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 األيام البحثية السورية اللبنانية
 ندوة 

 تنوع النظم البيئية واألصول الوراثية
 في سوریا ولبنان

 2001 شباط 5-4: الزمان •

 دمشق ـ وزارة التعليم العالي: المكان •

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

 ة للمجلس األعلى السوري اللبنانيبالتعاون مع األمانة العام

 2001 شباط 4برنامــج 

 :االفتتــاح
 حسان ریشة. د آلمة السيد وزير التعليم العالي في سوريا •
 نصري الخوري. أ آلمة األمانة العامة للمجلس األعلى السوري اللبناني •
 معين حمزة. د آلمة أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية •
 آرم العودة. د األعلى للعلوم في سورياآلمة المجلس  •

 

 : الجلسة األولى
 محي الدین عيسى. دمعاون وزير التعليم العالي في سوريا : رئيس الجلسة

 جورج طعمة. درئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية : المحاضر الرئيسي

 تنوع النظم البيئية في لبنان وسوریة

ترآة  • ارة المش اب الض حية  األعش دها الص ورية وفوائ ان وس ين لبن ب
 والتغذوية

 عبد الرحمن الصغير

• Role of the public awarness in PGR Rami Khalil 

• Plants transgènioues intérêts et risques Fathi Oueida 

  ربيعة صفير،خریستو هيالن نباتات طبية من لبنان •

ورة السورية       حصر النباتات الطبية والعطرية والتزينية والسا      • مة في الفل
 وجمعها وحفظها

 تغرید وهبه

• Chicory: a valuable neglected plant of Lebanon and its 
    potential use      

Kaddoum N., Noun J. 
Padulosi, Bari A. 

• Ethno-botanical and agro-ecological evaluation of neglected 
underutilizes non woody spontaneous species of lebanon 

Noun J., Girard C. 
Padulosi, Bari A. 
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 : الجلسة الثانية
 جورج طعمة. درئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية : رئيس الجلسة

 یوسف برآودة. دمن آلية العلوم في جامعة دمشق : المحاضر الرئيسي
 أنور اإلبراهيم قطر العربي السوري  في ال Ficus caricaمصادر التين الوراثية  •

ري        • ون الب اح الزيت وب لق درة حب ى   Olea sylvestris Millدراسة مق  عل
  وزيادة إنتاجه .Olea europaea Lإخصاب صنف الزيتون الخضيري 

  القيمفاضل

 غيداء األمير علي  في القطر العربي السوري وجمعه  Trifolium حصر جنس  •
 وفخري الموسى

دردار السوري   دراسة اجت •  Fraxinus syriacماعية نباتية لبقايا غابات ال
Boiss في سهل الغاب  

 محمد وليد أسود

• Application à un massif forestier à Pinus brutia des bonnées 
écodendrométriques en vue d’un amenagement modèle de la 

forêt d'al Mahmoudiah (région du qastal Maaf département du 
Lattaquié). 

Hikmat Abbas 

وب                  • رة في جن بعض األشجار المثم ة ل وي للمصادر الوراثي التنوع الحي
 ) درعا ـ السويداء(سورية 

 بيان محمد مزهر

 2001 شباط 5برنامــج 

 : الجلسة الثالثة
 حسن حلمي خاروف. دمدير البحث العلمي في وزارة التعليم العالي : رئيس الجلسة

 طالل یونس. د (IUBS)المدير التنفيذي في االتحاد الدولي للعلوم البيولوجية: حاضر الرئيسيالم

 تحدیات البحث العلمي في التنوع الوراثي
 محمد محمود العجلوني المخاطر التي تهدد التنوع الوراثي للمحاصيل االقتصادية في األردن •

ة    • ات الحيواني ب القاعي ة ترآي و (Zoobenthos)دراس ا  الن عي ونظامه
 البيئي في شاطئ مدينة بانياس

 فائز صقرو ،ازدهار عمار
 وعصام محمد

ة في               • ق الحيواني وعي للعوال ى الترآيب الن أثر تنوع الظروف البيئية عل
 منطقة الشاطئ األزرق

 سمر اختيار
 وسيف الدین نور الدین
 وعبد اللطيف یوسف

راهن    : النظم البيئية المائية العذبة والتنوع الحيوي في سورية         • الوضع ال
 واستراتيجيات الحماية المطلوبة

 محمد یاسين قصاب
  وأمير علي ابراهيم

• Étude systématique du phoxinellus libani espèce endémique du 
liban 

Ghassan El-Zein 

• Étude des peuplements piscicoles des cours d'eau côtiers 
libanais. Biologie de capoeta damascina (Cyprinidae).       

Gaby Khalaf 
Mejdeddine Kraiem 
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 : الجلسة الرابعة
 محمد أحمد شومان. درئيس وحدة العلوم الزراعية في المجلس الوطني للبحوث العلمية : رئيس الجلسة

 وجدي جورج عياد. د. (IPGRI)ادر النبات الوراثية المعهد الدولي لمص: المحاضر الرئيسي

 تاریخ حرآة مصادر النبات الوراثية
ة    • ة العربي ي الجمهوري وي ف وع الحي ري والتن ي البح ام البيئ النظ

 واقع وحلول : السورية
 أمير علي إبراهيم 

 ومحمد یاسين قصاب
دم             • دم     Pelecypodaمساهمة في دراسة ترآيب فأسيات الق ات الق  وبطني

Gastropoda ) النوعي ونظامها البيئي في شاطئ الالذقية) رخويات 
 فائز صقر

أثره   • ورية وت ة الس اه اإلقليمي ي المي وعي ف ة الن ماك البحري ب األس ترآي
 بالظروف البيئية والنشاطات البشرية

 جان آلود هيروو ،أدیب سعد
 فينا حمودو ،مثقال سبيهيو

 ومالك علي

ة              مساهمة ف  • اه الشاطئية المقابل وي في المي وع األسماك الحي ي دراسة تن
 لمدينة الالذقية

 أمير إبراهيمو ،مرهف لحلح
 ومحمود آروم

 بسام عيسى دراسة تحليلية عن صيانة الموارد الوراثية المتنوعة في الحيوانات  •

ذهبي  • تر ال ة  Mesocricetus auratusصفات الهامس وري التكيفي   الس
 يكلية في شمال مدينة حلبالشكلية واله

 ومحمود قاسم ،علي بصل
 

 الملخص

ان وسوريا    ضمن إطار األيام البحثية السورية اللبنانية     ندوة  أقيمت ال   بهدف تعزيز واستمرار التعاون العلمي بين لبن
 .في المجال البيئي لتعميق الصالت العلمية وتبادل الخبرات في المجاالت البحثية

 أشارت إلى أهمية العمل المشترك بين سوريا ولبنان لمواآبة التطورات العلمية وإطالق حرآة             آلمات افتتاح الندوة  
توى              ى المس ورية إل ة الس ات اللبناني اء بالعالق ك لالرتق تويات، وذل ة المس ى آاف ة عل املة مؤهل ة ش ة علمي ثقافي

وذجي دين، من أجل ا . النم ين مؤسسات البل ل المشترك ب ة العم ى أهمي ا أشارت إل ق آم تمرار التواصل وتعمي س
ة                       ة وحماي وم الحيوي ا في الزراعة والعل ة وتطبيقاته مسيرة البحث العلمي خاصة في مجال الهندسة الوراثية والبيئي
ادف     ترك اله ل المش رض العم ي تعت ع الصعوبات الت ذليل جمي واجز وت ع الح ن تخطي جمي ر م ه المف ة، وأن البيئ

ة       إلطالق حرآة ثقافية علمية شاملة مؤهلة،     ات السورية اللبناني اء بالعالق ع لالرتق وهي مهمة تقع على عاتق الجمي
 .إلى المستوى النموذجي

النظم                      ق ب ا يتعل ان فيم ة في سوريا ولبن مواضيع الندوة تمحورت حول التنوع الكمي من األنواع واألصول الوراثي
وراثي   وع ال ي التن ي ف ديات البحث العلم ة وتح ة والحيواني ة والنباتي االمائي ى ضرورة . وغيره احثون إل ا الب ودع

كاني  ي والس د العمران ائر والم انوني والرعي الج ر الق ق والقطع غي اتي ومكافحة الحرائ ى الغطاء النب اظ عل الحف
 .ودعوا إلى إدخال أنواع نباتية جديدة يمكنها النمو والعيش في بيئة ومناخ المتوسط. والكوارث والتلوث البيئي

ان وسوريا                         ختام الندوة آان بإصدا     ين لبن ة المشترآة ب ل المشاريع العلمي ى تفعي د عل ا التأآي ر عدة توصيات أهمه
ا في           م بحثه ي ت اط الت ألهميتها في برامج التطوير والتنمية، وتوثيق التعاون والتنسيق بين البلدين باإلضافة إلى النق

 .الندوة

 


