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 األيام البحثية السورية اللبنانية
 اللقاء السوري اللبناني حول 

 التراث العلمي العربي البحث في

 2000 آانون الثاني 21-20: الزمان •

 بيروت : المكان •

 وزارة التعليم العالي في سوريا: المجلس األعلى للعلوم: تنظيم •
 جامعة حلب: معهد التراث العلمي العربي

 لبحث في التراث العلمي العربي، لبنان فريق الدراسة وا
 المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان

 الجامعة اللبنانية
 بالتعاون مع األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني 

 2000 آانون الثاني 20برنامــج 

 :االفتتــاح
  بيضونمحمد یوسف. أ آلمة معالي وزير الثقافة والتعليم العالي في لبنان •
 محي الدین عيسى. د صالحة سنقر. آلمة ممثل وزيرة التعليم العالي في سوريا د •
 معين حمزة. د آلمة أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان  •
 أسعد دیاب. د آلمة رئيس الجامعة اللبنانية •
 آرم العودة. د آلمة أمين عام المجلس األعلى للعلوم في سوريا •
 نصري الخوري. أ ين عام المجلس األعلى السوري اللبنانيآلمة أم •

 نشأت الحمارنة. د: ،    تقديم وتعليقرشدي راشد .د     :المحاضرة االفتتاحية
 

  عباس صباغ–نصر اهللا نصر اهللا .  د:المقررمحمد زعيتر       .  د: الرئيس    :الجلسة األولى
 جورج طعمه. د األدوية المرآبة •
 محمد مرایاتي. د ة ـ الكنديعلم التعمي •

 

 سيمون حایك.  د–هشام النعسان .  د:المقررنزیه المرعبي      .  د: الرئيس    :الجلسة الثانية
 منى الشعراني. د تقنيات الميكانيكا العامة •
 مصطفى موالدي. د حجم الكرة •

 

 إلهام آالب بساط.  د–الصوفي عارف .  د:المقررخالد الماغوط       .  د: الرئيس    :الجلسة الثالثة
 سامي شلهوب. د نظرية المتوازيات •
 شكر اهللا الشالوحي . د علم المناظر الهندسي •
 هلين بللوستا. د التحليل الهندسي ـ رسالة ابن سنان •
 شذى قاوجي. ود عبد الناصر آعدان. د جابر بن حيان ـ خيمياء •
 د الحجيريمحم. د الهندسات الالاقليدية ـ المصادرة الخامسة •
 ميادة ضاي. د تشكل الصخور •
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 نزار المقدم.  د–مصطفى موالدي .  د:المقررفتحي عویضة     .  د: الرئيس    :الجلسة الرابعة
 باسم مسلم. د العلم في حواشي التفاسير •
 أحمد الحاج دیاب. د أبو الحسن المراآشي ـ التقويم •
 هشام النعسان. د  الحديقة األندلسيةهندسة البيئة ـ •
 إحسان الهندي. د 17تصنيف المدافع ـ القرن  •
 بدوي المبسوط. د حبش الحاسب ـ التقويم •
 نقوال فارس. د تعبير المشتق ـ شرف الدين الطوسي •

 الملخص

دف تط    دين به ن البل احثين م ي لب ي العرب راث العلم ي الت اث ف ات واألبح اء لعرض الدراس يم اللق اث أق وير األبح
الجارية وتبادل الخبرات عبر تعاون علمي بين الباحثين في البلدين، وإرساء قواعد التعامل مع تاريخ  العلوم آمادة            
ن      ر أساسي م و مظه م ه ى أن العل دًا عل وي، وتأآي افي والترب ي والثق توى العلم ى المس ات عل ة ذات انعكاس علمي

 .مظاهر تأآيد الحضارة

ل               آلمات افتتاح أعمال اللقاء أشارت إلى أن التراث العلمي ليس موضوعًا للفخر واالعتزاز بإنجازات األسالف، ب
احثين                          ى الب ق والبحث في تفاصيل النصوص والتفاسير، وال تقتصر عل هو معرفة علمية ميدانها التنقيب والتحقي

ان في              . العرب إنما بالتعاون مع مراآز األبحاث العالمية المتقدمة        ين سوريا ولبن وأهمية التعاون الوثيق  والمثمر ب
يس مجرد                                م وبحث ول دان عل وم مي اريخ العل د أن أصبح ت ي، بع ات التكامل العلمي العرب سبيل تجسيد أرقى تجلي
اديمي                        اون في مجاالت البحث األآ ة، والتع ال العلمي ؤلفين واألعم تاريخ يتمثل في وضع تسلسل زمني لتعاقب الم

ي    خصوصًا وال  بحوث الثقافية عامًة لحفظ التراث العلمي العربي من االندثار، ورفده باإلنجازات العلمية الحديثة الت
ة وضاربة في                ة والحضارية قوي تجعل تاريخنا العلمي موصوًال ومستديما، وإلثبات أن جذور األمة العربية الثقافي

اريخ اق الت ين  . أعم ة ب يرة علمي ن مس زء م اون ج ذا التع ا أن ه ترآة  آم الن لحل القضايا المش قيقين يعم دين ش بل
 . وتحقيق التنمية المطلوبة

وم                        اء والعل اء والكيمي ة في الرياضيات والفيزي مداخالت اللقاء توزعت على عدة محاور وتناولت مواضيع مختلف
ة              ة األندلسية ـ هندسة البيئ ل الهندسي، والحديق ينا ـ التحلي ن س الة اب ل رس ية، مث م    الطبيعية والهندس دي ـ عل ، والكن

 .مما يبين دور العلماء العرب النوابغ المميز في خلق آثير من العلوم وتطوير بعضها اآلخر. التعمية وغيرها

م                       ى العل ار إل ادة االعتب وان ضرورة إع احثين تحت عن اء بمشارآة عدد من الب آما عقدت طاولة مستديرة في اللق
ة و     تلزمات الدراس ي ومس اريخ العرب ن الت زء م اء      آج ن دور العلم اؤل ع م التس ي، وت راث العلم ي الت ث ف البح

والجامعات في أوطاننا اليوم، وآيف نصدر العلماء ونستورد العلم، بينما آان العرب في الماضي ورغم ظروفهم                    
رة                        وم أصبحت ذخي ارف وعل ًال، وأنتجوا مع ة ونق ة ترجم ة والعقلي اتهم المادي م وفق حاج ى العل ين عل القاسية مقبل

م من            . إلى العلم القديمأضيفت   وم أيضًا، أخرجوا العل واب العل دعوا في آل أب روا وأب وآما أن العلماء العرب ابتك
 .اإلطار النظري إلى الميدان التطبيقي أي توظيف االستكشافات

 : وانتهى اللقاء بعدة توصيات وأحكام أآدت
ة       ضرورة تشجيع البحث في التراث العلمي من قبل المؤسسات المعنية با           - الي والتربي لبحث العلمي والتعليم الع

 والثقافة؛
ي     - توى العلم اء بالمس ن أجل االرتق دين، م ن البل ل م ي آ رق البحث ف ؤولين عن ف ين المس ق ب اون الوثي التع

 لألبحاث، والتعاون لهذا الغرض مع المراآز المعروفة؛
 ن؛تسهيل انتقال الباحثين والطالب في مجال دراسة تاريخ العلوم بين البلدي -
 العمل على إقامة اللقاءات دوريًا آل سنتين؛ -
ا                          - ادة منه ة اإلف وم ومحاول اريخ العل ة الصادرة عن مراآز دراسة ت تعيين لجان متابعة لدراسة البحوث العلمي

 .تطبيقيًا


