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 اللقاء العلمي
 السوري اللبناني 

     1999 حزيران 8: الزمان •

  تل عمارة، لبنان: المكان •

 مديرية البحوث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي في سوريا: تنظيم •
 ومصلحة األبحاث العلمية الزراعية في وزارة الزراعة اللبنانية

 للمجلس األعلى السوري اللبنانيبالتنسيق مع األمانة العامة 

 أسعد مصطفى. أوزير الزراعة واإلصالح الزراعي في سوريا : رعایة •
  سليمان فرنجية.وزير الزراعة في لبنان أ

 البرنامــج 

 :االفتتـــاح
 أسعد مصطفى. أ آلمة السيد الوزير  •
 اقةخليل خز. د آلمة مدير عام مصلحة األبحاث العلمية الزراعية في لبنان •
 محمد وليد الطویل. د آلمة مدير البحوث العلمية الزراعية في سوريا •
  آلمة رئيس مجلس إدارة مصلحة األبحاث العلمية الزراعية •
 مالك یازجي. م آلمة األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني •

 

 :الجلسة األولى
         محمد وليد طویل. دمدير البحوث العملية الزراعية في سوريا    :الرئيس
 صالح الحاج حسن. م    :المقرر

 دراسة أصناف الشمندر السكري الجديدة في سوريا •
 )مديرية البحوث العلمية الزراعية، دوما، سوريا (هدى عبسة. معلي نصر اهللا، . م 

 در السكري تأثير معدل الري ونسب التسميد اآلزوتية على النمو واإلنتاج والمواصفات التصنيعية للشمن •
ارة،        (فادي آرم   . صالح الحاج حسن، د   . م سليمان السكاف، . م  ل عم مصلحة األبحاث العلمية الزراعية، ت

 )لبنان

  لرفع اإلنتاجية في وحدة المساحة لمحصول الذرة الصفراء في سوريا 2/34 و 1/85استنباط هجينين •
 )زراعية، دوما، سوريامديرية البحوث العلمية ال(یولند ملكو . تيسير منصور، م. د 

 اختيار وتعريف أصناف قمح متحملة لدرجات عالية من البور بواسطة زراعة األنسجة •
  )مصلحة األبحاث العلمية، الزراعية، تل عمارة، لبنان(حسن مشلب . د 
 )آلية الزراعة، الجامعة اللبنانية(ریما ليون . د 

 

 :الجلسة الثانية
 حسن مشلب         . د    :الرئيس
 علي شحادة. م    :المقرر

 تحديد أفضل موعد وطريقة لتطعيم الجوز المحلي •
 )مديرية البحوث العلمية الزراعية، دوما، سوريا(حسن المبخر . غسان نابلسي، م. د 



 المجلس األعلى السوري اللبناني
 األمانة العامة

 2

 تأثير المبيدات على ريزوبيا الحمص وتكون العقد الجذرية  •
 )مصلحة األبحاث العلمية الزراعية، تل عمارة، لبنان(ي إیليا الشویر. صالح الدین عيسى، د. د 

 المخلفات الزراعية واستخدامها في تغذية الحيوان  •
 )مديرية البحوث العلمية الزراعية، دوما، سوريا(أیمن آرآوتلي . م 

 دراسة عن ترآيبة زيت القصعين والمادة الفعالة فيه في مكافحة الجراثيم الضارة •
 )مصلحة األبحاث العلمية الزراعية، الفنار، لبنان(ربيعة صفير خریستو هيالن، . د 

 الملخص

ادل          دين، وتب ي البل ي سبيل تطوير الزراعة ف ى اإلرادة المشترآة للعمل ف د عل اء بالتأآي اني من اللق وم الث د الي عق
ان وسوريا      المعرفة وتحديد مسارات التعاون المستقبلي، والدعوة إلى تعميق التعاون بين مؤسسات البحوث             بين لبن

 .وتطويره ليغدو نموذج يحتذى به على مستوى الوطن العربي

ات     ميد والتقني ري والتس ات ال ة وعملي ات الزراعي ول المخلف ت ح اء آان ي اللق دمت ف ي ق اث الت ات واألبح الدراس
 .الحديثة في التهجين وغيرها من القضايا الزراعية المتخصصة

 .ت حول المواضيع التي تم بحثها ومناقشتهاختام اللقاء آان بإصدار عدة توصيا

 

 


