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 توصيات

 (العاشرالدولي  -عشر  الثالثالعربي ) السنويالمؤتمر 
 التنمية املستدامة ضوء إسرتاتيجياتيف العايل النوعي يف مصر والوطن العربي التعليم 

 1112 ابريل 11 - 11ترة من ـــالف في

كلينات  فنيانعقد المؤتمر بحضور نخبة منن سسنات ة وخبنراء التربينة والبناحثين 
 المنزلنيية النوعية وكليات التربية الفنية والتربية الموسيقية واالقتصاد التربية والترب

الجامعننات المصننرية ض وحضننور  فننيواألعنن م والحاسننل اولنني وتكنولوجيننا التعلننيم 
مختلن  التخصصنات  فنيالعديد من الخبراء والباحثين من بعن  الجامعنات العربينة 

 .العلمية والتربوية والفنية

بحثنا  وورقنة عمنل منن ( 99)عديد من األبحاث بلغ عندداا وقد ناقش المؤتمر ال
علمية ض وقد سسفرت فعاليات المؤتمر من خ ل مناقشات األبحاث  سةلج( 11)خ ل 

 :على النحو التالي  والجلسات العلمية عن العديد من التوصيات

 . تفعيل مشروع مشاركة ط ل الجامعة في برنامج محو األمية وتعليم الكبار .1

 .د على التعلم الوجداني االيجابي باستخدام الموسيقى والمشرح المدرسي التأكي .1

 .التأكيد على استخدام استراتيجيات تعليمية متنوعة في طرق التدريس  .1

 ( .سمعية وبصرية بصورة فورية)التأكيد على التغ ية المرتدة  .9

 .كصحافة ومسرح في مجال التعليم  واإلع متفعيل دور الموسيقى والفن  .1

رابطة علمية بين فروع العلنم المختلفنة إلنتناذ غن اء بمنن بجمينع سنواعن   اءإنش .6
 .للمستهلك 

ضننرورة تننناول األسننماك البحريننة بقنندر اإلمكننان للحصننول علننى األحمننا   .2
الضنننرورية للمحافعنننة علننى الصنننحة العامنننة بصنننفة عامنننة  1الدانيننة اوميجنننا 

 .والقلل بصفة خاصة 
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توعية ربات المنزل ل عتماد على تصنيع الغ اء بنالمنزل بقندر االمكنان وعندم  .2
 .االعتماد على األغ ية المصنعة من المصادر غير المعروفة 

 .معار  لبيع المنتجات المميزة من المشروعات اليدوية  إنشاء .9

إنشنناء وحنندة تنعيميننة بالكليننة تحننت مسننمى حاضنننة االعمننال االبتكاريننة  .11
 .األفكار اإلبداعية واالبتكارية للط ل وتسويقها للمجتمع تهتم باحتضان 

 

 


