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The Ninth International Scientific Academic Conference 

Under the Title “Contemporary trends in social, human, and natural sciences” 

 املؤمتر العلمي االكادميي الدويل التاسع

 "االجتاهات املعاصرة يف العلوم االجتماعية، االنسانية، والطبيعية"حتت عنوان 

 تركيا–اسطنبول - 2018متوز  –يوليو 18 - 17
http://kmshare.net/isac2018/ 

Conference Recommendations 

 

 توصيات املؤمتر العلمي االكادميي الدويل التاسع
 
 

بناء على التوصيات اليت مت اعدادها من قبل رؤساء اجللسات مت التوصل اىل امللخص التايل اليت تشكل 
 توصيات املؤمتر العلمي االكادميي الدويل التاسع

 
 احث العريببلبحوث لكي تكون يف متناول الان يكون هذا املؤمتر ذا اثر فعال من خالل نشر ا -
 بني الباحثني لكي تعطي تبادل لالفكار املنظمة من قبل شبكة املؤمترات العربية استمرار املؤمترات -
 تفعيل دور التقنيات غري املباشرة يف استخالص واستقطاب املعرفة الضمنية كاحلوار والعصف الذهين -
 املعرفيةتوظيف علم ادارة املعرفة كأفضل دليل معريف للمورد البشري الدارة النشاطات  -
 اعداد نشرة متكاملة عن ادارة املعرفة ومفهومها وامهيتها -
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حتقيق التوازن والتدرج والتكامل بني برامج تدريب خمتلف الفئات يف اطار رؤية نقدية للواقع  -
 واستشراق للمستقبل

روح  لسياسي ليسهم ذلك يف تنميةاملناهج التعليمية على ابراز صورة املرأة يف دورها ا مؤلفنيان يركز  -
 املواطنه وتعزيز االنتماء لالوطان

ان تشرك وزارة الرتبية والتعليم شخصيات نسائية يف عملية أتليف واعداد املناهج التعلمية شأهنا  -
 شأن الرجل يف ذلك

مية يف املؤسسات الرتبوية والتعليمية يف تضمني املناهج التعليمية يأن يهتم القائمون على العملية التعل -
 مرأة تشمل اداور املرأة اليت تتعلق حبقوقها وقضاايها مبا يتالئهم ومستجدات العصرصورة واسعة لل

 توصي اللجنة االهتمام ابالحباث املطروحة يف املؤمتر ونقلها اىل حيز التطبيق العملي -
 دعم وحتقيق التنمية للمقاوالتيه لدى املرأة -
رورة اطالع دارسي الفن واجلمال على اشتغال السلطة يف املنجزات الفنية ومعرفة كيفية اشتغاهلا ض -

 كمفهوم حيقق معرفة ابليات التصميم واالخراج يف جمال اخلزف املعاصر
وخاصة اخلزف ضرورة قيام ورش عمل فنية وندوات ثقافية للتعريف إبنواع السلطة يف النتاج الفين  -

 املعاصر
 االهتمام بدعم االحباث املتعلقة مبوضوع البقااي احليوانية يف املواقع االثرية -
جرائم االستيطان واعتبارها على نائية الدولية حملاكمة اسرائيل اىل احملكمة اجل رفع دعوى مباشرة -

 جرائم حرب
جيب ان تكون سياسة الدولة يف اجملال الرتايب سياسة تشاركية واحرتام حقوق املواطن خاصة يف جمال  -

 السكن. واالستفادة من كامل اخلدمات واملرافق االجتماعية
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ثل املستجدات التقنية الصناعية جماالت جديدة الفكار الفنان وهي هتىء له اساليب جديدة يف مت -
والعديد من املعاجلات املستحدثه بشكل مستمر العطاء احلرية للفنان الرؤاي ويف طرق العمل الفين 

 العريب من اجل ان يتطور ويتقدم
ناقش الفنون املعاصرة اجراء درسات تناقش االمعقول يف النحت البيئي واصدار مطبوعات دورية ت -

 فيهاملتغريات احبث يكون هنالك تبويب لنتاجات الفنانيني ومتكني الباحثني من مالحظة 
 الهتمام ابلتخطيط السياحي وعلى االعالم ان يقوم بدور اجيايب يف دعم السودانا -
 وضع سياسات من قبل صناع القرار للحد من تبعيه االقتصاد الفلسطيين لالقتصاد االسرائيلي -
لبورصات مقياس املستحقات الكلية كمقياس سنوى ختضع له مجيع الشركات ضرورة ان تعتمد ا -

 املدرجة يف البورصة
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