
  

    
  
  

  ورقة عمل مقدمة من
 ALARGHA Enterprise™  

  حول مشروع محرك البحث الفائق التطور 
www.SY-Directory.com 

   - قید التأسیس -
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المحتوى الرقميخاصة بالمؤتمر الوطني األول لصناعة 
  2009 حزیران 15 – 13دمشق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ..تقدیم 
تتف ق وتن سجم م ع رؤی ة المؤس سة وقیمھ ا       .. من خالل سعیھا ال دؤوب إلیج اد حل ول مبتك رة ف ي ع الم االنترنی ت            

التجارة البینیة العربیة م ن جھ ة   الت التي تعترض طریق كان لزامًا علینا التطلع نحو المشك    .. وأھدافھا ومھمتھا   
والدولیة مع العالم العربي من جھة أخ رى ، م رورًا بقطاع ات حیوی ة وجوھری ة تعتب ر الطی ف الرئی سي المك ون                 

  : للدولة وھذه القطاعات ھي 
  الصناعة  التجارة  السیاحة  المقاوالت  القانون  الصیدلة  الھندسة  الطب

  
إیجاد بنیة تكنولوجیة معلوماتیة منسجمة ودینامیكیة تصھر ھذه المكونات بین الشعوب وتجعلھا فقررنا العمل على 

مستفیدین في ذلك من وم ستندین إل ى المرون ة الفائق ة والدینامیكی ة المذھل ة الت ي تمنحھ ا         بمتناول الید للراغب بھا   
  .  لمستخدمیھا بقصد توفیر وإیجاد المعلومةتشبكة اإلنترنی

  
  .. والیة عملھ ™SY-Directoryمشروع 

 حی ث یمث ل   www.sy-Directory.com شبكة االنترنیت یحم ل اس م النط اق   انھ محرك بحث فائق التطور على 
الخ اص ب شبكة االنترنی ت والمخ صص للجمھوری ة العربی ة       االخت صار ال دولي    ) SY( المقطع األول من االس م   

  . ) الدلیل المفصل( حسب الترجمة االنكلیزیة لھ  فیعني و ) Directory( ، أما المقطع الثاني السوریة 
  

 والمملوكة - قید التأسیس – جزءًا أساسیًا من منظومة محركات البحث الدولیة التالیة ™SY-Directoryیعتبر 
  : وھي ™ALARGHA Enterprise  بالكامل لمؤسسة 

  
  الدول العربیة

  محرك البحث  الدولة
  Sy-Directory.com  سوریة

  Dz-Directory.com  الجزائر
  Eg-Directory.com  مصر

  Ma-Directory.com  المغرب
  Ly-Directory.com  لیبیا

  Iq-Directory.com  العراق
  Bh-Directory.com  البحرین

  Qa-Directory.com  قطر
  Ae-Directory.com  اإلمارات العربیة المتحدة

  Sa-Directory.com  السعودیة
  Jo-Directory.com  األردن

  Om-Directory.com  عمان
  Ku-Directory.com  الكویت

  Lb-Directory.com  لبنان
  Tn-Directory.com  تونس
  Ye-Directory.com  الیمن

 sd-directory.com  السودان
  
  

  دول االتحاد األوروبي

http://www.SY-Directory.com
http://www.sy-Directory.com


  محرك البحث  الدولة
 Eu-directory.com  النمسا
  Eu-directory.com  بلجیكا

  Eu-directory.com  بلغاریا
  Eu-directory.com  قبرص
  Eu-directory.com  التشیك

  Eu-directory.com  الدانمارك
  Eu-directory.com  استونیا

  Eu-directory.com  فنلندا
  Eu-directory.com  فرنسا
  Eu-directory.com  ألمانیا

  Eu-directory.com  الیونان
  Eu-directory.com  ھنغاریا

  Eu-directory.com  ایرلندا
  Eu-directory.com  ایطالیا

  Eu-directory.com  التفیا
  Eu-directory.com  لیتوانیا

  Eu-directory.com  اللوكسمبورغ
  Eu-directory.com  مالطا

  Eu-directory.com  ھولندا
  Eu-directory.com  بولندا

  Eu-directory.com  البرتغال
  Eu-directory.com  رومانیا

  Eu-directory.com  سلوفاكیا
  Eu-directory.com  سلوفینیا

  Eu-directory.com  اسبانیا
  Eu-directory.com  السوید

  
  باقي دول العالم

  محرك البحث  الدولة
  Cn-Directory.com  الصین

  In-Directory.com  الھند
  Tr-Directory.com  تركیا

  Uk-Directory.com  المملكة المتحدة
  Ru-Directory.com  روسیا

  Us-Directory.com  الوالیات المتحدة األمریكیة 
  au-directory.com  استرالیا

  ir-directory.com  إیران
  id-directories.com  اندونیسیا

  jp-directory.com  الیابان
  kr-directory.com  كوریا

  my-directories.com  مالیزیا
  mx-directory.com  المكسیك

  no-directory.com  النروج
  sg-directory.com  سنغافورة

  tw-directory.com  تایوان
 uy-directory.com  االورغواي

 ve-directory.com  فینزویال
  ar-directory.com  األرجنتین

 ec-directory.com  االیكوادور
 sv-directory.com  السلفادور

 ca-directory.com  كندا
  
  

   ؟Sy-directory.comما ھو 



 ضمن فئة محركات البحث المتطورة جدًا على ش بكة االنترنی ت والت ي نفخ ر ب ان           Sy-directory.comیصنف  
  ، )الجیل الثالث من محركات البحث ( نطلق علیھا اسم 

  
 ویؤكد للمتصفح أو مستخدم الموقع أو زائر الموقع جودة وصدق النت ائج ال صادرة    Sy-directory.comیضمن  

-Syش  خاص والھیئ  ات المدرج  ة ض  من قاع  دة البیان  ات الخاص  ة ب  ـ       وذل  ك ألن جمی  ع األ  % 100عن  ھ بن  سبة  
directory.com                   ھم أشخاص لھ م وج ود حقیق ي عل ى األرض وتم ت زی اراتھم م ن قب ل فری ق العم ل ف ي Sy-
directory.com قبل اعتمادھم   .  

  
:                       بأنھ  ا  حری  صون دوم  ًا وبجدی  ة عل  ى تق  دیم نت  ائج بح  ث تت  صف    Sy-directory.comباإلض  افة إل  ى أنن  ا ف  ي  

  مرنة ) 1(
  ذات موثوقیة عالیة ) 2(
  دقیقة للغایة ) 3(
  دینامیكیة ) 4(
  . صادقة) 5(
  

 ھرجوھا م ن خ الل منح    للمتصفح التي ی محرك بحث یعطي النتائج Sy-directory.comولتبسیط ما سبق ، إن   
  . المنوه عنھ ھ كنتائج لبحثھیة تتموضع أمامباقة من أفضل األشخاص والشركات والھیئات والمنتجات في سور

  
 محرك بح ث غی ر تقلی دي ، إن ھ م ن المحرك ات الت ي تتفاع ل م ع نتائجھ ا               Sy-directory.comإن  .. باختصار  

  . لتعطي للباحث عن المعلومة ما یریده حقًا 
  

   ؟Sy-directory.comطبیعة ومحتوى قواعد البیانات في 
   :Sy-directory.comفي المشتركین معلومات عن األعضاء  Sy-directoryفي تخزن قواعد البیانات 

  
 ، إنھ  م أش  خاص Sy-directory.comی  شكلون بمجملھ  م األغلبی  ة العظم  ى لمحت  وى قواع  د البیان  ات ف  ي   حی  ث 

حقیقیون أو ھیئات أو منتجات مختلفة أو تخصصات مھنیة متنوعة ومن جمیع المحافظات السوریة ، تتبع أساس ًا      
  :ت الرئیسیة التالیة للتصنیفا

  
  الصناعة  التجارة  السیاحة  المقاوالت  القانون  الصیدلة  الھندسة  الطب
  

  :نحاول من خالل ذلك إیجاد  تولیفة متناسقة ومنسجمة مكونة من 
  أفضل األشخاص 
 أكفأ التخصصات  

 أجود المنتجات 
 .أكثر الھیئات احترامًا 

  
 م  ن التخص صات ال  سوریة المختلف  ة ، وال  ذین یق  وم ج  وھر عملھ  م   أنھ  م م  زیج متن  اغم للغای  ة... باخت صار نق  ول  

  :األساسي ومبدأھم الرئیسي على
  

  .الرغبة الصادقة و الجدیة في خدمة الناس بكفاءة و محبة و إخالص 
 .الرغبة الصادقة في تطویر أعمالھم الحالیة بنزاھة 

 .الرغبة الصادقة في البحث عن األفضل دائمًا 
 .ي أو المھني المّشرف توفر السجل التجار

 .جودة المنتج أو الكفاءة المھنیة الممتازة والقدرة االحترافیة العالیة في مجالھم التخصصي
 

ن      ضم لمح      رك البح      ث                                      الم      شترك موقع      ًا عل      ى االنترنی      ت لك      ي ی    ل      ك  ھ      ل م      ن ال      ضروري أن یم  
Sy-directory.com ؟ 

 موقع ًا  للم شترك  طورنا العمل البحثي حتى لم یعد یستلزم أن یك ون  Sy-directory.com نحن في فبالتأكید ال ،    
  .على االنترنیت 

  
 على االنترنیت كمادة رئیسیة لھا ، فالنتائج التي تعطیھا  المشتركإن جمیع محركات البحث في العالم تعتمد موقع

  .یت  على االنترنھذا الموقع عنوان – بالضرورة –ھذه المحركات ھي 
  

-Syملك موقعًا على االنترنی ت ، الن  المشترك یملك أو ال ین ا ال نھتم إذا ك   Sy-directory.comولكننا في    .. 
directory.com  اتوماتیكیًا موقعًا على االنترنیت ضمن شبكة   ھ ینشىء ل Sy-directory.com  ویقوم بتعبئت ھ 

 بأنھ حصل بالفعل على م ا   ھذا المشتركلزائر لموقعبالبیانات الضروریة مع الصور التوضیحیة ، بحیث یشعر ا   
  .یریده 



 – إذا رغب بذلك – لموقع جاھز على االنترنیت فال مانع أن یقوم ھذا الزائر بزیارتھ  المشترك وفي حال امتالك
  . بھا  المشترك خاصة نقوم بتزوید موقعlinkعن طریق النقر على 

  
 یكمن في أننا حولنا وبشكل كام ل اآللی ة   Sy-directory.comر عمل إن االبتكار واإلبداع الذي یقوم علیھ جوھ    

 على نتائج بحث ھي عبارة عن  المتصفحالقدیمة المتعارف علیھا في محركات البحث التقلیدیة ، فبدًال من حصول
عن عبارة عن معلومات حقیقیة ھي حقیقیة وجادة ومضمونة  نتائج بحث ھعناوین لمواقع على االنترنیت ، نقدم ل 

  .حث عنھ في االنترنیت ما یب
  
  ؟Sy-directory.comمن االنضمام إلى المشترك ستفیده مالذي ی -

   : ھ ثقة الزبائن المطلقة ب–أوًال 
  أو تخ صص  مع ین  أو ع ن من تج   مشترك مع ین  إن الزبون الذي یبحث عنSy-directory.comنحن نؤمن في    

  .یر الفائق ، لذا یجب علینا احترام وقتھ وحاجتھ ھو شخص جدیر باالحترام الكلي و التقدمعین مھني 
من اجل ذلك وبدًال أن یذھب ھذا الزب ون لمحرك ات البح ث الكثی رة المنت شرة ف ي االنترنی ت ذات األداء التقلی دي            

!) أحیان ًا مالی ین   (على ال شبكة م ن خ الل آالف     ما على أمل أن یستطیع وبمعجزة كبیرة أن یستھدي على عنوان 
نق     وم نح     ن ف     ي                                   !) بع     ضھا ص     حیح وال     بعض اآلخ     ر غی     ر موث     وق  ( منت     شرة ھن     ا وھن     اك األس     ماء ال

   .للشخص أو المنتج أو التخصص الذي یبحث عنھ  بأخذه مباشرة Sy-directory.comالـ 
 االعت راف  ھ ولدی  Sy-directory.com معتم د م ن ال ـ    ھ كون  ھمن ھنا نؤكد أن الزبون یبادر مباش رة لالت صال ب        

 من أف ضل األش خاص والخی ارات الممكن ة عل ى الم ستوى ال سوري والت ي م ن الممك ن أن           ھالرسمي من قبلنا بأن   
  .یحصل علیھا ھذا الزبون 

  : آفاق غیر محدودة للعمل –ثانیًا 
الطمئن ان ، مم ا    الزب ائن ل ن ی دفع الكثی ر م    ھ المھن ي أو بتجارت   ھ أو بتخص ص ھ أو بمنتجإن ازدیاد الثقة بالمشترك  

 ھ كأول خطوة حین یعقدون العزم على اتخاذ قرار حول اعتم اد أش خاص م شابھین ل       ھیجعلھم یبادرون بالتفكیر ب   
  .الخ .. من ناحیة المنتج أو التخصص المھني 

آفاق واسعة وعریضة وغیر محدودة لألعمال المستقبلیة مع شریحة رائعة سوف یتمتع المشترك ب.. من ھذا المبدأ 
  .وھذا یشكل بالمحصلة آفاق غیر محدودة للعمل ! )  فقط ھوعن ( ھتبحث عن..  الزبائن تبحث عن األفضل من

  : باألحدث في عالم االتصاالت ھ أو تخصصرفد تجارة المشترك –ثالثًا 
 دخل لالنترنیت للتجول من شرق الع الم لغرب ھ  عبارة عن قریة صغیرة ، فیكفي أن نبدون شك العالم أصبح الیوم  

  .دون أي حدود أو معوقات 
تخصص المھني یطلب وبشدة االنفتاح على ھذا العالم من خالل اعتماد اح دث أس الیب االت صال       ال أو   ةتجارالإن  

  .والتكنولوجیا 
ح  صل  ی ی  ضمن ب  أنSy-directory.com ف  ي  الم  شترك بھ  ذه الخ  صوصیة ، إن Sy-directory.comیتمت  ع 

  . الممكن توفرھا على االنترنیت على أفضل وأجود وأدق خدمة بحث من
  :  الجاھزcom.directory-Sy قالب –رابعًا 

 یالح ظ أن جمی  ع م ن ت  م إدراجھ م ض  من    Sy-directory.comإن الم ستعرض لواق  ع نت ائج البح  ث عل ى موق  ع    
  . قواعد البیانات لدیھم صفحات مرنة تحوي صور شخصیة لھم ولعدة أمور تتعلق بتجارتھم أو تخصصھم المھني 

وم  ن الب  دیھي ذك  ر أن جمی  ع محرك  ات البح  ث عل   ى االنترنی  ت ال تمل  ك ھ  ذه الخاص  یة المذھل  ة ، ف  نحن ف   ي                           
Sy-directory.com       طورن ا العم  ل البحث ي لی  صبح واقع ًا ملموس  ًا م  ن خ الل تخ  صیص ص فحة كامل  ة أو ع  دة 

أو لعمل  ھ م ع ملخ  صات ح  ول  ص فحات ح  ول ال  شخص الم درج ف  ي قاع  دة البیان ات م  زودة ب  صور ل ھ ولتجارت  ھ      
  .موضوعھ أو تخصصاتھ المھنیة وخریطة رقمیة لتبیان عنوانھ 

یھ   م ألنن   ا نق   وم ف   ي                            مل   ك موقع   ًا عل   ى االنترنی   ت أم ال فھ   ذا ال ان الم   شترك یم   ن ھن   ا نق   ول أن   ھ ف   ي ح   ال ك    
Sy-directory.com     ھ لدینا ، كم ا ونق وم ب إدراج عن وان موقع      ھ بمجرد تسجیلھ بإنشاء ھذا الموقع االفتراضي ل 

  Sy-directory.com في ھ ضمن الصفحة الخاصة بھوجمیع عناوین االتصال الخاصة ب) إن وجد ( األساسي 
 االفتراض ي عل ى ش بكة االنترنی ت ب ل نق وم بإن شاء        ھ بعنوان  ھنحن ال نكتفي بتزوی د الباح ث عن    .. باختصار نقول  

الل اآللی     ة الفری     دة والمذھل     ة الت     ي یق     وم علیھ     ا ج     وھر عم     ل                                               ھ     ذا م     ن خ       ھمواق     ع داعم     ة لعنوان       
  . Sy-directory.comالـ 

  : النزاھة –خامسًا 
 ننبذ وبشدة جمی ع مظ اھر االحتك ار المعلوم اتي عل ى االنترنی ت ون ؤمن بمب دأ         Sy-directory.comنحن في الـ   

  . دیمقراطیة المعلومة 
 ن  ؤمن ونؤك  د ب  شدة عل  ى تم  سكنا و التزامن  ا المطل  ق بمب  دأ     Sy-directory.comناحی  ة أخ  رى نح  ن ف  ي   وم  ن 

دیمقراطی  ة النت  ائج وننب  ذ فك  رة أو أس  لوب احتك  ار النت  ائج ، ف  نحن ن  ضع األش  خاص أو الھیئ  ات أو المنتج  ات أو     
موقع مجانًا ، والذي یملك ھو التخصصات ضمن قواعد البیانات وبمتناول مستخدم الموقع أو المتصفح أو زائر ال

  بمعنى آخر.. فقط الحق في أن یختار من یناسبھ من بین جمیع ھؤالء الممیزین 
  . )) أن یختار األنسب من بین األفضل ((

  .فال یوجد لدینا أي تفضیل على اإلطالق لذلك فالجمیع سواسیة من حیث آلیة ظھور النتائج 
  
  
  



  ؟Sy-directory.comللمشترك في ھا یرتوفنقوم بما ھي الخدمات التي 
  

 : الخدمات التالیة طیلة مدة االشتراك Sy-directory.comیوفر 
  :  خدمة الترجمة –أوًال 

نوفر لألعضاء خدمة الترجمة االحترافیة القانونی ة لمحت وى بیان اتھم والت ي یطل ع علیھ ا المت صفح وزائ ر الموق ع              
  : وذلك للغات التالیة 

  

  
  

قع الخاص بأحد األعضاء قد تمت ترجمتھ في األساس لجمیع ھذه اللغ ات وی ستطیع أي زائ ر    أي أن محتوى المو   
یتقنھا على األغلب العضو في  حول العالم التعرف على ھذا العضو من خالل لغة ھذا الزائر الرسمیة والتي قد ال

Sy-directory.com.   
كل آلي وإنما من خالل كادر ب شري متخ صص لھ ذه    كما ونود التذكیر والتنویھ أن خدمات الترجمة ھذه ال تتم بش   
  .الغایة وعلى درجة عالیة من االحتراف والتخصص المھني 

  : الدعم المھني –ثانیًا 
 ھ أو تخصصھنحو الجدید في عالم منتج المشترك  بتوجیھاالشتراك وطیلة مدة Sy-directory.comنقوم في الـ 

                       كم   ا أنن   ا نق   وم ف   ي    . ھل م   ع األح   دث م   ن حی   ث تخص   ص     دوم   ًا عل   ى ات   صا  ھ مم   ا یبقی    ھالمھن   ي أو تجارت    
من  نطلعھ االلكتروني ه على عنوان بریدھ وطیلة مدة االشتراك بإرسال نشرات دوریة لSy-directory.comالـ 

ھ تم بھ ا   ھ أو ب أمور ی على أھم المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تجري حول العالم والمتعلقة بتخص ص      خاللھا  
  . على اتصال دائم بھذه األحداث الھامة ه من خالل إبقاءھمن حین آلخر وذلك بھدف ترسیخ البنیة المعرفیة لدی

  : الربط المعلوماتي –ثالثًا 
 وح  دة رب  ط معلوماتی  ة فری دة م  ن نوعھ  ا ت  سمح بتب ادل بیان  ات األع  ضاء فیم  ا بی  نھم    Sy-directory.comی وفر  

 والتي تؤسس فیھا أعمالھا ، حیث أن مبدأ العمل ثابت ™ALARGHA Enterpriseضمن الدول التي تعمل بھا 
 إمكانی ة مذھل ة لتب ادل الخب رات     وألول م رة عل ى ص عید الع الم    بین جمیع المواقع الخاصة بھذه البل دان مم ا ی وفر      

  .وتوسیع دائرة الثقافة اإلنسانیة 
  

----***----  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بعرض میزات االشتراك في قطاعین فقط من قطاعات الموقع ھما نود اإلشارة إلى أننا سنقوم 
   القطاع الطبي-
   القطاع القانوني-

   الموقع یحمل ثماني تصنیفات رئیسیة كما سبق ذكرهأن قد نوھنا على أنناعلمًا 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  لمحة عن میزات االشتراك للعاملین في
  القطاع الطبي

  
  ، متمیزة ومؤسسات صحیة مؤھلة بشریة بكفاءاتمھوریة العربیة السوریةیمتاز القطاع الصحي والطبي في الج

  . خارج الوطن العربيللحصول على الرعایة الصحیة والعالج الطبي ومع ذلك یلجأ الكثیر من العرب 
لتواصل بین المرض ى الع رب ومق دمي الرعای ة     صعوبة ا  ھوالطبي ھذا النزوح ل أھم األسباب الجوھریةإن أحد  

  .الطبیة
  

معلوم  اتي ذو بیئ  ة دینامیكی  ة فری  دة ، فھ  و ال یت  وخى ال  ربح         مجھ  ود تط  وعي   "Sy-directory.com"     إن 
یستفید من ویستند إلى التقدم الحاصل في تكنولوجیا المعلومات لفتح قنوات التواصل بین بالمعنى الدقیق للكلمة ، و

 إل  ى تعزی  ز ع  رى التع  اون "Sy-directory.com"یھ  دف و. ال سوري الم ریض العرب  ي ومق  دم الرعای  ة الطبی  ة  
  .والوحدة بین أعضاء الجسد العربي في حقل الصحة والطب

  
 وب  دون الحاج  ة  ی  سر المعلوم  ات الت  ي یحتاجھ  ا الم  ریض العرب  ي ب  سھولة و    Sy-directory.com""یق  دم      

 ال  سوريظ  ام ال  صحي   ب  إبراز المكون  ات المتمی  زة للن "Sy-directory.com"كم  ا یق  وم . لمعرف  ة تقنی  ة متقدم  ة 
   .وبشكل ییسر على المریض العربي الوصول إلیھا

 
واالرتقاء بمستوى الخ دمات الطبی ة وال صحیة     ،االھتمام بصحة أفراد المجتمع و الجھود والرعایة المتواصلة     نإ 

والق ادرة   ةالكوادر المؤھل  ب   التعری ف والتي تسھم بصورة ایجابیة في .. وتوسیع دائرة المستفیدین منھا المقدمة لھ 
الطبی ة  وی ة  مالتط ور ف ي المی ادین العل     ومواكب ة المتمی زة على االرتقاء بمستوى تقدیم الخدمات العالجی ة والطبی ة       

  . بناء المستقبل األفضل والمنشود للوطن  بوصفھا األساس فيواھتماماتنا على رأس أولویاتناتأتي  .والصحیة
  خصائص الدعم الفني والمعرفي للسادة العاملین

  
 س وف ی تم وص لھا م ع     Sy-directory.com الخاص ة بمح رك البح ث     تیسعدنا إحاطتكم علمًا بأن قواعد البیانا     

قواعد بیانات الھیئات المدرجة أدناه ، مما یوفر لكم وطیلة م دة االش تراك فرص ة الح صول عل ى ن شرات دوری ة          
  .. ترسل بشكل آلي لعناوین بریدكم االلكتروني 

Associations , Societies , Centers , Institutes , Laboratories, 
Educational , Discussion Groups , Organizations  

 
University of Melbourne  Australia 
University of Vienna  Austria 
University of Graz    Austria 
Dalhousie University  Canada 
University of Toronto  Canada 
University of Western Ontario  Canada 
University of Calgary   Canada 
McGill University    Canada 
Canadian Medical Association  Canada 
3D Lab at University of Copenhagen / Research Laboratories  Denmark 
Mayo Clinic  Rochester & Middle East Branch     DUBAI 
University of Oulu   Finland 
University of Kuopio  Finland 
Purpan   France 
Dresden University of Medicine & Technology   Germany 
Johannes Gutenberg University Mainz   Germany 
Justus  Leipzig  University Giessen   Germany 
Ludwig Maximilians University, Munich    Germany 
Medizinische Hochschule Hannover   Germany 
Ruprecht Karls University of Heidelberg   Germany 
University of Greifswald    Germany 
University of Heidelberg   Germany 
University of Kiel   Germany 
University of Frankfurt   Germany 
University of Saarland   Germany 



Great Ormond Street Hospital for Sick Children   Great Britain 
Institute of Medicine, University College, London   Great Britain 
University of Bristol   Great Britain 
University of Dundee   Great Britain 
Magyar Ful-Orr-Gegeorvosok Egyusulete   Hungary 
Szent Rokus Korhaz  Hungary 
University Medical School of Debrecen   Hungary 
Queen Mary Hospital   Hong Kong 
University of Bologna   Italy 
University of Palermo   Italy 
University of Pavia   Italy 
Iranian Academy of Medical Sciences   Iran 
Hokkaido University   Japan 
Kurume University    Japan 
Kyushu University    Japan 
Okayuama University Medical School    Japan 
 University of Tokushima   Japan 
New Zealand Medical Association (NZMA)  New Zealand 
Erasmus University Rotterdam    Netherlands 
Karolinska Institute    Sweden 
National University of  Singapore 
Tan Tock Seng Hospital   Singapore 
University of Navarra   Spain 
University Hospital Zürich   Switzerland 
Vestibulo-Oculomotor Research Laboratories, Zurich University   Switzerland 
Ankara University   Turkey 
Dokuz Eylul University Medical School   Turkey 
Hayat Foundation for Health & Social Services   Turkey 
Mayo School of Graduate Medical Education   USA 
National Capital Consortium Program   USA 
San Antonio Uniformed Services Health Education Consortium   USA 
State University of New York  Health Science Center at Brooklyn   USA 
Albany Medical College    USA 
Baylor College of Medicine  USA 
Charles R. Drew University of Medicine and Science   USA 
Cleveland Clinic Foundation   USA 
Geisinger Medical Center   USA 
Henry Ford Medicine foundation  USA 
Jackson Memorial Hospital/Jackson Health System   USA 
Kaiser Permanente Medical Group   USA 
Surgical Planning, Research Laboratories, Harvard University    USA 
American Heart Association   USA 
Academy of Medical Surgical Association   USA 
American Academy of Medical Administrators   USA 
American Association of Physicists in Medicine   USA 
American Medical Association   USA 
American Psychological Association   USA 
Association of Public Health Laboratories (APHL)   USA 
International Health Exchange   USA 
International Medical Informatics Association   USA 
National Association for Public Health Statistics and Information Systems (NAPHSIS) 
  

USA 

American Public Health Association (APHA)   USA 
National Association of Local Boards of Health (NALBOH)   USA 
World Medical Association   USA 



York Technology Association  Dental/Medical Technology   USA 
 International Fedration Of Infection Control   USA 
Academy for Health Services Research and Health Policy   USA 
Agency for Health care Research and Quality   USA 
Bulletin of the World Health Organization   USA 
Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction (CERHR)   USA 
Centers for Disease Control and Prevention   USA 
Food and Drug Administration   USA 
Health Care Services Academy   USA 
Hospital Council of Northern and Central California (HCNCC)   USA 
International Organization of Medical Physics   USA 
National Public Health Information Coalition   USA 
Society of Health Advisers in Sexually Transmitted Diseases (SHASTD)   USA 
United Nations Children’s Fund   USA 
Western New York Rural Area Health Education Center   USA 
World Health Organization   USA 
World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean   USA 
World Organization of Family Doctors  USA 
Net Connections for health Disorders and Science USA  
Academy for Doctors and diseases  USA 
Accreditation Council for Graduate Medical Education [ACGME]   USA 
Doctors Society of America [DSA]   USA 
American Association of Clinical sciences   USA 
Association of American Medical Colleges [AAMC]   USA 
National Academies Institute of Medicine   USA 
National Institutes of Health [NIH]   USA 
Occupational Safety and Health Administration [OSHA]   USA 
Clinical Outcomes Research Office, Washington University   USA 
Duke Clinical Research Institute   USA 
Baylor College of Medicine, Research Laboratories   USA 
Boystown National Research Laboratories   USA 
Clinical Psychoacoustics Research Laboratories, University of Minnesota   USA 

  
AAID American Academy of Implant Dentistry  
Academy for Sports Dentistry   
Academy of General Dentistry Organization Committed to ongoing continuing education for Dentists. 
Academy of Interdisciplinary Dentistry facial Therapy   
Academy of Laser Dentistry  
Academy of Operative Dentistry   
Academy of Osseo integration   
AGD  Academy of General Dentistry  
Alpha Omega International Dental Fraternity   
AMED  Academy of Microscope Enhanced Dentistry  
American Academy of Cosmetic Dentistry   
American Academy of Dental Hygiene   
American Academy of Dental Practice Administration   
American Academy of Esthetic Dentistry   
American Academy of Fixed Prosthodontics   
American Academy of Implant Dentistry   
American Academy of Implant Prosthodontics   
American Academy of Maxillofacial Prosthetics   
American Academy of Oro facial Pain  
American Academy of Pediatric Dentistry  
American Academy of Pediatric Dentistry   
American Academy of Periodontology   
American Academy of Restorative Dentistry   
American Association for Dental Research   
American Association for Dental Research  Chicago Section   



American Association of Endodontists   
American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons   
American Association of Oral Biologists   
American Association of Orthodontists   
American Association of Public Health Dentistry   
American Board of Forensic Odontology   
American Cleft Palate Cranio facial Association  
American College of Dentists   
American College of Forensic Examiners   
American College of Prosthodontics   
American Dental Assistants Association   
American Dental Association   
American Dental Education Association  
American Dental Hygienists Association   

  
American Dental Society of Anesthesiology   
American Equilibration Society   
American Orthodontic Society   
American Society for Dental Aesthetics   
American Society for Geriatric Dentistry  
American Society for Geriatric Dentistry   
American Society of Dental Anesthesiologists   
American Society of Dentistry for Children   
American Society of Forensic Odontology   
American Student Dental Association   
AMIA Dental Informatics Working Group  
Arizona State University Pre Dental Organization   
Association of Managed Care Providers   
Australian Dental Association   
Australian Society of Orthodontists   
Barr Smith Library Medicine/Dentistry  
British Association of Teachers of Conservative Dentistry   
British Dental Association   
California Society of Pediatric Dentists   
California Society of Periodontists   
Canadian Dental Association   
Center for Disease Control   
Charles Tweed Foundation  
Committee on Dental Auxiliaries  
Dental And Orthodontic For Orthodontists  
Dental Anthropology Association   
Dental Assisting National Board   
Dental Micro wear, reconstructing diets in human ancestors and other fossil primate - Department of 
Anthropology  University of Arkansas  
Dentistry  Karolinska Institute University Library, Stockholm, Sweden  
Dentistry / Oral Medicine   
Federation of Special Care Dentistry Association   
French Dental Association   
Gene expression in tooth, maintained by Tooth and Craniofacial Development Group of the 
Developmental Biology Programmed , Institute of Biotechnology, University of Helsinki - Finland 
Harvard Dental Center  
Hispanic Dental Association   
Holistic Dental Association   
Hong Kong Dental Association   
HSLS Dentistry  
International Association for Dental Research   
International Association for Disability and Oral Health   
International Association of Orthodontists   
International College of Dentists   
International Congress of Oral Implantologists   
International Society of Computerized Dentistry   
ISCD International Society of Computerized Dentistry  
Medical Images & Illustrations Dentistry  Karolinska Institute University Library, Stockholm, Sweden  



  
National Institute of Dental and Craniofacial Research   
Office Safety and Asepsis Procedures Research Foundation (OSAP)   
Pediatric Dental Health  Clinician's Tools  
Pet Dental Care  
Pierre Fauchard Academy   
Society for Breath Odor Research   
Sports Dentistry Online   
The American Dental Association  
The Faculty of Dentistry, University of Toronto - Canada  
The Medical Algorithms Project, Dentistry & Oral Medicine  
Tooth friendly Sweets International   
University of South Alabama Biomedical Library  Dentistry  Oral Surgery 
World Federation of Orthodontists       
World Health Organization   

  
  
 

Full Text E-Books sorted by :  كتب طبیة كاملة مصنفة حسب مایلي:  
 

 Anesthesiology  علم التخدیر
 AIDS اإلیدز 

 Addiction اإلدمان
 Allergy  الحساسیة 
 Anatomy  التشریح 

 Biochemistry  الكیمیاء الحیویة 
 Bioinformatics  یة الحیویة المعلومات

 Biology علم األحیاء 
 Cardiac Surgery  جراحة القلب 

 Cardiology  أمراض القلب 
 Cardiovascular Diseases  أمراض القلب واألوعیة الدمویة 

 Chemistry  الكیمیاء 
 Clinical Trials  التجارب السریریة 

 Critical Care  العنایة المركزة 
 Dermatology  الجلدیة األمراض 

 Diagnostic Imaging  التصویر التشخیصي 
 Clinical Dictionary  القاموس الطبي 

 Embryology  علم األجنة 
 Emergency Medicine  طب الطوارئ 
 Endocrinology  الغدد الصماء 

 Epidemiology  علم األوبئة 
 Family Practice  طب األسرة 

 Gastroenterology  ء أمراض المعدة واألمعا
 Genetics  علم الوراثة 

 Geriatrics  طب الشیخوخة 
 Gynecology  أمراض النساء 

 Hematology  أمراض الدم 
 Histology  األنسجة 

 Immunology  علم المناعة 
 Infectious Diseases  األمراض المعدیة 

 Intensive Care  العنایة المركزة 
 Laboratory Medicine  مختبر الطب 

 Medical Overviews  مواضیع طبیة عامة 
 Metabolic Disorders  االضطرابات االستقالبیة 

 Microbiology  علم الجراثیم 
 Molecular Biology  البیولوجیا الجزیئیة 

 Musculoskeletal  االضطرابات العضلیة الھیكلیة 



Disorders 
 Nephrology  طب الكلي 

 Neurochemistry  الكیمیاء العصبیة
 Neurology  األمراض العصبیة 

 Neuroscience  علم األعصاب 
 Neurosurgery  الجراحة العصبیة

 Nutrition  التغذیة 
 Obstetrics  التولید 

 Oncology  أمراض السرطان 
 Ophthalmology  طب العیون 

 Orthopedic Surgery  جراحة العظام 
 Otolaryngology  طب األذن واألنف والحنجرة

 Pathology  علم األمراض
 Patient Care  رعایة المرضى 

 Pediatrics  طب األطفال 
 Pharmacology  الصیدلة 

 Physical Examination  الفحص البدني 
 Physiology  الفیزیولوجیا 

 Plastic Surgery  جراحة التجمیل 
 Poisoning  التسمم 

 Preventive Medicine  الطب الوقائي 
 Psychiatry  الطب النفسي 

 Public Health  الصحة العامة 
 Radiology  األشعة

 Rehabilitation  إعادة التأھیل
 Rheumatology  الروماتیزم

 Sports Medicine  الطب الریاضي
 Clinical Statistics  إحصاءات طبیة

 Surgery  الجراحة
 Thoracic Surgery  جراحة الصدر

 Toxicology  علم السموم
 Transplantation  الزرععملیات 

 Traumatology  الصدمات
 Travel Medicine  أمراض السفر

 Urology  المجاري البولیة
 Vascular Surgery جراحة األوعیة الدمویة

 Veterinary Medicine  الطب البیطري
 Virology  علم الفیروسات

  
  

Medical Journals المجالت الطبیة  
  

Archives of Disease in Childhood 
Bibliotheca Medical Canadian (BMC) 

British Medical Journal 
Doctor's Guide  Journals 

Eastern Mediterranean Health Journal 
Journal of Clinical Pathology 

Journal of the American Medical Association 
Medical and Dental Journals 

Medical Humanities 
Medical Journal of Australia 

Official Journal of the American Academy of Medicine 
Occupational and Environmental Medicine 

Postgraduate Medical Journal 



Public Library of Science (PLOS) 
Pub Med Central: An Archive of Life Science Journals 

Quality & Safety in Health Care 
Scientific Electronic Library Online (SCIELO) 

Southern Medical Journal 
The Lancet 

The New England Journal of Medicine Online 
Western Journal of Medicine 

 

Color ATLAS of Oral diseases in Children and adolescence 
air abrasion.  
An Atlas of Minor Oral Surgery 
An Introduction to Orthodontics 
Atlas of the Oral & Maxillofacial Surgery 
Biomechanical induced dental disease 
Color Atlas of Dental Medicine TMJ 
Color Atlas of Tooth Whitening 
complex single tooth restoration.   
Complications associated with the placement of dental implants. 
conscious sedation for dental patient. 
conservative cavity preparation.   
Cranio Maxillo facial Reconstructive 
CVS XII (A) ABP & ITS REGULATION for 2nd Dentistry 
CVS XII (B) ABP AND ITS REGULATION for 2nd Dentistry 
Delmar's Dental Drug Reference 
Dental Chair Owner's Guide. 
Dental Clinic 
DENTAL CLINIC OF NORTH AMERICA [ Infections & Infectious diseases 
Dental Cover 
dental diagram 
dental management considerations for HIV patients. 
Dental Management Of Medically 
Dental North AMERICA clinic (restorative dentistry) 
dental portal. 
dentin bonding.   
dentistry & bioterrorism.   
Dentistry Complications associated with the placement of dental implants 
direct posterior restoration.   
effect of dentin permeability.   
Essentials of Microbiology for Dental pro 
Essentials of oral medicine 
Facial Trauma 
Fine Needle Aspiration Cytology 
fluoride releasing restorative dentistry.   
Hand Book of Local Anesthesia 
Head & Neck surgery & oncology 
head and neck cancers 
Immuno Suppression & Consideration for Dental Care. 
infection control.    
Key Topics in Oral and Maxillofacial Surgery 
legal issues for healthcare worker with blood borne infections.    
Master Dentistry  Oral and Maxillofacial Surgery, 

  
Master Dentistry  Restorative Dentistry Pediatric Dentistry and orthodontics - vol 2    
Master Dentistry Oral and Maxillofacial Surgery, Radiology, Pathology and Oral 
Medicine - vol 1 
Maxillo facial Imaging 
Miller's Anesthesia 
MODIFIED CARDIAC CYCLE for 2nd Dentistry 
new forensic dentistry 



Oral Medicine : Picture Tests 
Oral Pathology 
Oxford Handbook of Clinical Dentistry 
Pediatric Dentistry   
Peterson's Principals of Oral and Maxillofacial 
Peterson's Principals of Oral and Maxillofacial Surgery 
Practical Periodontal Plastic Surgery 
preface.   
prevention strategies for dental caries. 
Reconstructive Aesthetic Implant Surgery 
risk factors for end osseous dental implant failure. 
sedation for pediatric dental patients. 
Textbook of General and Oral Surgery 
The Practical Application of Medical and Dental Hypnosis 
Water borne pathogens & Dental Waterline. 

  
  
  

Exhibitions – Forums – congress 
Sorted by: 

   المؤتمرات– المنتدیات –المعارض 
 :والمصنفة حسب 

 
Date 

Up to May 2020 

  
  التاریخ

  )2020لغایة أیار من العام ( 
  

Location  
North America  

Latin America and the Caribbean 
Western Europe 
Eastern Europe 

Asia 
Australia  

Middle East 
Africa  

On-line Congresses 

  
  المكان الجغرافي

  أمریكا الشمالیة
  أمریكا الجنوبیة ودول الكاریبي

  أوروبا الغربیة
  أوروبا الشرقیة

  أسیا
  أسترالیا

  الشرق األوسط
  أفریقیا

  مؤتمرات تلفزیونیة مغلقة
  
cialtySpe 

All human medicals specialty 

  
 االختصاص الطبي

  جمیع االختصاصات الطبیة البشریة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  میزات االشتراك للسادة العاملین في 
  " القطاع القانوني"

  
  

 ومع  ،زةمتمی ومؤسسات قانونیة  مؤھلة بشریة بكفاءاتیمتاز القطاع القانوني في الجمھوریة العربیة السوریة    
للحصول على الدعم الق انوني واالس تعانة برج ال ق انون بن اًء عل ى اختی ار ال یت وخى         ذلك یلجأ الكثیر من العرب   

الدقة على الغالب ، وینتج إما عن توصیات من أصدقاء أو شھرة قانونیة تحمل منحى دعائي في كثیر من األحیان 
  .بعین االعتبار أو اختیار عشوائي ال یأخذ االختصاصات أو الخبرات 

ھ ذا ال دعم    ومق دمي  طال ب ال دعم الق انوني   لتواص ل ب ین   ص عوبة ا   ھواألمر  ھذا  ل أھم األسباب الجوھریة  إن أحد   
  .القانوني وذلك النتفاء قنوات التواصل فیما بینھم 

  
 معلوم  اتي ذو بیئ  ة دینامیكی  ة فری  دة ، فھ  و ال یت  وخى ال  ربح      مجھ  ود تط  وعي  "Sy-Directory.com"     إن 

یستفید من ویستند إلى التقدم الحاصل في تكنولوجیا المعلومات لفتح قنوات التواصل بین بالمعنى الدقیق للكلمة ، و
 إل ى تعزی ز ع رى التع اون     "Sy-Directory.com"یھ دف  و. ھذا ال دعم الق انوني     ومقدمي   طالب الدعم القانوني  

  .القانون والوحدة بین أعضاء الجسد العربي في حقل 
  

 وب دون الحاج ة   ی سر  ب سھولة و طالب الدعم القانوني المعلومات التي یحتاجھا     Sy-Directory.com""یقدم       
 ال  سوري الق  انوني ب  إبراز المكون  ات المتمی  زة للنظ  ام  "Sy-Directory.com"كم  ا یق  وم . لمعرف  ة تقنی  ة متقدم  ة

   . الوصول إلیھاطالب الدعم القانونيوبشكل ییسر على 
  

 أو الزب ائن ال دولیین ال ذین یرغب ون      أف راد المجتم ع  بم شكالت وق ضایا   االھتمام  وایة المتواصلة   أن الجھود والرع  
وتوس یع دائ رة   المقدم ة لھ م   الخ دمات  ھ ذه  واالرتقاء بم ستوى  باالستعانة بخبرات قانونیة سوریة متمیزة وفریدة ،  

والقادرة على االرتقاء بمستوى تقدیم  ھلةالكوادر المؤب التعریفوالتي تسھم بصورة ایجابیة في .. المستفیدین منھا 
عل ى  ت أتي   .التي یمت الق انون لھ ا ب صلة    المیادین كافة في الحاصل  التطور    ومواكبة المتمیزة القانونیةالخدمات  

  . بناء المستقبل األفضل والمنشود للوطن  بوصفھا األساس فيواھتماماتنا رأس أولویاتنا
  
  

  :الموسوعة الدستوریة وتضم 
  ور الرسمي للبالدالدست

  قوانین االستثمار 
  قوانین تأسیس الشركات

  قوانین المنازعات والتحكیم
  قوانین المحاكمات المختلفة

  قوانین المحاماة
  قوامیس قانونیة متخصصة 

  أخبار نقابات المحامین
 - في الدول التالیة -

 
 ألبانیا السودان الوالیات المتحدة األمریكیة

 جانأذربی السوید الیابان
 أرمینیا الصین الیمن 

 اسبانیا العراق الیونان
 استرالیا الفلبین اندونیسیا

 كرواتیا الكامیرون انغوال
 األرجنتین الكویت أوكرانیا

 األردن اللوكسمبورغ إیران
 اإلكوادور ألمانیا ایرلندا

 اإلمارات المغرب ایسالند
 االورغواي المكسیك ایطالیا

 اھاماسالب النرویج باكستان
 البحرین النمسا بروناي

 البرازیل الھند بریطانیا
 البرتغال تایوان بلجیكا

 التشیك تركیا بلغاریا
 الجزائر تشیلي بنغالدش

 الدنمارك تونس بنما
 السعودیة جمایكا بولندا



 السلفادور روسیا تایالند
 ھونغ كونغ فنلندا قطر

 قبرص فیتنام نكازاخستا
 الطام رومانیا كمبودیا

 مالیزیا سلطنة عمان كندا
 مصر سنغافورة كوبا

 سموریشیو سوریة كوستاریكا
 نیجیریا سویسرا كولومبیا

 نیوزیالند سیرالنكا كینیا
 ھنغاریا فرنسا لبنان

 ھولندا فنزویال لیبیا
  
 

  :التالیة  تغطي المواضیع PDF كتاب قانوني ومراجع قانونیة متخصصة عربیة ودولیة بصیغة 1588أكثر من 
  المعاھدات الدولیة التي تدخل فیھا سوریة كطرف

  األمم المتحدة وھیئاتھا المتصلة بالقانون
 الشركات التجاریة قوانین وأحكام 
 الشركات الصناعیة قوانین وأحكام 
  الشركات الزراعیة قوانین وأحكام 

 الوكاالت التجاریة 
 ملكیة الفكریة ال وبراءات االختراعوالعالمات التجاریة 

 التمثیل القانوني للھیئات والشركات المحلیة والعربیة و الدولیة
  القضایا الجنائیة والجزائیة بأنواعھا المختلفة

 القضایا العمالیة بأنواعھا المختلفة
 قضایا التأمین البحري بأنواعھا المختلفة والنقل البري والبحري والجوي 
 عھا المختلفةقضایا األحوال الشخصیة بأنوا 
 القضــایا البحریة بأنواعھا المختلفة 

 تحــــكیــــــم المحلي والعربي و الدولي بأنواعھا المختلفة
 قضایا التجارة االلكترونیة بأنواعھا المختلفة

 التأمین بجمیع أشكالھ ومسمیاتھ
 القضایا اإلداریة بجمیع أنواعھا بما فیھا قضایا الدولة

 یة بأنواعھا المختلفةالقضایا الجمرك 
 قضایا الضرائب بأنواعھا المختلفة

 تصفیة التركات وقضایا اإلرث بأنواعھا المختلفة
 القضایا العقاریة بأنواعھا المختلفة

 االستشارات الشرعیة بأنواعھا المختلفة 
  

  

Exhibitions – Forums – congress 
Sorted by: 

   المؤتمرات– المنتدیات –المعارض 
 :مصنفة حسب وال

Date 
Up to May 2020 

  التاریخ
  )2020لغایة أیار من العام ( 

Location  
North America  

Latin America and the Caribbean 
Western Europe 
Eastern Europe 

Asia 
Australia  

Middle East 
Africa  

On-line Congresses 

  المكان الجغرافي
  أمریكا الشمالیة

  أمریكا الجنوبیة ودول الكاریبي
  أوروبا الغربیة
  أوروبا الشرقیة

  أسیا
  أسترالیا

  الشرق األوسط
  أفریقیا

  مؤتمرات تلفزیونیة مغلقة
Specialty 

All LAW specialty 
 القانونياالختصاص 

  جمیع االختصاصات الطبیة البشریة

  
  



  
  Sy-Directory.com: الخاصة بـ لتزام الخصوصیة وحدود االشروط 

إن ش  روط الخ  صوصیة وح  دود االلت  زام ھ  ي الوثیق  ة القانونی  ة الت  ي تتعام  ل م  ع المعلوم  ات المتعلق  ة ب  العمالء       
 وبی نھم وتف سرھا وتظھ ر    الفری ق األول والمشتركین ومتصفحي الموقع على حد سواء ، والتي تحكم العالقة بین      

ین والعمالء ومتصفحي ومستخدمي الموق ع م ن ح دود والتزام ات تج اه بع  ھم         والمشترك الفریق األول ما على   
  . البعض 

وعلى وجھ الدقة ،، فان شروط الخصوصیة وحدود االلتزام تنسجم انسجامًا مطلقًا مع القیم واألع راف والتقالی د     
یة والتي تملك وحدھا السائدة في سوریة والسیما القوانین النافذة ذات االختصاص في الجمھوریة العربیة السور  

الحق في االختصاص القضائي حین البحث عن القانون الواجب التطبیق في مع رض الوص ول إل ى خ الف ف ي         
  . تفسیر أو تنفیذ ھذا العقد 

  . الموافقة على االستخدام -
بیان ات   الثاني على جمی ع ال الفریقالرجاء األخذ بعین االعتبار أنك توافق موافقة غیر مشروطة حین تتخذ صفة     

 كمحرك بحث أو www.sy-directory.comأثناء استخدام / خالل / عبر / من / التالیة وكل ما قد ینشًا عن 
 منصة انطالق رئی سیة للول وج إل ى االنترنی ت أو كم صدر استق صاء معلوم اتي أو للغای ة الت ي أن شء م ن أجلھ ا              

www.sy-directory.com  أساسًا   .  
  . الشروط والبیانات الخاصة بالخصوصیة وحدود االلتزام-
 عل ى ش بكة االنترنی ت     ھو العنوان الرسمي لمح رك البح ث الف ائق التط ور    www.sy-directory.comإن   -

 نؤكد على حقوقیة ملكی ة ھ ذا االس م وع دم ال سماح بالت صرف ألي ك ان دون إذن        ونحنھذا العقد   وھو موضوع 
 ، كما ونحذر من أي استخدام غی ر الئ ق ل ھ تح ت أي ظ رف أو نوعی ة أو        الفریق األول خاص بذلك یصدر عن     

  . مسمى 
ًا لنا وم ن غی ر   یرتقي ھذا التحذیر لیشمل جمیع الرسوم والتصامیم ذات الصلة بالموقع والتي تعتبر حقًا مملوك    -

  .    المسموح للغیر باستخدامھ دون إذن خاص بذلك یصدر عن إدارة الموقع
 للمت  صفحین أو زوار مواق  ع االنترنی  ت الخاص  ة بالم  شتركین وذل  ك ی  وفر الموق  ع خدم  ة البح  ث المجانی  ة ع  ن   -

 www.sy-directory.comالموقع من خالل بیاناتھ الداخلیة والمتموضعة بقواعد بیاناتھ الخاصة ، نحن في 
،  أو أي نتائج تنطوي على نشاط إعالمي أو إعالني أو دعائي النربط نتائج البحث بنتائج خارجیة على اإلطالق 

لمدرجین ضمن قواعد بیاناتنا ،  یتعلق فقط باألشخاص اwww.sy-directory.comإن الضمان المتوفر في   
ونحن نؤكد على عدم مسؤولیتنا إطالقًا عن ما قد ینتج من تعاقدات مع جمی ع م ن أدرج وا ض من قواع د بیاناتن ا              

  ھ و فق ط بنوعی ة   www.sy-directory.comوالذین نطلق علیھم اسم المشتركین ، إن الضمان الذي ی وفره    
ھؤالء األشخاص وجودة منتجھم أو تمیز تجارتھم أو احترافھم العالي لجھة تخصصھم المھني دون أي مسؤولیة 

التعام ل معھ م أو التعاق د معھ م أو أي ن وع م ن أن واع االلتزام ات         .. عب ر  / خ الل  / ع ن  / م ن   عن ما ق د ین تج    
ى أفضل ال صناعات أو األش خاص أو الھیئ ات    التعاقدیة معھم ، إن دورنا یتعلق فقط وحصرًا بإرشاد الباحثین إل 

  .  ھامة وممیزة www.sy-directory.comأو التخصصات المھنیة في سوریة التي نعتبرھا نحن فقط في 
ل ذین ی ستعملون خدمات ھ م ن خ الل فھمن ا       ویحم ي خ صوصیة األف راد ا    www.sy-directory.com یحترم -

  ..   لھذه الخصوصیة فقط www.sy-directory.comوتفسیرنا نحن في الـ  
-www.syإن المواق    ع والبیان    ات الت    ي َتظھ    ر ف    ي نت    ائج البح    ث أو المرتبط    ة بخ    دمات البح    ث ف    ي         -

directory.com           ھي نتائج مؤكدة وحقیقیة ألناس قمنا سابقًا بزی ارتھم والتحق ق م ن تج ارتھم أو ص ناعتھم أو 
 www.sy-directory.comتخصصھم المھني أو منتجھم ل ذلك فنت ائج البح ث ال صادرة ع ن مح رك البح ث          

شر ونحن نتحمل المسؤولیة المعلوماتیة عنھا دون ترقى ھذه المسئولیة لحدود م ا    خاضعة لرقابتنا وإشرافنا المبا   
     .قد ینتج من آثار عقدیة أو تعاقدیة على أي نوع من االلتزامات مع من یظھر في نتائج البحث على اإلطالق 

ن األھداف األساسیة إن تكوین محرك بحث فائق التطور في االنترنیت ، سوري التمّیز وعالمي التأثیر ، ھو م -
عام   ة وال  دولي   إل  ى حی   ز الوج  ود ، وذل   ك لت  شجیع المجتم  ع العرب   ي     www.sy-directory.comلظھ  ور  

والسوري خاصة على استعمال شبكة اإلنترنت واالس تفادة منھ ا ب سھولة وی سر واالس تفادة م ا أمك ن م ن التن وع             
ة م ن ناحی ة ،، وم ن ناحی ة أخ رى اإلش ارة إل ى        المعرفي والتعلیمي والمعلوماتي المذھل الذي تشكلھ ھ ذه ال شبك         

حج  م وغن  ى وتن  وع المجتم  ع ال  سوري وم  دى وعم  ق ثقافت  ھ العلمی  ة وبیئت  ھ المعلوماتی  ة والتجاری  ة وال  صناعیة      
  .وھذا ھو باألساس ھدف وغایة المشروع وسبب نشوء الموقع . والسیاحیة والخدماتیة 

 أن یق رأ وب تمّعن بن ود العق د قب ل تعبئ ة       www.sy-directory.comنرجو من كل م شترك جدی د ف ي موق ع       -
،وبتوقیع المشترك على طلب االشتراك المرفق خلف ھذا العقد الطلب ؛ والتي تخضع أساسًا لمبادئ ُحسن النیة     

  . فھو قد اخذ علمًا بجمیع بنود ھذا العقد ووافق علیھا موافقة كاملة وتامة وصریحة واسقط حقھ بادعاء الجھالة 
  الموقع التزامًا مطلقًا بجمیع األعراف والتقالید والق یم وق وانین الجمھوری ة العربی ة ال سوریة ذات ال صلة             یلتزم -

-www.syوالسیما قوانین النشر االلكتروني والقوانین الناظمة ألعمال الدعایة واإلعالم ف ي س وریة، ل ذا ف ان        
directory.com  الت  رویج لب  ضاعتھم أو ص  ناعتھم أو   الی  شكل أي دعای  ة أو إع  الن ألي م  ن م  شتركیھ بغی  ة 

 ببن اء وت صمیم   www.sy-directory.comمنتجھم أو لجھة تخصصھم واحترافھم المھني ، ینح صر ن شاط        
 تحمل بیاناتھ الخاصة بھ والمقدمة منھ أساسًا - موقع انترنیت داخلي –وتسویق صفحة انترنیت داخلیة للمشترك 

  .جي أو اإلعالمي أي دعایة أو إعالن أو نشاط مشابھ والتحمل ھذه الصفحة ضمن تصمیمھا البرم
  . یلتزم الموقع باتخاذ جمیع اإلجراءات البرمجیة المناسبة لضمان استمراریة الخدمة وجودتھا -
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ھذه الخدمة متاحة لجمیع األشخاص العادیین واالعتباریین ال سوریین وجمی ع والھیئ ات والمؤس سات ال سوریة         -
والت ي تن سجم طبیع ة أعم الھم م ع       ان ت ف ي كاف ة أنح اء الجمھوری ة العربی ة ال سوریة        بدون تفرق ة م ن أي ن وع ك       
  . التصنیفات الرئیسیة للموقع 

لقد صممت جمیع صفحات الموقع لتضمن للمتصفح ومستخدم الموقع بیئة دینامیكیة إل ى أق صى م دى ،  بغی ة       -
مل على تطویر ھ ذه البیئ ة دوری ًا ل تالئم معظ م      ویتم الع/ الوصول السھل إلى المعلومة التي یرغب بھا ، وقد تم    

 .نظم التشغیل ومعظم وأھم متصفحات اإلنترنت المعروفة دولیًا 
  : التزام الموقع تجاه المشترك -  

  العمل واستمراریتھ المحافظة على دقة  -1
 .الترجمة االحترافیة لمعلومات المشتركین وصفحاتھم الخاصة في الموقع للغات الموقع المعتمدة  -2
تقدیم الرقم الكودي الخاص بصفحة الم شترك الخاص ة لی تم اس تعمالھ م ن قب ل الم شترك بغی ة الدالل ة عل ى                 -3

 .عنوانھ على شبكة االنترنیت
  .أداء الموقع الكليتطویر أعمال الموقع باستمرار مما ینعكس إیجابًا على  -4
 وھ ي موق ع انترنی ت    تظھر كنتیجة بح ث " صفحة المشترك الخاصة"تقدیم مساحة مخصصة وجاھز تدعى    -5

 مخصص للمشترك
  .تقدیم الدعم المعرفي والتطویري ألعمال المشترك ترسل دوریًا على عنوان بریده االلكتروني  -6

   الشروط واألحكام العامة –ثامناًً 
یتم األخذ بھذا العقد على أنھ وحدة كاملة متماسكة معًا ، و الیجوز تف سیر م ادة واح دة من ھ كح د أدن ى بمع زل              -

  .بقیة المواد عن 
 والم  شترك الفری ق األول الیج وز اإلتی ان بم واد جدی دة تنط وي عل  ى أي اتفاق ات أو تفاھم ات أو تعاق دات ب ین           -

  "ملحق عقد"سوى ما یتم االتفاق علیھ بعقد اتفاق جدید موقع علیھ من قبل الفریقین ویشار إلیھ باالسم 
یعلم إدارة الموقع ع ن نیت ھ ھ ذه قب ل ش ھر واح د عل ى        للمشترك الحق في إنھاء اشتراكھ في أي وقت على أن         -

/ من خاللھ / لدیھ / أو العاملین فیھ / أو إدارتھ و/  والفریق األولاألقل دون أي یشكل ذلك أي اثر رجعي على  
 حینھ  ا ب  شطب بیان  ات الم  شترك ش  طبًا ك  امًال م  ن جمی  ع قواع  د بیانات  ھ وال یح  ق       الفری  ق األول ویلت  زم ..مع  ھ 

  .  مطالبة باسترداد رسم االشتراك أو رسم العقد للمشترك ال
عند تعبئة طلب االشتراك في الخدمة، على المشترك أن یقدم معلومات صحیحة أو یعتقد ص حتھا ح سب مب ادئ      

   .وعلى المشترك إن یقوم بتعدیل ھذه المعلومات وتحدیثھا عند الضرورة. حسن النیة
 علیھ  ا عن  د اس  تعمالھ الخدم  ة، ویمتن  ع، بالت  الي، ع  ن اس  تعمال  بالمب  ادئ واألس  س المتع  ارفالم  شترك أن یلت زم  

   .مشروعةغیر الخدمة ألغراض ینجم عنھا ضرر یلحق باآلخرین أو ألغراض غیر قانونیة أو 
   .لخدمات الموقع بأي شكل من األشكال یلتزم المشترك أال یعّطل على اآلخرین استعمالھم 

ولیتھ ؤ طری  ق ھ  ذه الخدم  ة أو ب  سبب اس  تعمالھ لھ  ا تك  ون عل  ى م  س أی  ة اتفاقی  ات أو عق  ود یبرمھ  ا الم  شترك ع  ن 
   . من أیة مسؤولیة تترتب علیھاالفریق األولوُیعفي، بالتالي، 

یلتزم الفریق األول بمراسلة المشتركین على عناوین بریدھم االلكتروني وإعالمھم بأیة خدمات جدیدة أو إضافیة 
لفریق األول أي ح ق ب أي مطالب ة مالی ة أو رس وم مالی ة عل ى الفری ق          یراھا مناسبة دون أن یترتب ل أمورأو أیة   

  . الثاني ویستثنى من ذلك االتفاقیات الخطیة الموقع بین الفریقین بمعزل عن ھذا االتفاق
وینھي اس تعمال الم شترك لخ دمات الموق ع ف ي حال ة اكت شافھ أن        ھذا  أن ینھي عقد االشتراك لفریق األول یحق ل 

بخ رق ھ ذه االتفاقی ة ن ّصًا     المشترك ام المشترك بتزویدھا بھا مضّللة وغیر صحیحة أو إذا قام   المعلومات التي ق  
   .أو روحًا أو قام بخرق حقوق اآلخرین عن طریق ھذه االتفاقیة/ و

تخضع ھذه االتفاقیة ألحكام ومبادئ ونصوص القوانین المرعیة في الجمھوری ة العربی ة ال سوریة وی تم تف سیرھا       
وال ُیف سر امتن اع المال ك ع ن تطبی ق أي م ن الحق وق المن صوص علیھ ا والمعط اة ل ھ            .. سن النی ة  حسب مبدأ ُح    

  . بمقتضى ھذه االتفاقیة أنھ تنازل عنھا 
 والتي تھ م أعم ال الفری ق األول     مع األطراف الثالثة  نتائجھ وأعمالھwww.sy-directory.com قد یشارك

 بحقن  ا ف ي تقییمھ  ا عل ى أنھ ا ھام  ة لعملن ا البحث  ي     www.sy-directory.comوالت ي نح تفظ نح  ن فق ط ف ي       
    .www.sy-directory.comولدعم العمل البحثي األساسي في 

 ھ  ذه م ن ح ین إل ى آخ  ر   وح دود االلت زام    الخ صوصیة  ش  روطبتغیی ر   www.sy-directory.com ق د یق وم  
ال صفحة الرئی سیة   التغیی رات عل ى     وعن دما نق وم ب ذلك، سن ضع تل ك     ولغایات تتعل ق فق ط ب دعم أعم ال الموق ع ،     

 ..  بنوعیة ھذه التغییرات م ودرایة لكي تكون دائما على علللموقع 
أن یقوم متصفح الموقع أو  فقط من أجلمتوفرة  www.sy-directory.com منالمقدمة ات البحث إن خدم -

ت ستعمل   ال یج وز أن مستخدمھ أو زائره باالھتداء لموقعك الداخلي في قواع د بیان ات الموق ع المختلف ة عل ى أن ھ        
 أو موقعك ألغراض تجاریة لتزید حركة الدخول إلى www.sy-directory.com منالمقدمة خدمات البحث 

وتعی  د تن  سیقھا   www.sy-directory.com  وال یج  وز أن تأخ  ذ نت  ائج البح  ث م  ن   ترویجی  ة  أو إعالنی  ة ، 
   .وتعرضھا

اعتمادیة  مسؤولیة عن دقة أو محتوى أو شمولیة أو قانونیة أوأیة تحمیلھ  www.sy-directory.com الیقبل
 سوى م ا  www.sy-directory.com  أو توفر المعلومات أو المواد التي تظھر في نتائج خدمات البحث من   

  . ا العقد ذكر صراحة في ھذ
ب شدة، وإل ى أق صى ح د ی سمح ب ھ الق انون، ك ل ال ضمانات ال صریحة            www.sy-directory.com ی رفض 

مع ین، وع دم     لغ رض المالئم ة  ضمانات النجاح التج اري،  - ودون أیة قیود -والقانونیة، بما في ذلك  والضمنیة
  ن یفسر أو ینظر إلیھ على انھ موقع دعائي أو إعالني لمشتركیھ أو لمنتجاتھم    ، أو أمخالفة حقوق الملكیة
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أو ع ضو   أم ام أي م ستخدم   مسؤوًالفي أي حال من األحوال،  www.sy-directory.comال یمكن أن ُیعتبر
یمك ن أن تن شأ ب شأن      في إط ار ال شكاوى الت ي   الثة ،أو من تنطبق علیھ مواصفات الفریق الثاني أو األطراف الث

 األض رار یمن ع المطالب ة بتع ویض ع ن      ھ ذا االتف اق أو الموض وع المع الج ھن ا، تنطب ق ح دود الم سؤولیة ب شكل         
والخصوصیة والتأدیبیة، سواء كانت الشكوى قائمة على ضمانة  المباشرة وغیر المباشرة والعَرضیة والمستتبعة

إل ى احتم ال وق وع ھ ذه      تنبی ھ الفری ق االول  ذلك اإلھمال أو غیر ذل ك حت ى ل و ج رى      ما فيأو عقد أو إجحاف ب
   .األضرار

 ننب  ذ وب  شدة جمی  ع مظ  اھر االحتك  ار المعلوم  اتي عل  ى االنترنی  ت    www.sy-directory.comنح  ن ف  ي ال  ـ  
أنن  ا الیمك  ن أن نق  وم بن  شر أي معلوم  ات ألش  خاص أو ھیئ  ات أو     ون  ؤمن بمب  دأ دیمقراطی  ة المعلوم  ة ، بمعن  ى   

تخصصات أو منتجات في حال لم تتقدم بطلب اشتراك رسمي لھا معتمد ومقبول ، ومن ناحی ة أخ رى نح ن ف ي        
www.sy-directory.com       دیمقراطیة النت ائج وننب ذ    نؤمن ونؤكد بشدة على تمسكنا و التزامنا المطلق بمبدأ 

فكرة أو أسلوب احتكار النتائج ، فنحن نضع األشخاص أو الھیئ ات أو المنتج ات أو التخص صات ض من قواع د          
البیانات وبمتناول مستخدم الموقع أو المتصفح للموقع مجانًا والذي یملك ھو فقط الحق في أن یختار م ن یناس بھ       

فال یوجد لدینا أي تفضیل . ))  أن یختار األنسب من بین األفضل ((آخربمعنى .. من بین جمیع ھؤالء الممیزین 
 . على اإلطالق النتفاء السبب الدعائي واإلعالني للموقع ،، لذلك فالجمیع سواسیة من حیث آلیة ظھور النتائج 

الم سؤولیة   في أي شكل من األشكال www.sy-directory.com باإلضافة إلى ما ُذكر آنفا، ال یمكن تحمیل
الك  وارث الطبیعی  ة أو العوام  ل  ع  ن أي ت  أخیر أو توق  ف ف  ي األداء، عل  ى نح  و مباش  ر أو غی  ر مباش  ر، ب  سبب  

األعط ال ف ي أجھ زة     ، مث ل األعط ال ف ي اإلنترن ت،     أو أي م ن الظ روف الق اھرة    الخارجة عن نط اق س یطرتھ  
 اإلجراءات، األعطال الكھربائیة، ،  ىاألجھزة األخرتصاالت، األعطال في  الكمبیوتر، األعطال في أجھزة اال    

 . أوكل ما یمكن إدراجھ في ھذا الخصوص،  ، عدم أداء األطراف الثالثةالمختصة المحاكم  ، أوامر الحكومیة
  ،خاّص ة  أو مھنی ة  جدید، یتم السؤال صراحًة ع ن المعلوم ات اّلت ي تك ون     مشتركعند تعبئة الطلب من قبل أي      

 م ن مراس لة الم شتركین وإعالمھ م     القائمین على الموقعالغایة األساسّیة للسؤال عن ھذه المعلومات ھي لتمكین      
 ، وم ن ناحی ة أخ رى فق د ت م تنظ یم طل ب االش تراك لی تم تفری غ           بأیة خدمات جدیدة أو إض افیة مناس بة للم ستخدم       

مم ا ی ستدعي   " ى االنترنیت الداخلي ف ي الموق ع   موقعھ عل"محتواه المعلوماتي ضمن صفحة المشترك الخاصة     
اإلحاطة ما أمكن بجمیع المعلومات التي نراھا نحن فقط ضروریة لزوم تنظیم العمل وإیصال متصفح الموقع أو 
مستخدمھ إلى غایتھ المنشودة وھي جودة ودقة وحیویة نتائج البحث كون جوھر الخدمة الت ي یقدم ھ الموق ع ھ ي        

  "محرك بحث"أنھ 
بغی ة الوص ول     بیئ ة ت صفح دینامیكی ة إل ى أق صى م دى ،       موق ع لت ضمن للمت صفح   الصفحات جمیع  صممت   لقد

 ل تالئم معظ م نظ م    وی تم العم ل عل ى تط ویر ھ ذه البیئ ة دوری اً       / ال سھل إل ى المعلوم ة الت ي یرغ ب بھ ا ، وق د ت م         
  . المعروفة دولیًا التشغیل ومعظم وأھم متصفحات اإلنترنت

 جمی ع أجھ زة   مالئم ة  ولكثرة البرامج المستخدمة للتصفح أو لعدم االنترنیتولسرعة تطور على الرغم من ذلك    
الكمبیوتر وخاصة القدیمة للتط ورات عل ى ص فحات اإلنترن ت ق د تح دث بع ض الم شاكل أو اإلزعاج ات خ الل             

  .كل تتعلق بذلك الزلنا لن ندخر أي جھد لتالفي ذلك وتجنب أي مشا/ فلذلك نحن نؤكد إننا كنا  الموقع استخدام
الیح  ق للموق   ع تع   دیل أو تغیی   ر أو إلغ  اء أو ش   طب أو تح   ویر أو نق   ل أو التالع  ب ببیان   ات ص   فحة الم   شترك     
والمأخوذة من معلوماتھ التي ضمنھا طلبھ لالشتراك ما لم تحصل إدارة الموقع على تفویض خطي من المشترك 

ات التي التتفق أو التنسجم مع القیم والع ادات والتقالی د    من ذلك جمیع المواد والبیانات والمعلوم   ىبذلك ، ویستثن  
أو تدعو للكراھیة أو ذات اتجاھات فكریة أو سیاسیة أو تخل باآلداب العامة أو النظام العام أو تخ الف ب شكل أو       

ی ر  بآخر القوانین واألنظمة النافذة في الجمھوریة العربیة السوریة ویتوجب على الم شترك االلت زام المطل ق والغ    
 . مشروط بذلك 

بدون أیة ضمانات تتعل ق بنجاحھ ا أو م ضمونھا أو ص الحیتھا أو أی ة      ) كما ھي(یقدم المالك الخدمة على أساس     
وال یضمن المالك أن الخدمة س وف تك ون م ستمرة أو غی ر منقطع ة أو خالی ة م ن األخط اء أو         . ضمانات أخرى 

 س وى م اذكر   و المتوقع ة م ن اس تعمال الم شترك للخدم ة     كما وال ی ضمن النت ائج المترتب ة أو المرج وة أ        . موقوتة
  .صراحة في متن ھذا العقد
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