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 البرنامج التنفيذي
  الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي

 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية
2003- 2004- 2005 

 

ة في                       ة اللبناني سورية والجمهوري ة ال ة العربي ين الجمهوري ة ب انطالقًا من معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق الموقع
 .22/5/1991دمشق بتاريخ 

اريخ                  ع في دمشق بت ، ومحضر  4/5/1994وتنفيذًا لبنود اتفاق التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي الموق
اريخ   ي دمشق بت د ف الي المنعق يم الع شترآة للتعل ة الم ة الوزاري اع اللجن ومتين 12/4/2003اجتم ن الحك ًة م ، ورغب

يم الع           ادين التعل ة في تجسيد            بتطوير عالقات التعاون في مي اون من أهمي ذا التع ا له الي والبحث العلمي، نظرًا لم
ذا               معاني األخوة وتعميقها، فإن حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية اللبنانية، قد قررتا توقيع ه

 .البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

 :المادة األولى
 :نح والمقاعد الدراسية آما يلييتبادل الجانبان الم

 :يقدم الجانب السوري سنويًا للطالب اللبنانيين  .أ 
 . منح للدراسات العليا أو الدآتوراه في االختصاصات المختلفة المتوافرة في الجامعات السورية5 −

 . مقعدًا للدراسات العليا في االختصاصات المختلفة المتوافرة في الجامعات السورية35 −

دراسات الجامعية األولى في االختصاصات المختلفة المتوافرة في الجامعات السورية، على أن  مقعدًا لل 80 −
 مقعدًا في الكليات الهندسية للطالب اللبنانيين من أصل المقاعد            24 مقعدًا في الكليات الطبية و     24يخصص  

 .للدراسة الجامعية األولى

 :يقدم الجانب اللبناني سنويًا للطالب السوريين  .ب 
نح5 − ة   م ل قيم ى أن ال تق ة عل ة اللبناني ي الجامع وافرة ف ة المت صاصات المختلف ي االخت ا ف  للدراسات العلي

 .ل سنويًا من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي. ماليين ل5المنحة عن 

ى             35 − ة عل ة اللبناني وافرة في الجامع ة المت أن  مقعدًا للدراسات العليا والدآتوراه في االختصاصات المختلف
 .تسدد رسوم التسجيل من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي

ى أن                      80 − ة عل ة اللبناني وافرة في الجامع ة المت ى في االختصاصات المختلف  مقعدًا للدراسات الجامعية األول
 .تسدد رسوم التسجيل من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي

 : آلية الترشيح والقبول  .ج 
ة   .1 ول الطلب تم قب ي      ي د ف نح والمقاع ى الم الي عل يم الع ة والتعل ن وزارة التربي دين م انيين الموف اللبن

ًا للمعدالت                    م وفق االختصاصات المتوافرة في الجامعات الرسمية السورية عبر إجراء مفاضلة خاصة به
دل عن                    ل المع الي وشرط أن ال يق يم الع ا        %60المعتمدة من قبل وزارة التعل ول في الدراس سبة للقب ت  بالن

ة    صاصات الطبي الي لالخت يم الع ل وزارة التعل ن قب ررة م ول المق دالت القب ى لمع د األدن ا وعن الح العلي
 .والهندسية وفي حدود األعداد المحددة مسبقًا لكل اختصاص

امج                   .2 ذا البرن ى ه إقامة سنة تحضيرية في الجامعة اللبنانية للطالب الموفدين من الجانب السوري استنادًا إل
ذا      وذلك في إط   ار التعاون بين الجامعة اللبنانية والجامعة االفتراضية السورية على أن يصار إلى تمويل ه

 .المشروع مناصفة بين الوزارتين وفق األسس التي يتفق عليها الطرفين الحقًا
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ة      .3 ي الجامع وافرة ف صاصات المت ي االخت نح ف د والم ى المقاع حين عل سوريين المرش ة ال ول الطلب تم قب ي
عبر إجراء مفاضلة خاصة بهم من قبل رئيس الجامعة اللبنانية بعد تقديمهم ونجاحهم في مباريات               اللبنانية  

ك          القبول في الجامعة اللبنانية في االختصاصات التي يتطلب االنتساب إليها إجراء مثل هذه المباريات وذل
ول في       %60وفق األعداد المحددة بالنسبة لكل اختصاص وشرط أال يقل معدل العالمات عن              سبة للقب  بالن

 .للدراسات العليا

ات أو                  .4 سجيل ومباري د الت ام بمواعي يقوم آل جانب بإبالغ الجانب اآلخر قبل نهاية شهر حزيران من آل ع
ن         صاص م ل اخت ي آ ر ف ب اآلخ صة للجان د المخص دد المقاع ة وع ل آلي ي آ ول ف سابقات القب م

 .عية األولى أو الدراسات العليا أو الدآتوراهاالختصاصات المتوافرة لديه سواء بالنسبة للمرحلة الجام

ة للمجلس                   .5 ة العام ر األمان انبين وعب ين الجهات المختصة في الج ام دراسي ب يتم التداول في مطلع آل ع
ات الجانب اآلخر من المقاعد                          ة طلب ؤمن تلبي أنها أن ت ي من ش األعلى السوري اللبناني بأفضل السبل الت

 .سبة لكل جانبوالمنح، وذلك وفق الطرق المنا

ًا                  .6 يقوم آل جانب بترشيح العدد المتفق عليه في هذا البرنامج التنفيذي بموجب استمارة ترشيح مشترآة وفق
 : للمعايير التالية

تفادة من المقاعد                 − دين لالس نح  إعطاء األولوية لحملة الشهادات الثانوية والجامعية الوطنية من البل  والم
 المخصصة في هذا البرنامج

 .تطابق المعايير والرغبات مع المعدالت أو المباريات أو المسابقات المعتمدة من قبل آل جانب −
 .تسلسل الرغبات من قبل صاحب العالقة −
 .العدد المقرر قبوله من آل جانب في آل اختصاص من االختصاصات −

 زمة لتغطية آلفة المنح    يتخذ آل من الجانبين جميع اإلجراءات القانونية الضرورية لتأمين االعتمادات الال           .7
ا أو                         دآتوراه والدراسات العلي انبين في ال ولين من الج ة المقب ى الطلب دة إل ورسوم التسجيل واألقساط العائ

 .الدراسة الجامعية األولى المتفق عليها في هذا البرنامج

 :المادة الثانية
 /300/ التدريس ألساتذة زائرين بما يعادل تتبادل الجامعات السورية الرسمية والجامعة اللبنانية زيارات للبحث أو

ـ يوم سنويًا على أن يتحمل الجانب المستقبل نفقات ومصاريف اإلقامة وأن يقوم آل جانب بتأمين  شخص
 .االعتمادات الالزمة في الموازنة السنوية للوزارة المختصة

 :المادة الثالثة
اون في مجال البحث              ق التع اون            يعمل الجانبان على تطوير وتعمي امج الخاص للتع ذ البرن ل تنفي ر تفعي  العلمي عب

ة                      اني من جه ة اللبن وطني للبحوث العلمي ة والمجلس ال ة اللبناني ين الجامع البحثي العلمي السوري اللبناني الموقع ب
 .ووزارة التعليم العالي والمجلس األعلى للعلوم في سورية من جهة أخرى

 :المادة الرابعة
شكل                  يعمل الجانبان على تطوي    ات ب ذه الفعالي ر األيام البحثية السورية اللبنانية المشترآة وعلى التعاون في تنظيم ه

 .دوري وتأمين التمويل المشترك لذلك

 :المادة الخامسة
 : يعمل الجانبان على

ين                             .أ  اون ب ات التع سورية الرسمية من خالل اتفاق ة والجامعات ال ة اللبناني ين الجامع اون ب تعميق وتطوير التع
 .معات والبرامج التنفيذية بين الكليات المتماثلةالجا

 .تشجيع التعاون بين الجامعات السورية والجامعات الخاصة في لبنان  .ب 
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 :المادة السادسة
دها طالب                         .أ  ي يع ائل واألطروحات الت ى الرس شارآة في اإلشراف عل يعمل الجانبان على تطوير وتشجيع الم

 .آين من الجانبينالدراسات العليا من خالل تسمية أساتذة مشار

ائل             .ب  ى رس م عل ان الحك ي لج سية ف ة التدري ضاء الهيئ ة ألع شارآة المتبادل شجيع الم ى ت ان عل ل الجانب يعم
 .الماجستير والدآتوراه

 :المادة السابعة
ى             ين لالطالع عل ينظم الجانبان عملية تبادل الزيارات لعدد من األساتذة الجامعيين المختصين والمسؤولين اإلداري

 .ج والمناهج واألنظمة في جامعات البلد اآلخر، على أن يتحمل البلد المضيف تكاليف اإلقامةالبرام

 :المادة الثامنة
ام مشترك تحدد مواضيعها                            نويًا في مجاالت ذات اهتم ل س ى األق دريبيتين عل ين ت يعمل الجانبان على إقامة دورت

 .المشترآةوعدد المشارآين فيها ومكان إقامتهم من قبل اللجنة العلمية 

 :المادة التاسعة
ات    ي المخيم شارآة ف دين للم ات البل ن جامع ة م وة طلب شترآة ودع ة م شاطات طالبي ة ن ى إقام ان عل ل الجانب يعم

 .اإلنتاجية العلمية التي تقيمها هذه الجامعات، وتتحمل الجامعة المضيفة نفقات اإلقامة

 :المادة العاشرة
ا         تؤلف لجنة وزارية مشترآة للتعاون في مج    .أ  ق عنه وزيرين وتنبث الي والبحث العلمي برئاسة ال يم الع ال التعل

لجنة متابعة برئاسة رئيس الجامعة اللبنانية وأحد رؤساء الجامعات السورية يحدده الوزير وعضوين عن آل                 
جانب يتم اختيارهما من قبل الوزيرين من ضمن أعضاء اللجنة الوزارية المشترآة وذلك لإلشراف على تنفيذ 

 .  هذا البرنامجبنود

 .تقوم اللجنة الوزارية المشترآة بتشكيل لجان فنية اختصاصية وفقًا للحاجة والضرورة  .ب 

 :المادة الحادية عشرة
ة في حال عدم                           دة مماثل ًا لم يعمل بهذا البرنامج التنفيذي لمدة ثالث سنوات من تاريخ توقيعه ويمدد العمل به تلقائي

 .بتعديله قبل شهر من تاريخ انتهاء مدتهإبداء أي جانب من الجانبين رغبته 

 :المادة الثانية عشرة
 .يعتبر هذا البرنامج ساري المفعول فور التصديق عليه من قبل السلطات المختصة في آل من البلدين

  28/5/2003حرر هذا البرنامج ووقع في بيروت باللغة العربية على ثالث نسخ أصلية بتاريخ 

 عن حكومة الجمهورية اللبنانية ة السوريةعن حكومة الجمهورية العربي
 وزير التربية والتعليم العالي وزير التعليم العالي

 سمير الجسر حسان ريشة. د

 


