توصيات المؤتمر العلمي الدولي العاشر
التحديات الجيوفيزيائية واالجتماعية واالنسانية والطبيعية في بيئة متغيرة
 .1يوصي المؤتمر بالتركيز على بناء االنسان وانسانيته بإعتبارها الهدف االساسي والخلية االولي في
المجتمع التي لها الدور المناسب في التنمية المستدامة وآلية تحقيقها على وفق التوجه التربوي والنفسي
واالخالقي
 .2التركيز على دور االسرة المهم في التربية والتنشئة المجتمعية بوصفها المنطلق االساس الحياء
الضمير االنساني المهني المدعم بمخافة هللا وتعاليم االديان السماوية وكيفية تطبيقها على ارض الواقع
 .3تفعيل االستراتيجيات واالليات الحديثة في بناء المناهج والمقررات الدراسية وفقا ً النظمة التعليم
المعاصر ومنها نظام المقررات الدراسية والحث على تطبيقه
 .4االنتقال من الفكر التشريعي السياسي الى الفكر التشريعي االقتصادي الذي يخدم البلدان وينمى ركائز
العمران
 .5تفعيل دور التكنولوجيا في التعليم والمجاالت االنمائية والخبراتية للمؤسسات الرسمية والمدنية االقليمية
والعربية
 .6تعميق استخدام اللغة العربية بصورة سليمة واالبتعاد عن اللهجات العامية من خالل انشاء مؤسسات
تعليمية العداد مالكات اعالمية متخصصة لها مهارات خبراتية وادائية باللغة العربية
 .7التأكيد على استعمال طرائق التدريس الحديثة التي تواكب المرحلة الراهنة وتمكين البلدان من النهوض
بالواقع االجتماعي وتنمية التفكير االيجابي
 .8االبتعاد عن التعصب المبني على المفاهيم القومية أوالعرقية أوالمذهبية في كتابة البحوث ،وضرورة
التركيز على المعايير المهنية واالكاديمية العملية المنطلقة من الصورة الحقيقية الخالقيات البحث
العلمي في صناعة شخصية الباحث فضالً عن بناء النمذجة المجتمعية وتحقيق تنفيذها
 .9تنويع االختبارات التحصيلية االلكترونية في االمتحانات الرسمية وغير الرسمية لقياس مهارات الطلبة
للمراحل الدراسية المختلفة ومقررات المناهج المحددة لهم على وفق مفهوم اقتصاديات المعرفة
التأكيد على مفهوم القيم االنسانية المتعلقة بالمنظومة االخالقية للشباب ،والتي تشمل الصدق
.10
واالمانة في الفكر والعادات والمعامالت والسلوك
الحرص على تسهيل أمور السياحة الدولية للباحثين االكاديميين وخصوصا الدول االقليمية
.11
بما يخدم المصالح الوطنية التي تهدف الى تطوير الكفاءات وتجسير العالقات التي تخدم العلم والمعرفة
فيما بينهما
تعزيز دور الخيال العلمي االيجابي وفق القيم المجتمعية في بيئات متغيرة لدى الملتقي العربي
.12
والعالمي من خالل الصناعة السينمائية وارتباطها بمفهموم القوى الناعمة
انشاء بنك معلوماتي بحثي يتضمن تكثيف الدراسات العربية فيما يتعلق بالتعرف على الظواهر
.13
المستحدثة كالعنف الرقمي وعوامل الخطر والتهكير واالشارة الخ

توفير امكانية تسويق المنتجات العالجية والمضادات الحيوية الناتجه من االكتشافات البحثية
.14
بغية تشجيع الباحثين على االكتشافات الدوائية الحديثة وكيفية استحضارها والبحث بها مستقبال
استخدام مركب التايمول الحديث لحفظ الفواكة والخضار ،والتخزين لفترات طويلة ،وخاصة
.15
التي تقشر كالحمضيات والبصل وبتراكيز اقل من  25مايكروغرام لكل مل ،الن التراكيز االكثر
تكون مطفرة
تدريب العاملين والمدرسين على استخدام التكنولوجيا االلكترونية الحديثة والبرمجيات
.16
انسجاما مع البرنامج الحكومي الذي تقره الحكومات والوزارات الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي
تنشيط البحوث التجريبية الخاصة بالتطبيقات التفاعلية مع المجتمع لتكون نتائج البحوث في
.17
خدمة المجتمعات
ضرورة توحيد االنظمة المعلوماتية الصحية في جميع المستشفيات من خالل استرجاع بيانات
.18
المريض المربوطة بملفه الطبي من خالل استخدام نظام البصمة االلكتروني
تم التصويت على المقترحات والموافقة عليها باالجماع

رئيس المؤتمر
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