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Who are we:

An independent research institution that has no association with the ruling 
regimes and political, partisan or sectarian affiliations, which is a embrace 
of the richness, diversity and pluralism of Syrian society with a vision of 
responsible freedom, established on the initiative of 50 Syrian researchers 
and academics, which is particularly concerned with the needs of Syrian 
society inside Syria, specializing in scientific studies and research, social and 
developmental consultations, and issues of community recovery. 

The center aims to monitor and follow up on the directions of scientific 
research in what is closely related to the needs of Syrian society inside Syria.
The Centre is a link between the various actors interested in rebuilding Syrian 
society and accessing a society of peace, freedom and dignity by providing 
government institutions and administrative sectors with robust scientific 
studies, which can be relied upon to develop future plans for the building 
and development of society. 

It is also concerned with developing the performance of community 
development workers in all fields and building their capacities in accordance 
with the needs of Syrian society.

من نحن:

أو  الحزبية  أو  السياسية  باالنتامءات  الحاكمة وال  باألنظمة  ارتباط  لها  مؤسسة بحثية مستقلة ليس 

الطائفية ، وهي محتضنة لغنى والتنوع والتعدد يف املجتمع السوري وذلك بفكر ينهج الحرية املسؤولة, 

أنشئت مببادرة من 50 باحث وأكادميي سوري، تهتم عىل وجه الخصوص باحتياجات املجتمع السوري 

والتنموية،  االجتامعية،  العلمية، واالستشارات  والبحوث  بالدراسات  يف داخل سوريا، وهو متخصص 

وقضايا التعايف املجتمعي.

املجتمع  باحتياجات  له عالقة وثيقة  العلمي فيام  البحث  توّجهات  املركز إىل رصد ومتابعة  ويهدف 

السوري داخل سوريا. 

وُيعدُّ املركز حلقة وصل بني األطراف املختلفة الفاعلة واملهتمة بتحقيق إعادة بناء املجتمع السوري 

الحكومية  املؤسسات  رفد  خالل  من  وذلك  والكرامة،  والحرية  السلم  مجتمع  إىل  الوصول  وسبل 

والقطاعات اإلدارية بدراسات علمية محكمة، ميكن االعتامد عليها لوضع خطط مستقبلة لبناء املجتمع 

وتنميته. 

كام ُيعنى بتطوير أداء العاملني يف التنمية املجتمعية يف كافة املجاالت، وبناء قدراتهم مبا يتناسب مع 

احتياجات املجتمع السوري.



Our Vision:

Intellectual innovation and narrowing the gap between knowledge 
and decision-making in the administrative and political institutions 
of Syrian society.

Our Values:

- Quality and 
Excellence

- Academic 
Freedom

- Scientific 
Methodology 

- Continuous 
Improvement

Our Misson:
Work on cognitive development 
and create scientific and practical 
solutions on issues of development 
and community recovery. 
To build local partnerships, to 
create community development, 
based on the use of local expertise, 
academic studies, and the use of 
modern information technology.

رؤيتنا:
التجديد الفكري وتضييق الفجوة بني املعرفة وصناعة القرار يف املؤسسات اإلدارية والسياسية للمجتمع 

السوري؛ وتقديم تحليالت ودراسات اسرتاتيجية تتميز بالعمق واملهنية ومالمسة الواقع .

رسا لتنا:
املجتمعي.  والتعايف  التنمية  ، وابتكار حلول علمية وعملية حول قضايا  املعريف  التطوير  العمل عىل 

وبناء رشاكات محلية ، إلحداث تنمية مجتمعية، قامئة عىل االستفادة من الخربات املحلية ، والدراسات 

األكادميية، واستخدام تكنولوجيا املعلومات الحديثة.

    قيمنا:
- الجودة والتميز 

- الحرية األكادميية

-  املنهجية العلمية 

-  التحسني املستمر



Our Goals:

 
  Honoring and embracing creativity and excellence to promote and spread 
the culture of innovation and development in our society.
Developping the abilities of young researchers to carry out scientific research 
and analysis and interest in the development of young research capabilities.
Providing research studies and reports on sustainable development in our 
society.

 Promoting the contribution 
of scientific research to local 
development efforts and 
stimulating efforts to create 
creative portals to the problems and 
challenges facing the region, away 
from the stereotypical approaches 
that deepen dependency.

  Contributing to the study of the 
needs of post-war and conflict 
societies and ways of recovery 
through self-reliance, and to 
benefit from accumulated studies 
in this area.

  Researching on ways to deal with 
the outcome of the tragic situation 
in Syria from the perspective of the 
culture of society and the cultural 
heritage of the region, and ways to 
reach a society of peace, freedom 
and dignity.
 
 Providing the government and 
administrative sectors in the 
region with robust scientific 
studies that can be relied upon 
in the development of future for 
the building and development of 
society. 

  Contributing to the promotion of moral values, as one of the most important 
foundations of building Syrian society, which was subjected to intellectual 
and psychological distortions during the war, through organized educational 
and social projects, targeting all segments of the population.

  To develop the performance of community development workers in all fields, 
and to build their capacities in accordance with the needs of the Syrian society.
 Promoting a culture of civil peace, equality before the law, and confronting 
racism, discrimination and extremism. 

  Emphasizing the need to develop scientific solutions 
to address the situation of tens of thousands of 
orphans, support Syrian women in exercising their 
community role, and support people with special 
needs by integrating them into society professionally, 
socially and educationally. Attention to the displaced 
community, to be a positive energy that contribute to 
the reconstruction of Syrian society.

أهدافنا:

  تكريم واحتضان اإلبداع والتميز لتعزيز ونرش ثقافة االبتكار والتطوير يف مجتمعنا.

القدرات  بتطوير  واالهتامم  والتحليل  العلمي  بالبحث  القيام  عىل  الشباب  الباحثني  قدرات  تنمية 

البحثية الشاّبة.

تقديم الدراسات البحثية والتقارير التي تتعلق بالتنمية املستدامة يف مجتمعنا.

   تعزيز مساهمة البحث العلمي يف جهود التنمية 

املحّلية، وتحفيز الجهود نحو ابتكار مداخل إبداعية 

بعيداً  املنطقة،  تواجه  التي  والتحديات  للمشاكل 

عن املداخل النمطية التي ُتعّمق التبعية.
  

بعد  ما  احتياجات مجتمعات  دراسة  اإلسهام يف    

االعتامد  خالل  من  التعايف  وسبل  والرصاع  الحرب 

عىل الذات، واالستفادة من الدراسات املرتاكمة يف 

هذا املجال.

مخرجات  مع  التعامل  طرق  يف  البحث    

الوضع املأساوي يف سوريا من منظور ثقافة 

وسبل  للمنطقة،  الحضاري  واإلرث  املجتمع 

الوصول إىل مجتمع السلم والحرية والكرامة.

  رفد الحكومة والقطاعات اإلدارية يف 

املنطقة بدراسات علمية محكمة ميكن 

االعتامد عليها يف وضع خطط مستقبلة 

لبناء املجتمع وتنميته.
   

االخالقية، كأحد أهم أسس  القيم  تعزيز  املساهمة يف    

فكرية  لتشوهات  تعرض  الذي  السوري،  ملجتمع  بناء 

تربوية  مشاريع  خالل  من  وذلك  الحرب،  أثناء  ونفسية 

واجتامعية منظمة، تستهدف كافة رشائحه.

  االهتامم بتطوير أداء العاملني يف التنمية املجتمعية يف 

كافة املجاالت، وبناء قدراتهم مبا يتناسب مع احتياجات 

املجتمع السوري.

القانون،  أمام  واملساواة  األهيل،  السلم  ثقافة  تعزيز 

ومواجهة العنرصية والتمييز والتّطرف. 
   

  التأكيد عىل رضورة  وضع حلول علمية ملعالجة أوضاع 

عرشات آالف اليتامى، و دعم  املرأة السورية يف مامرسة 

الخاصة  االحتياجات  ذوي  دعم  و  املجتمعي،  دورها 

وتربويا.  واجتامعيا  مهنيا  املجتمع  يف  دمجهم  من خالل 

إيجابية  طاقات  ليكونوا  النازحني،  مبجتمع  واالهتامم 

تسهم يف إعادة إعامر املجتمع السوري.



مجاالت عمل المركز: 

وحدة البحوث والدراسات

وحدة تطوير املجتمع

استطالعات الرأي

وحدة التدريب  والتأهيل وبناء القدرات

املجلة العلمية )مجلة ريحان للنرش العلمي(

املؤمترات والندوات العلمية

قراءات يف كتب 

وحدة الطباعة والنرش

املكتبة 

 صدى الطلبة 

Our programs:

Research and Studies                                         
Community Development
Polls
Training and rehabilitation unit
Scientific Journal
( Rihan Journal for scientific publishing )
Scientific conferences and seminars
Readings in books
 Printing and publishing unit 
Library
 Students Echo
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