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  1/2     ملحق تنفيذي في سوريا مع مذآرة تفاهم بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومرآز المعلومات القومي

 

  مذآرة تفاهم
  بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان

  ومرآز المعلومات القومي في سوريا
  

استنادًا إلى الرغبة المشترآة بين الطرفين تم االتفاق على تأطير التعاون والتبادل بين مرآز المعلومات القومي في 
  .جمهورية اللبنانيةالجمهورية العربية السورية والمجلس الوطني للبحوث العلمية في ال

  :1مادة 
يتعهد الطرفان الموقعان على االتفاق  إنجاز وتطوير التعاون العلمي المتبادل في إطار إمكاناتهما وطبقًا لألنظمة 

  .المتبعة في آل منهما

  :2مادة 
  :تحدد مجاالت التعاون بين الطرفين فيما يلي

  .عام، وخاصة ما يتعلق بمجال االهتمام المشترك بينهماتبادل الوثائق التي يتم إعدادها من قبل الجهتين بشكل  .1
  .تبادل المعلومات في مجال نظم المعلومات وإدارتها .2
  .تبادل الباحثين والخبرات والمعلومات في مجال تكنولوجيا المعلومات واالستشارات المعلوماتية .3
  .تشجيع إقامة الندوات والدورات التدريبية المشترآة .4
  .لمشاريع والدراسات المشترآةتشجيع إعداد وتنفيذ ا .5
  .تشجيع آل طرف على نشر أخبار نشاطات الطرف اآلخر في منشوراته .6
  .التعاون بين الجهتين على القيام بمشاريع تحدد بالتوافق .7

  : 3مادة 
  .تكلف لجنة مشترآة بمتابعة البنود الواردة في هذه المذآرة، وتجتمع دوريًا

  :4مادة 
  .ذا االتفاق بموافقة الطرفينيمكن تعديل بعض أو آل بنود ه

  : 5مادة 
  .تم تحرير هذه المذآرة على نسختين أصليتين بيد آل طرف نسخة أصلية واحدة فقط

  عن المجلس الوطني للبحوث العلمية  عن مرآز المعلومات القومي
  في  في

  الجمهورية اللبنانية  الجمهورية العربية السورية
  أمين عام المجلس  رئيس المرآز

  الدآتور حافظ قبيسي  ور عبد المجيد الرفاعيالدآت
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  2/2     ملحق تنفيذي في سوريا مع مذآرة تفاهم بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومرآز المعلومات القومي

 

  ملحق تنفيذي
  

استنادًا إلى المادة األولى والثانية من مذآرة التفاهم بين المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان ومرآز 
  :تم االتفاق على ما يلي. المعلومات القومي

  في مجال االتصال باإلنترنت: أوًال
يقدم المجلس الوطني للبحوث العلمية تسهيالت االتصال باإلنترنت إلى مرآز المعلومات القومي عن طريق عقدة 

  .المجلس

  في مجال البث اإللكتروني: ثانيًا
يقوم مرآز المعلومات القومي ببث نشرة معلومات المساء يوميًا إلى الشبكة الحاسوبية في المجلس الوطني للبحوث 

  .العلمية

  في مجال تبادل اإلعالم العلمي: ثالثًا
يقوم المجلس الوطني للبحوث العلمية بنشر أخبار مراآز المعلومات والتوثيق والمؤسسات العلمية في سوريا في 

، وبالمقابل يقوم مرآز المعلومات القومي بنشر أخبار المؤسسات العلمية اللبنانية في مجلة )البحث العلمي(نشرة 
  ).الوطنية للمعلومات(

  :رابعًا
  .التعاون في مجال إعداد قواعد معلومات علمية وطنية لعلوم المياه واالقتصاد في البلدين

  :خامسًا
تشكيل لجنة مشترآة لتنفيذ هذا الملحق ووضع برنامج زمني لعقد اجتماعات دورية وفقًا لمتطلبات العمل وسمي 

  :السادة
  د المائيةحسانة محي الدين     منسقة النظام الوطني للموار. د
  المدير الفني في مرآز المعلومات القومي  بشار عباس          . م

  أو من ينوب عنهما أعضاء في هذه اللجنة

  

  عن المجلس الوطني للبحوث العلمية  عن مرآز المعلومات القومي
  في  في

  الجمهورية اللبنانية  الجمهورية العربية السورية
  أمين عام المجلس  رئيس المرآز

  الدآتور حافظ قبيسي  ور عبد المجيد الرفاعيالدآت

  


