االنتساب أو رسوم االشتراك أو الھبات أو التبرعات
التي قدمھا للجمعية .وليس له حق في أموال الجمعية إال بالقدر المخصص لصندوق اإلعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات )في حال وجوده(.

