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CONFERENCE RECOMMENDATIONS
التوصيات التي خرج بها المؤتمر في جامعة ايدن بإسطنبول
 -1تضمين المناهج الدراسية اهدافا وقيما تعكس خصائص الفكر التربوي من خالل مواقف تعليمية كالديمقراطية
وحرية الراي والتسامح واحترام الراي والراي االخر ,وكذلك من خالل وسائل االعالم المختلفة التي تظهر
مراكز االرشاد والتوجيه التربوي والعيادات النفسية .
 -2الحد من استخدام االنترنيت واالعتماد عليه كليا ،وكذلك مواقع التواصل االجتماعي واثرها على المشاكل
االسرية وخصوصا االطفال ،وضرورة توعية االهل ومتابعة ابنائهم في كيفية استخدام االنترنيت والتقنيات
االلكترونية االخرى ألنها سالح ذو حدين.
 -3نوصي بزيادة عدد الساعات البحثية التي تحدد للبحث العلمي وتوفير مستلزماته في الجامعات العراقية الرصينة
 ،ومساعدة االساتذة الجامعيين في المشاركة في المؤتمرات العلمية وتبني بعض المصاريف واالمور اللوجستية
التي تسهل عملية المشاركة.
 -4تطبيق اداة االستقرار والصدق النفسي لتفريغ الشحنات االنفعالية من خالل الحركات االنسيابية كمعالجة
للشخصيات المتأثرة بالواقع والشخصيات التاريخية والدينية .
 -5االهتمام بالمعلم ،وترسيخ قواعد اآلداب واالحترام بين المعلم والمتعلم،والعمل على ارجاع هيبة المعلم
والمدرس واالستاذ الجامعي ضمن االتفاقيات الدولية بين منظمة اليونسكو العالمية في االمم المتحدة والتي
نوقشت في ورشة عمل في جامعة بغداد.
 -6التوعية االسرية والتثقيف لألبناء من خالل وسائل االعالم المتاحة بضرورة رعاية المرأة وضرورة توجيه
الصمود النفسي الذي تمتلكه في مجاالت اخرى كإدارة المنزل ورعاية االبناء اكثر منه في مجال مواجهة
العنف.

 -7توفير االجهزة الحديثة العالمية لقياس الملوثات الجوية ( ),CO2,SO2,CO,CH4رغم تكلفتها اال انها خدمة
علمية ثمينة لبلدنا العزيز من حيث معالجة الملوثات الجوية التي تؤدي الى اضرار كبيرة على الصحة البشرية.
وكذلك معالجة المناطق المتصحرة داخل منطقة بغداد وزيادة المناطق الزراعية وزراعة االشجار والنباتات
للسيطرة على زيادة نسب الملوثات وتلطيف الجو.
 -8نوصي بتوفير اجهزة الترجمة الناطقة من اللغة التركية الى العربية وبالعكس لمعرفة المحتوى والمضمون
للبحوث الملقاة من قبل الباحثين المشتركين.
 -9نظرا للجهود المبذولة من قبل الباحثين والمشاركين في المؤتمر الدولي المقام في جامعة ايدن في اسطنبول ،نقترح
تشكيل لجنة تحضيرية من المشاركين في المؤتمر الحالي إلنجاح المؤتمر وجعله اكثر حيوية وتفاعل مع المشاركين.

