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 على ميت التي المعايير لكل دقيق تحليل خالل من

  نداءال توجيه تم حيث .الجامعات تصنيف أساسها

 حثينللبا األبحاث تسجيل على وحثهم للباحثين

 لخال من .السورية الجامعات بأسماء السوريين
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ما يحقق االنتقال تتمثل المنهجية المقترحة في بناء أربع منظومات رئيسية مترابطة الكترونياً وفق مستوى اإلدارة وضمان سرية المعلومات ب

.السلس إلى الحكومة االلكترونية والبيانات المفتوحة

منظومة اإلدخال

والتي تتضمن قواعد البيانات الخاصة بالموارد البشرية 

والبيانات البحثية  والمستلزمات البحثية.

.واستثمارها منظومات العمل.٣
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التأكد من تتضمن كل مديرية من مديريات البحث العلمي 

 صحة المعلومة ومطابقتها للمتطلبات بشكل يضمن تدفق

المعلومة الصحيحة
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 والتي ستكون بمثابة لوحة تحكم تظهر الحركة البحثية

على المدى اليومية بشكل يحقق مساندة واتخاذ القرار 

:األجل والتي تتوزع ضمن ثالثة نماذجطويل  قصير وال

–معاون الوزير للبحث العلمي –رؤساء الجامعات (

..)الوزير 

منظومة المعالجة
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NSR.1اإلصدار األول .٤

 لتنميةا متطلبات يحقق بما العلمي البحث في الريادة ونحقق الرؤيا تكتمل بجهودكم

  ٢٠٣٠ الحرب بعد ما سوريا برنامج متطلبات يلبي وبشكل المستدامة

www.nsr.sy
NSR.1


