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 اللقاء العلمي
 السوري اللبناني 

        1999 أيار 22: الزمان •

  دمشق، سوريا: 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
  آلمة السيد الوزير  •
 محمد وليد الطویل. د آلمة مدير البحوث العلمية الزراعية في سوريا •
 خليل خزاقة. د م مصلحة األبحاث العلمية الزراعية في لبنانآلمة مدير عا •
 مالك یازجي. م آلمة األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني •

 

 :الجلسة األولى
        خليل خزاقة.  دمدير عام مصلحة األبحاث العلمية الزراعية في لبنان  : الرئيس

 یاسين سویدان. م   :المقرر 

 جية الشمندر السكري في لبنانتحسين إنتا •
ن، م. م  اج حس كاف، م. صالح الح ليمان الس يم الطقش. س ل   (تم ة، ت ة الزراعي اث العلمي مصلحة األبح

 ) العمارة، لبنان

 تحسين غلة الشعير في منطقة االستقرار الثانية في سوريا  •
 ) ة، دوما، سوريامديرية البحوث العلمية الزراعي (یاسين سویدان. بهاء الدین جمال، م. م 

 التنوع البيولوجي للوزيات في منطقة البقاع في لبنان •
 ) مصلحة األبحاث العلمية الزراعية، تل عمارة، لبنان (لميس شلق. علي محمد شحادة، د. م 

 حصر ودراسة أهم المواصفات المورفولوجية لبعض أصناف التين المنتشرة في سوريا •
 )مديرية البحوث العلمية الزراعية، إدلب، سوريا (يدمصطفى الرش. أنور إبراهيم، م. د 

 

  :الجلسة الثانية
                    حسن المبخر. م   :الرئيس
 لميس شلق. د    :المقرر

 نتائج أولية لمسح األمراض الفيروسية على الشمندر السكري في لبنان •
مصلحة األبحاث  (ح الدين عيسى    صال. تميم الطقش، د  . إيليا الشويري، م  . صالح الحاج حسن، د   . م 

 ) العلمية الزراعية، تل العمارة، لبنان
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ة  • ات الدقيق بعض الكائن درة التضادية ل ا(الق ذبول ) فطور وبكتري ائن الممرض المسبب لمرض ال إزاء الك
 الوعائي للعدس 

 )مرآز البحوث العلمية الزراعية، حمص، سوريا(سعيد الحسن . م 
 )قسم وقاية النبات، آلية الزراعة، جامعة حلب، سوريا(بسام بياعة . د 
 )المرآز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، إيكاردا، حلب، سوريا(ویلي أرسكين . د 

 دراسة حساسية الجراثيم المسببة اللتهابات الضرع عند المجترات لبعض المضادات الحيوية  •
 )ية الزراعية، تل عمارة، لبنانمصلحة األبحاث العلم(مراد معلوف . د 

 دراسة ظاهرة قشب ثمار التفاح •
 )مرآز البحوث العلمية الزراعية بوقا، الالذقية، سوريا (وطفة إبراهيم. فيروز صبيح، د. د 
 )آلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سوريا(منذر حلوم . جرجس مخول، د. محمد طویل، د. د 

 الملخص

ي تحققت في                      عقد اللقاء العلم   ق اإلنجازات الت قيقين بهدف تعمي ي في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين الش
ة           ة الزراعي وث العلمي رامج البح الل ب ن خ واني م ي والحي اج الزراع ادة اإلنت دان زي ي مي اون ف ذا التع ار ه إط

ترآة ى الب 0المش د عل دروس، يعتم ديات االقتصادية بشكل علمي وم ة التح د  ولمواجه حث العلمي الزراعي آأح
ين سوريا  اون الزراعي ب اق التع تراتيجية مشترآة ترسم آف ق اس ة وف ول جذري دم حل ي تق ية الت دعامات األساس ال

 .ولبنان في المستقبل

افتتاح اللقاء آان باإلشارة إلى أن األيام البحثية العلمية المشترآة هي خطوة إلى األمام، تضاف إلى السجل الزاخر     
ى                        بالعديد   رات، للوصول إل ادل الخب ي وتب اون الفن من األعمال المشترآة في مجال البحث العلمي وفي مجال التع

ة    ى حال وريا إل ان وس ن أن توصل لبن ي يمك اد األطر الت ة وإيج ات الزراعي يق السياس املة لتنس ترآة ش ة مش خط
 .التكامل في مجال الزراعة والصناعات المتفرعة عنها آما في سائر المجاالت

رة وأصناف الشعير وأمراض                       وي لألشجار المثم وع الحي األبحاث والدراسات التي قدمت في اللقاء آانت عن التن
 .الشوندر السكري وغيرها من القضايا الزراعية

 .أقيم لقاء علمي آخر في لبنان لمتابعة دراسة ومناقشة نتائج البحوث الزراعية في مختلف المجاالت

 


