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تحفیز    التزال البیئة العلمیة والبحثیة في المراكز البحثیة غیر مھیأة ل
الباحث والمبدع على االبداع واالبتكار مما یؤدي الى اغراء 
المبدعین والباحثین للھجرة الى الخارج حیث البیئة والحوافز 

.واالمكانات المساندة للبحث العلمي والتطویر
    ومن الغریب ان معظم علماءنا وباحثینا خارج الوطن ونستورد 

التكنولوجیا ونعاني من عدم توطینھا في بالدنا   
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