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دراسررة حررول تقيرريم الخطررر النرراتت عررن المركبررات الثانويررة المتشرركلة عررن كلررورة ميررا   -3
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والبحررروث العلميرررة مهمتهرررا تقرررديم  اإلسرررتراتيجيةللدراسرررات 
الررررردعم االستشررررراري للخطرررررط والقررررررارات ذات الطرررررابع 

 االستراتيجي لقطا  النقل
إنشررا  قاعرردة معلومررات الكترونيررة بالمشرراكل التقنيررة الترري تواجررث الصررناعة والحكومررة  -1

فررري إيجرراد حلررول ومقترحرررات تسررارم الجامعررات  أنومؤسسررات المجتمررع الترري يمكرررن 
ودراسررات لهررا مررن خررالل مشررروعات الطررالب او مشرراريع بحثيررة ألعضررا  الهيئررات 

   التدريسية

الدراسررري للخرررريجين زيرررادة فرررر  اسرررتكمال التحصررريل  -1

إلكمررال دراسررتهم لنيررل درجررات الماجسررتير والرردكتورا  عررن 
 طريق اإليفاد

المعنرررروي الررررالزم ترررروفير الرررردعم العلمرررري والمررررادي و -2

 لتصبح جارزة للتطبيقبداعية  ألصحاب األفكار اإل
إنشررا  شرربكة للجامعررات تحترروي علررى قاعرردة بيانررات عررن  -3

ير الفنيررة والمقرراالت الرسررائل المنشررورة فرري جامعاتنررا والتقررار 
 العلمية في شتى المجاالت  واألبحاث

إقامررررة مسررررابقات ومعررررارض سررررنوية لمشرررراريع الطلبررررة  -4

 ونتائت البحوث لكل الجامعات والمعارد

 وزارة األوقاف 

التنسرررريق الكامررررل بررررين وزارة الصررررحة ووزارة التعلرررريم  -1 

العررررالي لطرررررح جميررررع الموضرررروعات المتعلقررررة بالصررررحة 
إليجررراد الحلرررول المناسررربة للمشررراكل التررري  دراسرررتهاوالمرررراد 

 تواجهها وزارة الصحة أو لتطوير العمل اإلداري والفني
التأكيررد علررى وجررود عضررو مررن وزارة الصررحة فرري لجنررة  -2

 الحكم لجميع األبحاث المتعلقة بالصحة
التأكيررد علررى وجررود نظررام حرروافز ماليررة وجرروائز معنويررة  -3

ختلفرررة لتشررجيع البررراحثين واضررح ومعمررم علرررى الرروزارات الم
مررررن الرررروزارات علررررى المشرررراركة بالبحررررث العلمرررري وآليررررة 

 واضحة لتنفيذ 

 وزارة الصحة 

األبحرراث الخاصررة بالمفرراريم الحديثررة لررإلدارة وتطرروير نظررم وأسرراليب العمررل  وتحديررد  -1
والتركيررز علررى الترردريب  .المهررام بدقررة مررن حيررث المكرران والزمرران وإجرررا ات التنفيررذ

 والتأريل الفعال بغية تطوير مهارات العاملين وقدراتهم .
تحليرررل التطرررورات الجديررردة فررري النظرررام العرررالمي االقتصرررادي وآثارررررا علرررى التنميرررة  -2

المسرررتدامة وإيرررال  األرميرررة لدراسرررة المشررررو  الليبرالررري األمريكررري والغربررري الرررذي 
يركرررز علرررى خصخصرررة وسرررائل اإلنتررراج والصرررناعات األساسرررية والخررردمات بمرررا فيهرررا 

تكرررروين أطررررر تنظيميررررة وشررررراكات بحثيررررة وسياسررررات  -4

القرررائم علرررى االبتكرررار تنافسرررية فررري تعزيرررز البحرررث العلمررري 
 والتجريب  في المجاالت كافة

التركيرررز علرررى ضررررورة مشررراركة أ لرررب فئرررات المجتمرررع  -5

قابلررررة للتطبيررررق السررررتعادة الحيرررراة  إسررررتراتيجيةبصرررريا ة 
 الطبيعية ومن ثم الدفع بعجلة التنمية على جميع المحاور 

وزارة الخارجية  
 والمغتربين



مررالي  رأسررمالي وخلررق قطررا السرروق ال . مررع التركيررز علررى اقتصررادالصررحة والتعلرريم 
ردفررث مصررادرة القرررار الغربرري   ودراسررة األسرراليب وخرردمي تررابع للمشرررو  الغربرري 

التررري يسرررتخدمها الغررررب مرررن عقوبرررات اقتصرررادية أحاديرررة الجانرررب   ودراسرررة السررربل 
لمواجهررة رررذ  المشررراريع عبررر التركيرررز علررى االنرردماج االجتمررراعي والتعلرريم والثقافرررة 

   مقراطي الذي يناسب بنية المجتمع.الدي الوطنية واإلصالح
فضرررح الررردور المتنرررامي لتكرررتالت اإلعرررالم الغربررري ووسرررائل التواصرررل االجتمررراعي  -3

وأرميرررة مواجهرررة الحمرررالت اإلعالميرررة التررري تررردعو لررردعم الفكرررر التكفيرررري والفرررتن 
 واإلرراب.

تقيرريم المرحلررة السررابقة للحرررب اإلررابيررة وبيرران مكررامن النجرراح والخلررل فرري االقتصرراد  -4
 الوطني.

دراسررة اآلثررار االقتصررادية واالجتماعيررة والنفسررية الترري خلفتهررا الحرررب اإلررابيررة علررى  -5
سرررورية  وإعرررادة تأريرررل المؤسسرررات الوطنيرررة والبحرررث عرررن السررربل المثلرررى لمكافحرررة 
الفسرررراد وتنميررررة الررررروح الوطنيررررة ومشرررراركة المررررواطنين بعمليررررة االنترررراج والتنميررررة 

 المستدامة.
ة إلعرررادة األعمرررار فررري البلررردان التررري عانرررت أوضررراعا دراسرررة التجرررارب الموضررروعي -6

أو عبررر مشررابهة مثررلن لبنرران  الجزائررر   وبيرران المشرراريع الترري يمكررن تنفيررذرا وطنيرراً 
 الشركا  الدوليين.

دراسررة المرروارد المائيررة الترري تعررزز قرردرة الرربالد علررى التكيررف مررع تغيرررات المنررا   -7
 تركيز على قضيتين رئيسيتينن تلوث الميا  وندرتها.ومعالجة أزمة الميا  

الدراسررات العلميررة المتعلقررة بمعررالت المشرركالت البيئيررة الطارئررة وتطبيررق نظررم اإلدارة  -8
 البيئية المتكاملة.

حررث العلمرري للتحقيررق والتأصرريل والعمررل علررى نشررر األبحرراث فرري ايررال  األرميررة فرري الب -9
 المجالت العالمية.

وذلررر  برفرررع ميزانيررة البحرررث العلمررري  وربرررط البحرررث العلمررري لحررظ الحررروافز الماديرررة  -10
    بحاجات المجتمع وقطا  األعمال.

اعتبرررار بنرررا  مجتمرررع المعرفرررة مرررن أررررم األولويرررات    -6

جتمعررات ورررو النررواة رررو نقطررة ارتكرراز المفالبحررث العلمرري 
   التي ترتكز عليها البلدان المتقدمة  وبعض البلدان النامية

دور االستشررعار عررن بعررد والررنظم الرافرردة فرري إعررادة البنررا   -7

حيرررث تعتبرررر تقنيرررة االستشرررعار عرررن بعرررد مرررن  واألعمرررار 
وتتجلررى أرميررة األدوات الهامررة جرردا فرري مراقبررة مرروارد الرربالد 

التقنيررة أكبررر فرري الحررروب واألزمررات لمررا تتيحررث مررن رررذ  
 إمكانية مسح ومراقبة األماكن التي اليمكن الوصول إليها

 

مقترحررات االتحرراد مررن نتررائت النرردوة الحواريررة الترري تمررت  -1 

بحضررور كررالً مررن السررادة وزيررر الصررناعة  وزيررر الكهربررا   
 ريئة تخطيط الدولةنوزير االتصاالت  رئيس  

تأريرررل الكررروادر البشررررية التقنيرررة عرررن طريرررق فرررتح كليرررة  -2

للطاقررات البديلررة فرري كررل مررن كررل مررن جامعررة دمشررق  حلررب  
لتخررررريت الكرررروادر الجامعيررررة المختصررررة بالطاقررررات تشرررررين 

ن الطاقرررة الشمسرررية  طاقرررة الريررراح  أنواعهررراالبديلرررة بمختلرررف 
 طاقة الهيدروجين

اتحاد غرف الصناعة  
 السورية



تأريررل الكرروادر المتوسررطة الفنيررة إنشررا  معارررد متوسررطة ل -3

إنترراج الطاقررة الترري تقرروم بتركيررب وتشررغيل وصرريانة مشرراريع 
 البديلة

العمررل علررى تركيررز كافررة الخبرررات الفنيررة فرري الطاقرررات  -4

المتجررددة المترروفرة فرري مركررز البحرروث العلميررة  الجامعررات  
الهيئرررة العليرررا للبحرررث العلمررري  و يرررررا وتشررربي  أعمالهرررا 

 وأبحاثها مع الشركات المنتسبة إلى اتحاد  رف الصناعة
 

الوطنيرررة للعلررروم والتقانرررة واالبتكرررار تضرررمنت السياسرررة  -1 

المحرررراور والمقترحررررات العلميررررة لتطرررروير قطررررا  المرررروارد 
 المائية

تحديرررد المواضررريع البحثيرررة ذات األولويرررة لتمويلهرررا وفرررق  -2

االتفاقيررة الترري تمررت بررين وزارترري المرروارد المائيررة والتعلرريم 
 صندوق دعم البحث العلمي -العالي

الماديررة والعلميررة يررتم مررن  تمويررل األبحرراث ومررنح الجرروائز  -3

صررندوق دعررم وتمويررل  –خررالل  الهيئررة العليررا للبحررث العلمرري 
باإلضررافة إلررى مسررارمة  الجامعررات .......( –البحررث العلمرري 

 –الجهررررات المسررررتفيدة مررررن نتررررائت األبحرررراث  الرررروزارات 
القطررررا  الخررررا ( وفررررق االعتمررررادات  –الجهررررات العامررررة 

  والموارد المتاحة لد  كل منها والبرنامت الموضو  لذل 

 وزارة الموارد المائية 

 

 

 


