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  اسم الشبكة 

  المقر الرسمي 

  نطاق العمل 

 ممثلي الجسم قائمة 

ضمن الجمعية العمومية 

 رابطة الشبكات السورية ل

الممثل الرسمي لدى  الوصف  األسم  

 الشبكة 

 المهارات معلومات التواصل 

   منسق أول  عضو لجنة توجيهية   1

   منسق ثاني عضو لجنة توجيهية   2

    عضو لجنة استشارية  3

    عضو لجنة استشارية   4

    عضو جمعية العمومية  5

 

 كاملة  قائمة المنظمات

ضمن الجسم   الموجودة

 التنسيقي 

 

 البريد االلكتروني  رقم الهانف اسم المنظمة  الوصف الوظيفي االسم   

1      

2      

3      

4      

..      

 

المساهمة المالية لدعم 

 الرابطة  

 

 

 المساهمات األخرى

لدعم عمل  الرابطة  

 وخطتها التنفيذية  

 

مالحظات الشبكة على 

خطة الرابطة التنفيذية 

 ونظامها الداخلي 

 

 

 مالحظات أخرى 
 



 

 التثقيل: (: نموذج3ملحق )

 العضويةنة اسطة اجتماع خاص للجاشهر بو 3يتم تقييم كل عضو في الرابطة كل 

 لقرار ضمن أي استحقاق للرابطةتطبق نتيجة التقييم كآلية تثقيل الى ان يتم إعادة التقييم من جديد وفق نقاط التثقيل تحصل الشبكة على صالحيات التصويت بهدف اتخاذ ا 

 تجمد عضوية الشبكة التي ال تحقق الحد األدنى من التثقيل  -25الحد األدنى 

 100الحد األعلى 

 اختيار  الدرجة   الوصف البند 

 الدعم المالي 

5-20 

  5 $ شهريا نقدا 100دفع االشتراك األساسي 

  10 $ شهريا نقدا 300دفع االشتراك الكامل 

دوالر شهريا إضافة لالشتراك الكامل بعد موافقة اللجنة  600دفع مساهمة إضافية للرابطة تعادل 

 التوجيهية على طريقة وشروط التمويل 

15  

بعد  إضافة لالشتراك الكامل دوالر شهريا 0120للرابطة تعادل  منتظمة دفع مساهمة إضافية

 موافقة اللجنة التوجيهية على طريقة وشروط التمويل

20  

 دعم دور المرأة 

05-15 

  5 شبكة تحقق تمثيل سيدة واحدة في الهيئة العامة 

  10 شبكة تحقق تمثيل سيدتين في الهيئة العامة 

  15 شبكة تحقق تمثيل أكثر من سيدتين في الهيئة العامة  

 التخصصية 

0-10 

  0 شبكة غير متخصصة 

  5 ( مناصرة – إغاثة-بناء قدرات  –شؤون المرأة شبكة متخصصة بأحد التخصصات الشائعة )

ذوي  –شباب  – اعالم –أبحاث  –شبكة متخصصة بأحد التخصصات المطلوبة )حقوقية 

 (السلم االهلي  ..  –االحتياجات الخاصة 

10  

تقييم تأثير أعضاء 

الشبكة وقدرتهم 

 على الوصول

 5-20 

  5 شبكة تضم منظمات سورية محلية ضمن مناطق وقطاعات عمل محدودة 

  10 شبكة تضم منظمات سورية محلية تعمل في مناطق متعددة وقطاعات متعددة 

تأثير  تعمل في قطاعات ومناطق متعددة وتضم شخصيات ذاتمحلية سورية منظمات شبكة تضم 

 محلي واقليمي  ووصول

15  

  20 عالمي تأثير ووصول وشخصيات ذاتدولية منظمات سورية محلية وسورية منظمات شبكة تضم 

التزام أعضاء 

 الشبكة اتجاة الرابطة 

0-10 

  0 موافقة اللجنة التوجيهية للشبكة كتابيا على النظام الداخلي للرابطة والخطة التنفيذية 

النظام الداخلي والخطة التنفيذية للرابطة % من منظمات الشبكة على 50اطالع ما ال يقل عن 

 والموافقة على دعمها كتابيا

5  

من منظمات الشبكة على النظام الداخلي والخطة التنفيذية للرابطة % 80اطالع ما ال يقل عن 

 كتابيا والموافقة على دعمها

10  

دعم الشبكة لعمل 

 لجان رابطة الشبكات 

10-25 

  5 *% من اجتماعات اللجنة التوجيهية الروتينية والطارئة 80التزام ممثل الشبكة بحضور 

% على األقل من اجتماعات الهيئة العامة الروتينية 80التزام اثنان من ممثلي الشبكة بحضور 

 * والطارئة  

5  

% على األقل من اجتماعات الهيئة العامة 80الشبكة بحضور  ن اثنين منمن ممثلي أكثرالتزام 

 الروتينية والطارئة  

10  

  5 انخراط الشبكة بشكل فعال في عضوية اللجان التنفيذية )العضوية والعالقات الخارجية(

  5 توفير مساهمات إضافية لدعم عمل الرابطة وفق تقدير اللجنة التوجيهية 

 اعتماد الحضور بتطبيقات االنترنت في حال تعذر الحضور الفيزيائي  يمكن للجنة العضوية 

 


