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 األيام البحثية السورية اللبنانية
 ندوة

 واقع وآفاق شجرة الزيتون وزيته
 في سوريا ولبنان

 2002 شباط 18-16: الزمان •

 آلية الزراعة ـ جامعة تشرين ـ الالذقية : المكان •

 المجلس األعلى للعلوم في سوريا: تنظيم •
 المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان

  العامة للمجلس األعلى السوري اللبنانيبالتعاون مع األمانة

 2002 شباط 16برنامــج 
 :االفتتــاح

 حسان ريشة. د آلمة السيد وزير التعليم العالي •
 نصري الخوري. أ آلمة المجلس األعلى السوري اللبناني  •
 معين حمزة. د آلمة المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان •
  آلمة جامعة تشرين •
 آرم العودة. د لس األعلى للعلوم في سورياآلمة المج •

 

  تنوع شجرة الزيتون الحيوي  :الجلسة األولى
 جورج طعمة .  درئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية    :الرئيس

 محاضرة افتتاحية  •
 الخبير األجنبي 

 دراسة التنوع الوراثي للزيتون البري باستخدام األيزوزايم •
 وليأحمد إستنب 

ون         • ا في بعض أصناف الزيت اء مراحل تطوره   (.Olea Europaea L)تطوير محتوى الثمار من الزيت أثن
 المحلية والمدخلة المزروعة في المجمع الوراثي بكفر يحمول ـ إدلب

 نزال الديري، غسان عبد اهللا  

 حصر مناطق انتشار الزيتون البري في سورية •
 حاتم سردار، محمد عادل زغلولة 

 حصر ودراسة سالالت منتخبة من صنف الزيتون دان •
 ريم عبد الحميد 
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 واقع شجرة الزيتون ومعامالتها ووقايتها  : الجلسة الثانية
 محمد معال .  دعميد آلية الزراعة في جامعة تشرين    :الرئيس

ات تطوي      • ا وإمكان ي تعترض تنميته ا من خالل البحث     واقع زراعة الزيتون في لبنان وأهم المعوقات الت ره
 وإقامة المشروعات التطبيقية

 فؤاد سعد 

 تغير مساحات الزيتون في لبنان خالل النصف الثاني من القرن العشرين ومسبباته  •
 طليع المصري، غالب فاعور 

 اإلدارة المتكاملة آلفات الزيتون باستخدام نظم المعلومات الجغرافية •
 نبيل أبو آف 

• Olive yield as affected by supplemental irrigation, split fertilization 
Musa N.Nimah, Issam Bashoor, Wajih Sawaya 

• Evaluation of non-chemical methods for management of olive fruit fly and the olive moth 
Efat Abou-fakhr Hammad 

  الزيتون تقويم استخدام المصائد الجاذبة في مكافحة ذبابة ثمار •
 عبد اهللا طرابلسي، سميح الحاج

 2002 شباط 17برنامــج 
 )I( مواصفات زيت الزيتون   :الجلسة الثالثة

 حسن األحمد .  دمعاون وزير الزراعة واإلصالح الزراعي في سوريا   :الرئيس

 الواقع واآلفاق : تسويق الزيتون في القطر العربي السوري •
 نجدت سلوم 

• Assessment of virgin olive oil quality in relation to its compositional macro- and micro - 
nutrients  

Hussein A. Dib 
 دراسة تغير المواصفات التكنولوجية لثمار الزيتون خالل مراحل النضج •

 محمد علي شعار 

 نوعية زيت الزيتون في لبنان •
 علي بصل، هيام فانوس 

 ئص زيت الزيتون السوري بهدف تحديد هويته مساهمة في تحديد بعض خصا •
 أحمد مفيد خيزران، نزار عيسى، عبد الرحمن آوريني 

 

 )II(مواصفات زيت الزيتون   : الجلسة الرابعة
 مصطفى مروة .  دعميد آلية الزراعة في الجامعة اللبنانية    :الرئيس

• Studies on packing materials and a new source of natural antioxidants from olive leaves  
M.F. Khalil, M.M. El-Nikeety, S.A. Hallabo, M.M. Eid 

 بعض معايير الجودة لزيت الزيتون السوري مقارنة مع معايير الجودة والمواصفات العالمية •
 أحمد مفيد خيزران، نزار عيسى، محمد عادل جواد 

 دراسات عن زيت الزيتون •
 خريستو هيالن 
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 األحماض الدهنية في زيت أصناف الزيتون البكر السورية الرئيسة آوسيلة لتصنيف الزيت  •
 زياد وتي، غياث سمينة 

 

  فيزيولوجية شجرة الزيتون  :الجلسة الخامسة
 عبد اهللا العيسى .  دعميد آلية الزراعة في جامعة البعث    :الرئيس

ة           • ة حول استخدام تقان د د    RAPDنتائج أولي ون الموجودة في مجمع              لتحدي ين أصناف الزيت ة ب رجة القراب
 أآساد الوراثي في جلين جنوب سورية

 نزار مير علي، عماد النابلسي 

  خالل مراحل نمو الثمار   (Olea Sylvestris Mill)دراسة أثر السكروز على إنبات أجنة بذور الزيتون •
 فاضل القيم، عماد بالل، أحمد استنبولي 

 على إخصاب صنف الزيتون (Olea Sylvestris Mill)وب لقاح الزيتون البري الزيتون دراسة مقدرة حب •
  وزيادة إنتاجه(.Olea Europaea L)الخضيري 

 فاضل القيم، عماد بالل، أحمد استنبولي 

 المحلية المزروعة في المجمع  (.Olea Europaea L)دراسة أولية لتوصيف بعض أصناف الزيتون  •
 زيتون، آفر يحمول إدلب الوراثي ألصناف ال

 نزال الديري، أحمد معروف 

 مساهمة في معالجة ظاهرة المعاومة: بناء شجرة الزيتون الترآيبي •
 سمير نصير 

 تأثير العوامل الفيزيائية أثناء استخراج زيت الزيتون البكر على جودته •
  إيمان محمد قاسم 

 

 السوري اللبنانيتحديد أولويات بحثية للتعاون   : الجلسة الختامية
 أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية ـ لبنان   معين حمزة. د  •
  أمين المجلس األعلى للعلوم ـ سوريا   آرم العودة. د  •
 رئيس وحدة العلوم الزراعية ـ المجلس الوطني للبحوث العلمية ـ لبنان   محمد أحمد شومان. د  •
 وزارة التعليم العالي ـ سوريامدير البحث العلمي ـ    حسن خاروف. د  •

 الملخص

بهدف النظر في واقع الزيتون وزيته، ومعاينة المشكالت          ضمن إطار األيام البحثية اللبنانية السورية        ندوة  أقيمت ال 
ائج      ث تعرض نت ه، حي ويقي ل توى التصنيعي واالقتصادي والتس ي المس ؤثرة ف ي الم ي التقن ابع الزراع ذات الط

ة ال    ات استخراج الزيت                        البحوث العلمي ون وتقني د تحسين أصول شجرة الزيت ا يفي ان في م مجراة في سوريا ولبن
 .والمعايير المعتمدة لزيادة قدرته التنافسية في األسواق

ا  ا وفيزولوجيته ا ووقايته ا ومعاملته ون وواقعه جرة الزيت وي لش وع الحي ول التن ورت ح دوة تمح يع الن مواض
ات                ومواصفات زيت الزيتون، آدراسة ا     ار من الزيت ومكافحة اآلف وى الثم . لتنوع الوراثي للزيتون وتطوير محت

ون السوري                    ايير الجودة لزيت الزيت باإلضافة  . وواقع زراعة الزيتون في لبنان وتسويق الزيتون في سوريا، ومع
 .إلى العديد من األبحاث التخصصية

ة        ات بحثي د أولوي اني السوري    ختام الندوة آان بإصدار عدة توصيات حول تحدي اون العلمي اللبن ر   . للتع حيث يعتب
وقد أقرت عدة مشاريع    . برنامج التعاون العلمي الفرصة المثالية للعلماء في البلدين لتقديم مشروعات تحظى بالدعم           

 . والعديد من النقاط التي تم بحثها في الندوةبحث مشترآة تنفذ بشكل متكافئ بين سوريا ولبنان


