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  للتعليم العالي والبحث العلميالمشترآة الوزارية  لجنةال محضر اجتماع
  1/12/2005 بيروت 

  

بناًء على دعوة من معالي وزير التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية الدآتور خالد قباني قام السيد وزير 
ني مرتضى بزيارة إلى بيروت على رأس وفد التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية األستاذ الدآتور ها

مرافق حيث عقد اجتماع للجنة الوزارية المشترآة للتعليم العالي بحضور األمين العام للمجلس األعلى السوري 
  :اللبناني األستاذ نصري الخوري وآل من السادة

  :عن الجانب السوري
  رئيس جامعة دمشق  الدآتور وائل معال
  س جامعة حلبرئي  الدآتور نزار عقيل
  رئيس جامعة تشرين  الدآتور أمير إبراهيم

  رئيس جامعة البعث  الدآتور عامر فاخوري
  معاون وزير التعليم العالي  الدآتور نجيب عبد الواحد
  أمين المجلس األعلى للعلوم  الدآتور واثق رسول آغا

  :عن الجانب اللبناني
  رئيس الجامعة اللبنانية  الدآتور إبراهيم قبيسي
  أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية  الدآتور معين حمزة

   مسؤولة العالقات الخارجية–مستشارة وزير التربية   السيدة بشرى بغدادي عدره
  المستشار اإلعالمي لوزير التربية والتعليم العالي  ألبير شمعون .أ

  .ى خضوروحضر عن األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني السيدة لم

 الدآتور خالد قباني بالسيد وزير التعليم العالي  العاليبدأ االجتماع بكلمة ترحيبية من معالي وزير التربية والتعليم
خوة والصداقة والتعاون ألالسوري الدآتور هاني مرتضى والوفد المرافق، أآد فيها حرص لبنان على عالقات ا

  .لتي هي أساس في بناء اإلنسان والبالد في مجال التربية والتعليم العالي اوخاصًة

 آما لفت معالي الوزير قباني إلى أهمية أنشطة التعاون التي تم تنفيذها في إطار البرنامج التنفيذي للتعليم والبحث 
العلمي خاصة في مجال تبادل المنح والمقاعد التي استفاد منها العديد من الطالب اللبنانيين في اختصاصات مختلفة 

 الطبية آمًال أن يتمكن عدد أآبر من الطالب السوريين االستفادة من هذه االختصاصات في لبنان وفقًا ومنها
  .لألنظمة والقوانين المرعية اإلجراء في الجامعة اللبنانية

إذ  وأهمية استمرار التعاون بين البلدين، اروابط التاريخية بين لبنان وسوريآما أآد الدآتور قباني في آلمته على ال
  . القوية هي قوة للبنانا آما سورياأن لبنان القوي هو قوة لسوري

 شاآرًا معالي الوزير اللبناني باسم الوفد السوري على حسن اسيد وزير التعليم العالي في سوريثم تحدث ال
 تغير من االستقبال مشيرًا إلى العالقات التاريخية التي تربط البلدين والتي إن حصل فيها بعض الشوائب فهي ال

عالقات الماضي والحاضر والمستقبل، وأن الطالب واألساتذة هم الجهة المثقفة التي تلعب الدور األهم في مواجهة 
الظروف الراهنة مؤآدًا على استمرار المعاملة الخاصة للطالب اللبنانيين في الجامعات السورية وأن برنامج 

ين هي األهم وتمنى الوزير مرتضى في نهاية آلمته للبنان التعليم العالي سوف يجدد ويوسع ألن مصلحة البلد
  .وشعب لبنان مستقبًال زاهرًا

ثم تحدث السيد أمين عام المجلس األعلى السوري اللبناني عن الجهود الكبيرة التي بذلت في األعوام السابقة في 
صول إلى تعاون أفضل وعلى أن تبدأ مجال التربية والتعليم العالي مشيرًا إلى بعض النقاط التي يجب معالجتها للو
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 فيما يتعلق لجنة المتابعة بعقد اجتماعات لوضع المقترحات الضرورية لتعديل البرنامج التنفيذي وخاصًة
 تقديم بالمواضيع التي تحتاج إلى معالجات قانونية، آما أشار سعادة األمين العام إلى ضرورة معالجة موضوع آلية

الطلبات على المقاعد والمنح وموضوع صرف المنح للطالب السوريين في لبنان باإلضافة إلى ضرورة إيجاد آلية 
لصرف بدل تنقل لألساتذة الباحثين والزائرين بين البلدين وآذلك موضوع رسوم التسجيل للطالب السوريين في 

ب العرب في الجامعات السورية لتكون الرسوم متوازنة الجامعة اللبنانية والطالب اللبنانيين في مفاضلة الطال
وتمنى أخيرًا على الوزيرين السوري واللبناني رعاية ندوة األيام البحثية السورية اللبنانية المقبلة التي ستعقد في 

 وقد تمت الموافقة على هذه االقتراحات وتقرر أن يصار إلى تحديد مواعيد 17/1/2006 و16دمشق يومي 
  .ات لجنة المتابعة بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانيالجتماع

ثم تحدث سعادة األمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان مستعرضًا مراحل التقدم في برنامج التعاون 
 التواصل وتبادل الزيارات البحثي العلمي السوري اللبناني مؤآدًا على ضرورة تشجيع الباحثين من البلدين على

واقتراح صيغ جديدة للبرنامج الستقطاب الباحثين العلميين وأن أهمية البرنامج تكمن في أنه يصب في محاور 
تخدم البلدين مع اإلصرار على اعتماد معايير النوعية والجودة في اختيار المشاريع وقدم الدآتور معين حمزة 

ارآة في دورة تدريبية لتأهيل الباحثين على البحث العلمي سوف تعقد في دعوة إلى أربعة باحثين سوريين للمش
  .17/2/2006و 16بيروت في الفترة الواقعة ما بين 

وقد تحدث الدآتور قبيسي رئيس الجامعة اللبنانية مستعرضًا أبرز ما أنجز من تعاون بين الجامعة اللبنانية 
الستمرار في التعاون والعمل المشترك وأن ال تبقى الظروف والجامعات السورية وضرورة تشجيع الباحثين على ا

  .االستثنائية التي مرت عائقًا أمام التعاون والتواصل العلمي بين البلدين

وقد قدم أعضاء الوفد السوري مداخالت عدة حول أهمية التعاون وأهمية تشجيع الباحثين لتقديم مشاريع بحث في 
  .حرص على الجودة والكفاءة أوًالإطار برنامج التعاون البحثي مع ال

وفي نهاية االجتماع تم التوافق على ضرورة تكثيف النشاطات المشترآة وتسهيل اللقاءات بين األساتذة والطالب 
آما تقرر دراسة إمكانية إقامة لقاء موسع للباحثين يترافق مع بعض النشاطات التي تقام في مدينة حلب خالل عام 

  .آعاصمة للثقافة اإلسالمية خالل العام المشار إليه أعاله آونها قد اعتمدت 2006

  

  عن الجانب اللبناني  عن األمانة العامة  عن الجانب السوري
  وزير التربية والتعليم العالي  للمجلس األعلى السوري اللبناني  وزير التعليم العالي

  خالد قباني. د  نصري الخوري. أ  هاني مرتضى. د

  

  


