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  اتفاق خاص
   بالتعليم العالي والبحث العلمي

 حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية العربية السورية بين
  

ا                  سورية وتمثله ة ال إن حكومة الجمهورية اللبنانية وتمثلها وزارة التربية والتعليم العالي وحكومة الجمهورية العربي
ي    )الطرفان( بـ وزارة التعليم العالي، المعرف عنهما فيما بعد  ضامن األخوي الت ، ورغبًة منهما في توثيق عرى الت

اريخ     نتأعل شق بت ي دم ة ف دين الموقع ين البل سيق ب اون والتن وة والتع دة األخ ا معاه ى 22/5/1991ه ًا ألعل ، وتحقيق
ا  درجات هذا التعاون والتنسيق بينهما في المجاالت العلمية والتكنولوجية والعلوم اإلنسانية، وتوفيراً       لسبل تطورهم

ي    هام ف ؤهًال لإلس ديات العصر وم ستوى تح ى م سان عل ستقبل بإن ة الم ضرورة مواجه ا ب ًا منهم دمهما وإيمان وتق
  تطوره،

  :اتفقتا على ما يلي

  :المادة األولى
يعمل الطرفان على إنماء التعاون والتنسيق بين بلديهما وتبادل الخبرات في مختلف مجاالت التعليم العالي والبحث             

  .العلمي والتشاور في السياسة العلمية والتخطيط العلمي

  :المادة الثانية
ات        ة والجامع ة اللبناني ين الجامع ات ب وير العالق ى تط ا وعل اديمي بينهم اون األآ اء التع ى إنم ان عل ل الطرف يعم

ين الجامعات                   اون ب دعمان التع ان وي  الخاصة   السورية ضمن شروط يتفق عليها بين هذه الجامعات، ويشجع الطرف
  .المعتمدة في لبنان والجامعات السورية وسائر مؤسسات التعليم العالي في آل من البلدين

  :المادة الثالثة
  :تكون سبل التعاون في مختلف مجاالت التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي على الوجه اآلتي

  ...).يات، منشورات، وثائق علمية، الخمؤلفات، دور(تبادل المعلومات والمعطيات العلمية والتكنولوجية  .1

  .تبادل الزيارات .2

د  .3 ي بل ام ف ي تق ؤتمرات الت دوات والم ي الن شارآة آل طرف ف شجيع م شترآة وت ؤتمرات م دوات وم تنظيم ن
 .الطرف اآلخر

 .تنظيم دورات تعليمية وتدريبية مشترآة .4

  .القيام بأبحاث مشترآة .5

  .تشجيع التعاون في مجال الدراسات العليا .6

ادل .7 ري   تب ين وزي اق ب ًا باتف دد الحق سب وشروط تح نح البحث العلمي ضمن ن ية وم د الدراس نح والمقاع  الم
  .البلدين

 .تبادل الخبرات على مستوى المناهج التعليمية بما يخدم مستوى التعليم األآاديمي وتعزيزه .8

  .التعاون في سبل أخرى يتفق عليها بين الطرفين .9
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  :المادة الرابعة
ة       تكون مجاالت ال   وم التالي اخ، الزراعة، الب   : تعاون على سبيل المثال ال الحصر، في العل اه، المن ة،   يالمي طرة، البيئ

الطاقة، علوم األرض، الصحة والعلوم الطبية، المعلوماتية، الصناعة والتكنولوجيا، علوم البحار، العلوم اإلنسانية،             
  .العلوم المالية والمصرفية

  :المادة الخامسة
سورية ومؤسسات البحوث الرسمية         يتم تحقيق الت   عاون بإبرام اتفاقيات مشترآة بين الجامعة اللبنانية والجامعات ال

  .في البلدين، وتشجيع الجامعات الخاصة المعتمدة على العمل بالمثل، ووضع بروتوآوالت تنفيذية لهذه االتفاقيات

  :المادة السادسة
  :يعمل الطرفان وفق األنظمة المرعية على

ة والمؤسسات                تأمين ال  .1 اآن األثري تسهيالت الممكنة لألآاديميين من آال البلدين من أساتذة وباحثين لدخول األم
ي               ة الت ة والعلمي العلمية ومراآز األبحاث والمكتبات العامة والمحفوظات العامة وغيرها من المؤسسات الثقافي

  .تشرف عليها الدولة

ى    تقديم التسهيالت التي تساعد أولئك األآاديميين  .2 ة الخاصة عل  في أبحاثهم وتشجيع المؤسسات العلمية والثقافي
 .إتباع السياسة عينها في هذا الصدد

ة    .3 ارض واألنظم ي ال تتع سهيالت الت د اآلخر الت ي البل ا ف د العلي ات والمعاه ي الجامع اق ف البي االلتح نح ط م
  .الجامعية في آل من البلدين

  :المادة السابعة
  .ضوع معادلة شهادات التعليم العالي بين البلدينتؤلف لجنة مشترآة لدراسة مو

  :المادة الثامنة
اق ودراسة           ذا االتف ق ه ة تطبي ولى متابع تهما، تت تؤلف لجنة مشترآة من قبل الوزيرين المعنيين في البلدين وبرئاس

رة في دمشق وأخرى في                          ا دعت الحاجة، م نويًا وآلم روت،  التعديالت الالزمة، وتعقد هذه اللجنة اجتماعين س بي
  .وتوجه الدعوات بالتنسيق مع األمانة العامة للمجلس األعلى اللبناني السوري

  :المادة التاسعة
يتم وضع برامج تنفيذية ملحقة بهذا االتفاق، آما يتم وضع بروتوآوالت تفصيلية تنظيمية حسب األصول المرعية،            

  .ويكون لها مفعول االتفاق نفسه

  :المادة العاشرة
ة    22/5/1991فاق في إطار معاهدة األخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بتاريخ    يندرج هذا االت   ة اللبناني ين الجمهوري  ب

  .والجمهورية العربية السورية

  األحكام الختامية: المادة الحادية عشرة
ه أحد الطرفين الطر                            .1 م بموجب ذي يعل اني ال اريخ تلقي اإلشعار الث ف يدخل هذا االتفاق حيز التنفيذ بداية من ت

 .4/5/1994 اآلخر خطيًا بإتمام اإلجراءات الداخلية لتصديقه، ويحل محل االتفاق المعقود بين البلدين بتاريخ

واردة           .2 ًا لإلجراءات ال يمكن تعديل هذا االتفاق بموافقة الطرفين وتدخل التعديالت المتفق عليها حيز التنفيذ طبق
 .بالفقرة األولى من هذه المادة

اء                 يمكن لكل طرف إعالم      .3 اريخ انته الطرف اآلخر خطيًا برغبته إنهاء العمل بهذا االتفاق قبل ستة أشهر من ت
  . العمل به وذلك عبر األمانة العامة للمجلس األعلى اللبناني السوري



 
 

 

                                                                                                                         Syrian Lebanese Higher Councilالمجلس األعلى السوري اللبناني 
 

 
 

  3/3  اتفاق خاص بالتعليم العالي والبحث العلمي
                                                                    

ا نفس الحجة        18/7/2010حرر ووقع هذا االتفاق في دمشق بتاريخ       ة لكل منه ة العربي  على ثالث نسخ أصلية باللغ
  .القانونية

   حكومة الجمهورية اللبنانيةعن
  وزير التربية والتعليم العالي

  الدآتور حسن منيمة

  عن حكومة الجمهورية العربية السورية
  وزير التعليم العالي

  الدآتور غياث برآات
  
  


