مقترحات الوزارات لتطوير واقع البحث العلمي وأولويات المواضيع المطلوبة لتقديم بحث علمي
الوزارة

وزارة المالية

وزارة التنمية اإلدارية

وزارة التجارة الداخلية
وحماية المستهلك

المقترحات لتطوير واقع البحث العلمي
 -1ضررررورة توجرررث البحرررث العلمررري السرررتقرا احتياجرررات
المجتمع ودراستها
 –2تطررروير مهرررارات البحرررث العلمررري لرررد البررراحثين مرررن
أساتذة وطالب دراسات عليا وطالب جامعيين
 -3وضع آلية إلدارة وتنفيذ كل بحث علمي
 -4الرررردعم المررررادي للبرررراحثين مررررن خررررالل تقررررديم الحرررروافز
المناسبة والمكافآت المجزية عن كل بحث علمي
 -5تطرروير بنرر مررن الموضرروعات يشررمل توصرريف للمشرراكل
الموجودة في كافة القطاعات الصحية والبيئية والزراعية
-6إقامرررة ورشرررات عمرررل فررري المجررراالت المختلفرررة لدراسرررة
القضررايا الترري يمكررن تطويررررا ونشررر نتررائت رررذ الورشررات
واعتمادرا كدليل لعمل الباحثين
 - 7عررردم قبرررول تسرررجيل أي بحرررث ماجسرررتير – دكترررورا
 )......ليس لث ردف واضح أو مشكلة محددة
 - 1ربررررط البحررررث العلمرررري باحتياجررررات ومطالررررب الجهررررات
العامة
 - 2بنرررا شرررراكة برررين القطرررا الخرررا ومؤسسرررات البحرررث
العلمي
 - 3دعرررم قطرررا البحرررث العلمررري ليكرررون قرررادرا علرررى الوفرررا
بإلتزماتث
 - 1تأسررريس بنررر معلومرررات علمررري شرررامل لكافرررة الجهرررات
العامة في سورية يتم تحديثث باستمرار
 - 2تعمرريم عنرراوين رسررائل الماجسررتير والرردكتورا علررى كافررة
الجهات مع عنوان الباحث ليصار إلى التواصل معث
-3ربط الجامعات والمعارد اإلدارية بالوزارات

أولويات المواضيع المطلوب تقديم بحث علمي بشأنها
 - 1آليات إدارة االقتصاد في حالة األزمات
 - 2دراسة تحليلية للتجربة الصينية في إدارة أزمة تفشي فيروس كورونا
 - 3سياسات التعامل مع األوبئة وتوفير مستلزمات مواجهتها
 - 4األتمتة الشاملة لإلدارة الضريبية واألثر على اإليرادات والحد من التهرب الضريبي
 - 5دراسة أساليب معالجة الق روض المتعثرة عالميا وطرح أساليب جديدة للتعامل معها
 - 6آليات التنسيق بين السياستين المالية والنقدية
 -7دراسة إمكانية إحداث مصارف استثمارية في سورية
 -8البحث في تحسين عدالة توزيع الدخل والثروة

 - 1أرمية الشفافية المؤسساتية في الجهاز اإلداري للدولة
 - 2إعادة رندسة العمليات اإلدارية
 - 3اإلدارة االلكترونية وإمكانية توصيفها في تحقيق األرداف اإلستراتيجية
 - 4التنمية اإلدارية واإلصالح اإلداري
 - 5السياسة العامة للتشغيل في الوظيفة العامة
 - 6تحديث نظام إدارة الموارد البشرية للنهوض بمتطلبات التنمية اإلدارية
 - 1إحداث منظومة دعم القرار لحركة المال والمواد
 - 2دراسرررة تعزيرررز السرررالمة المهنيرررة للعررراملين فررري مخرررابز الشرررركة العامرررة للمخرررابز وإجررررا
البحوث لتطوير سبل وطرق تفعيلها
 - 3دراسررة اسررتخدام إضررافات ذائيررة معينررة ومدروسررة للعجررين بهرردف التقلرري مررن اسررتخدام
مادة الخميرة مع ضمان جودة عالية لر يف الخبز
 -4جررررا دراسرررات بحثيرررة علميرررة لتطررروير آالت المخرررابز لتحقيرررق سررررعة باإلنجررراز وجرررودة
بالعمل
 -5مشروبات الطاقة وأثررا على الصحة
 -6تحد يد نسبة ونو المضادات الحيوية في الحليب ومشتقاتث
 -7دراسات علمية في مجال التسويق والتجارة االلكترونية ونظم المعلومات اإلدارية

 -8دراسات في االستخدام األمثل للموارد البشرية

وزارة االتصاالت
والتقانة

وزارة األشغال العامة
واإلسكان

 -1التحول إلى IPV6
 -2االنترنررررت الجديررررد  NEW IPومتطلبررررات التطبيقررررات
الحديثة
 -3اتصاالت الجيل الخامس وما بعدرا
 -4أنظمة إثبات الهوية الرقمية والتعرف على األشخا
 -5نماذج الحكومات الرقمية والجوالة والذكية
 -6تكامرررررل المنظومرررررات ومسرررررر الخررررردمات الحكرررررومي
والمؤسساتي
 -7المسارمة االلكترونية
 -8التحول الرقمي
 -9الذكا االصطناعي وتعلم اآللة والشبكات العصبونية
 -10علم البيانات
 -11سالسل الكتل وتطبيقاتها
 -12تسخير المعلوماتية لخدمة أصحاب الحاجات الخاصة
 -1إعررادة ترردوير األنقرراض واالسررتفادة منهررا فرري عمليررة إعررادة
األعمار
 -2وضرررع اسرررتراتيجيات خاصرررة بإعرررادة أعمرررار المسررراكن
والبنررى التحتيررة الترري تعرضررت للرردمار مررن قبررل المجموعررات
اإلررابية
 -3اسررتخدام الطاقرررة الشمسرررية فررري ترررأمين الطاقرررة الكهربائيرررة
في الضواحي السكنية
 -4التنمية الريفية والتنمية المستدامة في اإلقليم الساحلي
 -5تنميرررة المررردن الذكيرررة والمسرررتدامة فررري الواجهرررة البحريرررة
للساحل السوري
 -6االسررتثمار المسررتدام للمرروارد المائيررة وميررا األمطررار فرري
اإلقليم الساحلي
 -7دراسرررات معقمرررة فررري آليرررة التقيررريم االقتصرررادي لمشررراريع
التنظيم العمراني
 -8شبكات الغاز المنزلي
 -9معالجررة تآكرررل الخرسررانة فررري أحررواض محطرررات معالجرررة
الميا المالحة
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وضرررع أطلرررس جغرافررري لاراضررري القابلرررة للسررركن فررري الجمهوريرررة العربيرررة السرررورية
حسب المحافظات
االستفادة من المواد المحلية في تنفيذ المشاريع السكنية
تطوير تقنيات تنفيذ البنا وخصوصا ما يتعلق منها بالتشييد السريع
استخدام أسس العمارة الخضرا في تنفيذ المساكن
 -السكن االقتصادي واشتراطاتث

وزارة الداخلية

وزارة اإلعـــالم

وزارة الزراعة
واإلصالح الزراعي

 -1مواضررريع رندسرررة المررردن والمنررراطق والقرررر ودراسرررة
تجارب الدول األخر في رذا المجال
 -2مواضررريع االقتصررراد الكلررري مثرررال دراسرررات وأبحررراث
حول إعادة توزيع الدخل وفرض الضرائب)
 -3مواضرررريع ذات عالقررررة بواقررررع اإلدارة العامررررة والواقررررع
التشريعي في سورية
 -4مواضررريع تتعلرررق بسررربل الحرررد مرررن الجريمرررة فررري ضرررو
الظروف التي تمر فيها الجمهورية العربية السورية
 -1أولويات المشاردة البرامجية بالنسبة للمواطن
 -2أولويات متابعة المحطات السورية
 -3الخطاب اإلعالمي
 -4صورة البطل الدرامي في الصحافة
 -5صورة المرأة في الصحافة
 -6صورة الطفل في الصحافة
 -7اإلشاعات وتأثيررا
 -8توظيف اإلعالم الجديد لخدمة اإلرراب
 -9اإلعالم المهاجر وأثر على اإلعالم المحلي
 -1ضرررورة االسررتثمار فرري نتررائت البحررث العلمرري وتشررجيع
القطرررا الخرررا علرررى تبنررري نترررائت البحرررث العلمررري بغيرررة
االسررتفادة منهررا وتحفيررز البرراحثين وخاصررة فرري القطررا العررام
على االبتكار واإلبدا
 -2إقامررررة نقابررررات او اتحررررادات للبرررراحثين العلميررررين ترعررررى
مصالحهم وتدافع عن حقوقهم وتنظم عملهم
 -3االرتمام بخريجي الجامعة األوائل والمتميزون
 -4االرتمرررام بإنشرررا محطرررات أبحررراث نموذجيرررة فررري جميرررع
المجاالت
 -5خلرررق حررروافز ماليرررة وعلميرررة لتشرررجيع البررراحثين للعمرررل
وتطوير البحث العلمي
 -6مرررنح جرررائزة ماليرررة لفضرررل ثالثرررة أبحررراث تطبيقيرررة تحرررل
مشاكل فنية وتطويرية للقطاعات المختلفة
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دراسة األمراض المنتشرة محليا وتأثيررا على إنتاج الحيوانات الزراعية
تحسرررين القررريم الغذائيرررة لمخلفرررات الحمضررريات والزيترررون وتصرررنيفها واسرررتخدامها فررري
تغذية المجترات
استخدام األسمدة النانوية و ير التقليدية وأثررا في زيادة إنتاج المحاصيل
حماية زراعات اللوز والعنب ومنع تدروررا في محافظة حم
استصالح الراضي التي تعرضت لعمليات طحن وتكسير ور نتيجة األزمة
الكشررف عررن األثررر المتبقرري مبيرردات – معررادن ثقيلررة –ررمونررات –أفالتوكسررينات –
مضادات حيوية) في المنتجات الغذائية ذات المنشأ الحيواني.
حصررر وتحديررد البرردائل العلفيررة فرري عالئررق الرردواجن برردائل الررذرة الصررفرا وكسرربة
فول الصويا)والطرق والمعامالت الالزمة النتاجها.
دراسررة تررأثير إضررافة المنشررطات الحيويررة للتربررة األحيررا الدقيقررة) فرري نمررو المحاصرريل
العلفية.
التحررروير الررروراثي واسرررتخدمث لتحسرررين النباترررات وتحفيرررز صرررفات مقاومرررة اآلفرررات
وتحمل االجهادات.

وزارة اإلدارة المحلية
والبيئة

 -1االرتقرررا بنوعيرررة البحررروث العلميرررة وتوظيرررف مخرجاترررث
في خدمة القطاعات اإلنتاجية والخدمية والصناعية
 -2دعررررم مخرجررررات البحررررث العلمرررري مررررن خررررالل القطررررا
الخا وتشجيعث
 -3ربرررط البحرررث العلمررري مراكرررز البحرررث العلمررري فررري كرررل
وزارة المؤسسرررات العلميرررة واألكاديميرررة) بمؤسسرررات الدولرررة
ربط وثيق
 -4إحررداث بنررو معلومررات ترروفر قواعررد بيانررات خاصررة فرري
كرررل وزارة ترررربط ببنررر معلومرررات وطنررري وإنتررراج خررررائط
رقميررة مررع نظررام اسررتعالمات لتسررهيل تبررادل وتحليررل البيانررات
وجمعث وتخزينها
 -5تشررجيع القيررام باالختراعررات واالبتكررارات فرري كررل جهررة
الخدمية الصناعية االقتصادية).......
 -6تطوير وتحديث التشريعات الخاصة بالبحث العلمي

وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل

وزارة النقل

 -1دراسررة كيفيررة زيررادة عوامررل األمرران فرري النقررل السررككي
من خالل التقليل ما أمكن من المقاطعات السطحية
 -2إدخال تقانة تدوير المواد في مجال الطرق
 -3إعرررداد دراسرررة متكاملرررة تخر ر االحتياجرررات والمتطلبرررات
الالزمررررة لمرحلررررة إعررررادة األعمررررار وترررروز مصررررادررا

 -10تحديررد الطرررق وال شررروط المثلررى المتبعررة فرري تعقرريم بررذار الخضررار والمحاصرريل وإطالررة
فترة حفظها وتخزينها بمواد مسموحة عضوياً.
 -11مقارنررة ررراس الزيتررون المطعمررة علررى الزيتررون البررذري مررع ررراس الزيتررون المكرراثرة
خضريا ً من ناحية التحمل لإلجهادات البيئية واإلحيائية.
 -12حصر وتعريف األمراض الفطرية التي تصيب النباتات الطبية والعطرية.
 -13معرفررة وتحديررد الكثافررة العدديررة لطفررات الخطيرررة الترري تهرردد زراعررة الحمضرريات فرري
سورية االخضرار – الترستيزا) وتقدير نسب انتشاررا وخطورتها.
 -14تأثير المسببات المرضية الفطرية في نسبة إنبات البذور.
 -15اقتصاديات تصنيع األعالف وتقنياتها في سورية.
 -1تطررروير منهجيرررات اإلدارة البيئيرررة المتكاملرررة للمسرررطحات والمجررراري المائيرررة وتنفيرررذ
مشاريع تطبيقية نموذجية
 -2محطات المعالجة لميا الصرف الصحي في الجمهورية العربية السورية
 -3دراسررة حررول تقيرريم الخطررر النرراتت عررن المركبررات الثانويررة المتشرركلة عررن كلررورة ميررا
الشرب
 -4العمل بأبحاث انتقال الملوثات إلى الميا الجوفية وفي الميا السطحية
 -5منصرفات بعض المنشآت الصناعية في البيئة المائية األسمدة)
 -6بحث للتحري حول تراكيز الملوثات العضوية الثابتة في البيئة السورية
 -7مشرو بحث لتطوير طرق معالجة النفايات النفطية السلدج)
 -8دراسة بحثية حول تأثير جودة الهوا على الصحة العامة واألمراض المزمنة
 -9دراسرررة بحثيرررة عرررن أسرررباب تشررركل العواصرررف الغباريرررة المحليرررة أو المحمولرررة مرررن
الخارج مع الحلول الممكنة معالجة تلوث الترب النفطي
 -10التكرير العشوائي للنفط خالل األزمة
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رأس المال البشري
سوق العمل
نظم الضمان االجتماعي
المعونة االجتماعية
الطفل
المرأة
دراسرررة وبحرررث معالجرررة وتررردوير النفايرررات واسرررتخراج وتوليرررد الطاقرررة الكهربائيرررة
واستثماررا في السك الحديدية
بحرروث السررتثمار الطاقررة البديلررة الطاقررة الشمسررية وطاقررة الريرراح )فرري تغذيررة محطررات
السررك الحديديررة بالطاقررة الكهربائيررة الموزعررة علررى معظررم منرراطق القطررر واسررتخدامها
في إنارة محطات الحاويات وشوار المدن
دراسة إليجاد مصفوفة معايير دقيقة لتنظيم وترتيب مشاريع قطا النقل األساسية

وزارة األوقاف

وزارة الصحة

وزارة الخارجية
والمغتربين

وأسرررواقها بهررردف تلبيرررة متطلبرررات النقرررل الخاصرررة لهرررا علرررى
المستويين الداخلي والخارجي
 -4دراسرررة أسرررباب انخفررراض تشرررغيل البنيرررة التحتيرررة الرارنرررة
للمرافررا السررورية مررع األدا المحرررز فرري المرافررا اإلقليميررة
المنافسة
 -5مرررررن األرميرررررة أن يكرررررون لرررررد وزارة النقرررررل وحررررردة
للدراسرررات اإلسرررتراتيجية والبحررروث العلميرررة مهمتهرررا تقرررديم
الررررردعم االستشررررراري للخطرررررط والقررررررارات ذات الطرررررابع
االستراتيجي لقطا النقل
 -1زيرررادة فرررر اسرررتكمال التحصررريل الدراسررري للخرررريجين
إلكمررال دراسررتهم لنيررل درجررات الماجسررتير والرردكتورا عررن
طريق اإليفاد
 -2ترررروفير الرررردعم العلمرررري والمررررادي والمعنرررروي الررررالزم
ألصحاب األفكار اإلبداعية لتصبح جارزة للتطبيق
 -3إنشررا شرربكة للجامعررات تحترروي علررى قاعرردة بيانررات عررن
الرسررائل المنشررورة فرري جامعاتنررا والتقررارير الفنيررة والمقرراالت
واألبحاث العلمية في شتى المجاالت
 -4إقامررررة مسررررابقات ومعررررارض سررررنوية لمشرررراريع الطلبررررة
ونتائت البحوث لكل الجامعات والمعارد
 -1التنسرررريق الكامررررل بررررين وزارة الصررررحة ووزارة التعلرررريم
العررررالي لطرررررح جميررررع الموضرررروعات المتعلقررررة بالصررررحة
والمرررراد دراسرررتها إليجررراد الحلرررول المناسررربة للمشررراكل التررري
تواجهها وزارة الصحة أو لتطوير العمل اإلداري والفني
 -2التأكيررد علررى وجررود عضررو مررن وزارة الصررحة فرري لجنررة
الحكم لجميع األبحاث المتعلقة بالصحة
 -3التأكيررد علررى وجررود نظررام حرروافز ماليررة وجرروائز معنويررة
واضررح ومعمررم علرررى الرروزارات المختلفرررة لتشررجيع البررراحثين
مررررن الرررروزارات علررررى المشرررراركة بالبحررررث العلمرررري وآليررررة
واضحة لتنفيذ
 -4تكرررروين أطررررر تنظيميررررة وشررررراكات بحثيررررة وسياسررررات
تنافسرررية فررري تعزيرررز البحرررث العلمررري القرررائم علرررى االبتكرررار
والتجريب في المجاالت كافة
 -5التركيرررز علرررى ضررررورة مشررراركة أ لرررب فئرررات المجتمرررع
بصرررريا ة إسررررتراتيجية قابلررررة للتطبيررررق السررررتعادة الحيرررراة
الطبيعية ومن ثم الدفع بعجلة التنمية على جميع المحاور

 -4دراسررة وبحررث اسررتخدام البرردائل البيتومينيررة فرري إنشررا وصرريانة شرربكة الطرررق العامررة
والساحات ومرائب السيارات وأرصفة
 -5دراسرررة وبحرررث اسرررتخدام وسرررائط النقرررل الصرررديقة للبيئرررة والتررري تعتمرررد علرررى الطاقرررة
الكهربائية
 -6دراسررة بحثيررة عررن التكرراليف الحقيقيررة للنقررل الررداخلي فرري سررورية والعبررور مررن بلرررد
المصدر إلى بلد المقصد

 -1إنشررا قاعرردة معلومررات الكترونيررة بالمشرراكل التقنيررة الترري تواجررث الصررناعة والحكومررة
ومؤسسررات المجتمررع الترري يمكرررن أن تسررارم الجامعررات فررري إيجرراد حلررول ومقترحرررات
ودراسررات لهررا مررن خررالل مشررروعات الطررالب او مشرراريع بحثيررة ألعضررا الهيئررات
التدريسية

 -1األبحرراث الخاصررة بالمفرراريم الحديثررة لررإلدارة وتطرروير نظررم وأسرراليب العمررل وتحديررد
المهررام بدقررة مررن حيررث المكرران والزمرران وإجرررا ات التنفيررذ .والتركيررز علررى الترردريب
والتأريل الفعال بغية تطوير مهارات العاملين وقدراتهم .
 -2تحليرررل التطرررورات الجديررردة فررري النظرررام العرررالمي االقتصرررادي وآثارررررا علرررى التنميرررة
المسرررتدامة وإيرررال األرميرررة لدراسرررة المشررررو الليبرالررري األمريكررري والغربررري الرررذي
يركرررز علرررى خصخصرررة وسرررائل اإلنتررراج والصرررناعات األساسرررية والخررردمات بمرررا فيهرررا

 -6اعتبرررار بنرررا مجتمرررع المعرفرررة مرررن أررررم األولويرررات
فالبحررث العلمرري رررو نقطررة ارتكرراز المجتمعررات ورررو النررواة
التي ترتكز عليها البلدان المتقدمة وبعض البلدان النامية
 -7دور االستشررعار عررن بعررد والررنظم الرافرردة فرري إعررادة البنررا
واألعمرررار حيرررث تعتبرررر تقنيرررة االستشرررعار عرررن بعرررد مرررن
األدوات الهامررة جرردا فرري مراقبررة مرروارد الرربالد وتتجلررى أرميررة
رررذ التقنيررة أكبررر فرري الحررروب واألزمررات لمررا تتيحررث مررن
إمكانية مسح ومراقبة األماكن التي اليمكن الوصول إليها

اتحاد غرف الصناعة
السورية

 -1مقترحررات االتحرراد مررن نتررائت النرردوة الحواريررة الترري تمررت
بحضررور كررالً مررن السررادة وزيررر الصررناعة وزيررر الكهربررا
وزير االتصاالت رئيس ريئة تخطيط الدولةن
 -2تأريرررل الكررروادر البشررررية التقنيرررة عرررن طريرررق فرررتح كليرررة
للطاقررات البديلررة فرري كررل مررن كررل مررن جامعررة دمشررق حلررب
تشرررررين لتخررررريت الكرررروادر الجامعيررررة المختصررررة بالطاقررررات
البديلرررة بمختلرررف أنواعهررران الطاقرررة الشمسرررية طاقرررة الريررراح
طاقة الهيدروجين

الصررحة والتعلرريم  .مررع التركيررز علررى اقتصرراد السرروق الرأسررمالي وخلررق قطررا مررالي
وخرردمي تررابع للمشرررو الغربرري ردفررث مصررادرة القرررار الغربرري ودراسررة األسرراليب
التررري يسرررتخدمها الغررررب مرررن عقوبرررات اقتصرررادية أحاديرررة الجانرررب ودراسرررة السررربل
لمواجهررة رررذ المشررراريع عبررر التركيرررز علررى االنرردماج االجتمررراعي والتعلرريم والثقافرررة
الوطنية واإلصالح الديمقراطي الذي يناسب بنية المجتمع.
 -3فضرررح الررردور المتنرررامي لتكرررتالت اإلعرررالم الغربررري ووسرررائل التواصرررل االجتمررراعي
وأرميرررة مواجهرررة الحمرررالت اإلعالميرررة التررري تررردعو لررردعم الفكرررر التكفيرررري والفرررتن
واإلرراب.
 -4تقيرريم المرحلررة السررابقة للحرررب اإلررابيررة وبيرران مكررامن النجرراح والخلررل فرري االقتصرراد
الوطني.
 -5دراسررة اآلثررار االقتصررادية واالجتماعيررة والنفسررية الترري خلفتهررا الحرررب اإلررابيررة علررى
سرررورية وإعرررادة تأريرررل المؤسسرررات الوطنيرررة والبحرررث عرررن السررربل المثلرررى لمكافحرررة
الفسرررراد وتنميررررة الررررروح الوطنيررررة ومشرررراركة المررررواطنين بعمليررررة االنترررراج والتنميررررة
المستدامة.
 -6دراسرررة التجرررارب الموضررروعية إلعرررادة األعمرررار فررري البلررردان التررري عانرررت أوضررراعا
مشررابهة مثررلن لبنرران الجزائررر وبيرران المشرراريع الترري يمكررن تنفيررذرا وطنيررا ً أو عبررر
الشركا الدوليين.
 -7دراسررة المرروارد المائيررة الترري تعررزز قرردرة الرربالد علررى التكيررف مررع تغيرررات المنررا
ومعالجة أزمة الميا تركيز على قضيتين رئيسيتينن تلوث الميا وندرتها.
 -8الدراسررات العلميررة المتعلقررة بمعررالت المشرركالت البيئيررة الطارئررة وتطبيررق نظررم اإلدارة
البيئية المتكاملة.
 -9ايررال األرميررة فرري البحررث العلمرري للتحقيررق والتأصرريل والعمررل علررى نشررر األبحرراث فرري
المجالت العالمية.
 -10لحررظ الحررروافز الماديرررة وذلرر برفرررع ميزانيررة البحرررث العلمررري وربرررط البحرررث العلمررري
بحاجات المجتمع وقطا األعمال.

 -3إنشررا معارررد متوسررطة لتأريررل الكرروادر المتوسررطة الفنيررة
الترري تقرروم بتركيررب وتشررغيل وصرريانة مشرراريع إنترراج الطاقررة
البديلة
 -4العمررل علررى تركيررز كافررة الخبرررات الفنيررة فرري الطاقرررات
المتجررددة المترروفرة فرري مركررز البحرروث العلميررة الجامعررات
الهيئرررة العليرررا للبحرررث العلمررري و يرررررا وتشررربي أعمالهرررا
وأبحاثها مع الشركات المنتسبة إلى اتحاد رف الصناعة

وزارة الموارد المائية

 -1تضرررمنت السياسرررة الوطنيرررة للعلررروم والتقانرررة واالبتكرررار
المحرررراور والمقترحررررات العلميررررة لتطرررروير قطررررا المرررروارد
المائية
 -2تحديرررد المواضررريع البحثيرررة ذات األولويرررة لتمويلهرررا وفرررق
االتفاقيررة الترري تمررت بررين وزارترري المرروارد المائيررة والتعلرريم
العالي -صندوق دعم البحث العلمي
 -3تمويررل األبحرراث ومررنح الجرروائز الماديررة والعلميررة يررتم مررن
خررالل الهيئررة العليررا للبحررث العلمرري – صررندوق دعررم وتمويررل
البحررث العلمرري – الجامعررات  ).......باإلضررافة إلررى مسررارمة
الجهررررات المسررررتفيدة مررررن نتررررائت األبحرررراث الرررروزارات –
الجهررررات العامررررة – القطررررا الخررررا ) وفررررق االعتمررررادات
والموارد المتاحة لد كل منها والبرنامت الموضو لذل

