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 الندوة السورية اللبنانية األولى 

 حول

 تطور المعلوماتية واالتصاالت
 مسح الواقع وآفاق التعاون

 2000 نيسان 29-28: الزمان •

 بيروت، لبنان: المكان •

 الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية: تنظيم •
 التجمع اللبناني للمعلوماتية

 لسوري اللبنانيبالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى ا

 بشار األسد. درئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية : رعایة •

 2000 نيسان 28برنامج 
 صناعة البرمجيات

 :المحاضرة االفتتاحية
 ناصر السعيدي صناعة البرمجيات •

 

  نبيل منصور:    رئيس الجلسة:الجلسة األولى
 فهمي طلبة )نكليزيةباإل(دور هندسة البرمجيات في صناعة البرمجيات  •

 یوسف منصف )باإلنكليزية(الحاجة إلى خطة عمل لجودة البرمجيات في لبنان  •

االت   • ات واالتص ي المعلوم ة ف ة التحتي ي   : البني تقبلية ف ة والمس ات الحالي التوجه
 ) باإلنكليزية(منطقة اإلسكوا 

 
 عبد اإلله الدوجي

 سامي الخيمي حاضنات األعمال والتكنولوجيا •
 مصطفىوعماد 

 

  عمرو األرمنازي:    رئيس الجلسة:الجلسة الثانية
ة    • ى المعرف ي عل ي مبن اد وطن و اقتص ات    : نح ان وتوقع ي لبن راهن ف ع ال الوض

 )باإلنكليزية(المستقبل ضمن اإلطار اإلقليمي 
 

 ریمون خوري

صناعة البرمجيات وأثرها في االقتصاد الوطني مع التوجه العالمي نحو اقتصاد              •
 المعرفة 

 
 محمد مرایاتي

دفوعات في القطاع المصرفي         • الجدوى المالية لشبكة معطيات من أجل نظام الم
 )  باإلنكليزية(اللبناني 

 
 رودولف موسى
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  عدنان العالوي:    رئيس الجلسة:الجلسة الثالثة
 ميشيل نصير )باإلنكليزية(تطور صناعة البرمجيات في لبنان  •

 نقوال إیلي شماس القتصاد والمجتمع في لبنان االقتصاد المعرفي وأثره على ا •

 ماهر عدنان السراج واقع وآفاق : صناعة البرمجيات الهندسية في سوريا •
 

  سامي نصيري:    رئيس الجلسة:الجلسة الرابعة
 تانيا زاروبي )باإلنكليزية(مجهود وطني في مواجهة تحد وطني  •

  بين سورية ولبنانآفاق التعاون في صناعة البرمجيات : جلسة حوار •

 2000 نيسان 29برنامج 
 اإلعداد التربوي والمهني في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 :االفتتاح
 أسعد دیاب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم العالي في لبنان •

 

  فادي منال:     رئيس الجلسة:الجلسة األولى
 هاشم هاشم واقع وقضايا: في لبنانالموارد البشرية في قطاع المعلوماتية  •

 راآان رزوق تنظيم مهنة المعلوماتية •

يم        : تقانات حديثة في مجال المعلومات واالتصاالت          • ة في التعل التوجهات الراهن
 )باإلنكليزية(والتدريب واإلبداع 

 
 باتریك آریهان

ان • ورية ولبن ي س ة ف بكات األآاديمي اون : الش ات التع ى وإمكان داف والبن األه
 )باإلنكليزية(

 
 فيصل العباس
 وقبالن بربر

 ومنصور فرح
 ویوسف منصف
 وجورج یونس

 

  علي نحلة:     رئيس الجلسة:الجلسة الثانية
 برنادیت واآيم )بالفرنسية(مناهج تدريس المعلوماتية في المدارس اللبنانية  •

  الكرديفؤاد شكري )باإلنكليزية(مناهج المعلوماتية في التعليم العالي في سورية  •
 وغسان فلوح

 موفق دعبول البرامج الوطنية لنشر المعلوماتية في سورية: التوعية المعلوماتية •

 إدوارد بعقليني )باإلنكليزية(التوجهات والمهن : التدريب في المعلوماتية •
 

  عصام عبد القادر:     رئيس الجلسة:الجلسة الثالثة
 آمال جاجة مهورية العربية السوريةتطور المعلوماتية في وزارة التربية في الج •

 ومازن عبارة
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  آفاق التعاون : اإلعداد التربوي في المعلوماتية: جلسة حوار •

 الملخص

اآورة    بدأت متابعة أعمال الندوة في بيروت بالتأآيد على أهمية موضوع المعلوماتية           ل ب  وأهمية هذا اللقاء الذي يمث
ة الحاصلة                      ة التطورات المتالحق ى مواآب ادف إل التعاون الالمحدود بين قطاعي المعلوماتية في لبنان وسوريا واله

 .في العالم في جميع القطاعات العلمية واالقتصادية واألآاديمية

ي ا ا ف ة ودره ى حول خدمات المعلوماتي ل األول ة تمحورت جلسات العم واحي العلمي ع الن ي جمي رن الحديث ف لق
ال    . والثقافية واالجتماعية واالقتصادية واإلدارية ومدى انتشارها   فتطرق المحاضرون إلى ظاهرة حاضنات األعم

 .والتكنولوجيا، وانتشارها آوسيلة تفريغ لظاهرة المؤسسات الصغيرة في ظل العولمة

تقبل ضمن اإلطار اإلقليمي،              ترآزت المداخالت في الجلسات التالية حول الوضع        الراهن في لبنان وتوقعات المس
وطن  ام ال ة، واهتم ع التوجه نحو اقتصاد المعرف وطني م ي االقتصاد ال ا ف ات وأثره ى صناعة البرمجي إضافًة إل

 .العربي بقطاع المعلوماتية عامًة والبرمجيات خاصًة، والتجارة العربية البينية واإللكترونية ولوازمها

اني وتصحيح                        يشكل اال  دة النتشال االقتصاد اللبن يلة الخالص الوحي احثين وس قتصاد المعرفي حسب رأي أحد الب
ات، خصوصًا          االختالالت، آما أن صناعة البرمجيات لها أهمية آأحد مجاالت االستثمار في صناعة تقانة المعلوم

 .ة االتصاالتالبرمجيات الهندسية، حيث يجب على لبنان بذل جهوده لمواجهة تحديات ثور

وجيين والمختصين في الجامعات في مختلف المجاالت                     ين التكنول محور الندوة األخير آان حول أهمية التعاون ب
د       ع الجدي ع الواق ف م ه الخاصة للتكي المجتمع وحاجات ة ب اآل المتعلق ل المش هيل ح ة، لتس ادية واالجتماعي االقتص

ة                للمعلومات في مختلف مجاالت التنمية، خاصًة الترب        ى األوضاع التربوي ورة االتصاالت عل أثير ث يم وت ة والتعل ي
رزت       ي التخصصات وأف دة ف روع جدي تخدام ف ى اس ات أدت إل ا المعلوم ث أن تكنولوجي ة، حي ة واإلنمائي والعلمي

 .وظائف وفرص عمل جديدة، واآسبت الملكية الفكرية أبعادًا اقتصادية واجتماعية

 : دعت الجهات المعنية في سوریا ولبنان إلىختام الندوة آان بإصدار عدة توصيات 
ة للشبكة                     - ة التحتي ول لتكامل البني اد حل رات وإيج التعاون والتنسيق في مجال اإلنترنت على مستوى تبادل الخب

 والتشارك في بوابات العبور؛ 
 تكثيف الجهود المشترآة بين البلدين من أجل توطين اللغة العربية على االنترنت؛ -
  أجل الوصول إلى مستوى مقبول من الضبط الذاتي للشبكة؛إطالق حملة من -
 دعم الجهود لوضع النتاج الفكري العربي على الوسائط الرقمية وتنشيط المواقع الثقافية؛ -
 ربط المكتبات والمراآز الثقافية في سوريا ولبنان عبر شبكة االنترنت لتبادل المعلومات والفهارس؛ -
 يعات وأنظمة لتنظيم آل ما يتعلق بخدمات وتطبيقات الشبكة؛التنسيق من أجل وضع قوانين وتشر -
 اعتماد آال البلدين تطبيق الوسائط اإللكترونية إداريًا في المعامالت واالقتراعات ومشروعات القوانين؛ -
 تشكيل لجنة مشترآة للتعاون على بناء مصادر وبنوك معلومات؛ -
 ات؛تشجيع إيجاد آليات لتمويل أعمال تكنولوجيا المعلوم -
 تأآيد احترام حقوق الملكية الفكرية في قطاع المعلوماتية؛ -
 إنشاء حديقة تكنولوجية سورية لبنانية مشترآة؛ -
 إجراء دراسات وبحوث لتوجيه صناعة البرمجيات؛ -
 إقامة منتدى لمنتجي البرمجيات في البلدين إلنشاء صالت تعاون؛ -
 معلوماتية؛بلد إلى تبني خطة استثمارية في مجال الدعوة حكومة آل  -
 .البحث العلمي وطرائق التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات في التعاون بين البلدين -


