
 توصيات المؤتمر

  تفعيل دور االقتصاد المنزلي في المواطنة وتنمية المجتمع

  م ٢٠١٦مايو  ١٧،  ١٦

 فى بداية الفصل الدراسى الثانى من كل عام لضمان مشاركةبحيث يكون عقاد مؤتمر الكلية موعد إن قتراحا. 
  .  نعقاده الحالي تداخل مع فترة إنعقاد أعمال االمتحاناتإالجھات المعنية حيث أن موعد 

  
  .التأكيد على أن تكون موضوعات األبحاث العلمية في صميم عناوين المؤتمرات ومحاورھا . 

تطوير الخطط البحثية بأقسام الكلية وحث الباحثين على إجراء الدراسات البينية والمشروعات البحثية التي . 
  .داخل الكلية وخارجھا ؛ والتي تعزز قيم المواطنة لدى طالب الجامعاتتجمع أكثر من تخصص 

بإفاد الباحثين من أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة  –على المستويين المؤسسي والفردي  -ھتمام اال . 
  . إلى الجامعات الخارجية للوقوف على أحدث النظريات والتطورات العلمية

والبعد عن البحوث المتشابھه والتي قد يصعب تطبيقھا ھتمام  باالتجاھات الحديثة في البحث العلمي اال. 
  .على المستوى الجامعي والمجتمعي

تنمية قدراتھم العلمية والمھنية بما يفيد البحث علٮ الباحثين من أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة حث. 
  .ميةالعلمي وتطبيقاته والعملية التعلي

تطوير البرامج التعليمية بالكلية بما يتناسب مع التطور العلمي في مجاالت التخصص على المستوى . 
  .ستعانة بالخبرات الخارجيةالعالمي و اال

وضع سياسة تدريبية ألعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة لتطبيق طرق التدريس الحديثةبما يتماشى مع . 
  .  التطور العالمي ويتناسب مع طبيعة المقرر ومخرجات التعلم وسوق العمل

ة ضرورة التوعية بدور االقتصاد المنزلي بالنسبة للفرد والمجتمع بعقد ندوات وبرامج ومحاضرات عام. 
  . بما يسھم فى تعزيز المواطنة وغرس قيم االنتماء

  
إعادة النظر في صياغة األھداف العامة والخاصة لمادة االقتصاد المنزلي على مستوى المراحل الدراسية  .

المختلفة في ضوء النظريات الحديثة كالتعلم القائم على الدماغ وتفعيلھا من خالل طرق التدريس لتحقيق 
 .جات العملية التعليمية أفضل مستوى لمخر

  
عداد معلمة االقتصاد المنزلى وبين القائمين على إتيسير سبل التعاون بين األقسام العلمية المنوط بھا مھمة . 

تدريب المعلمين بوزارة التربية والتعليم لدراسة االحتياجات التدريبية لمعلمات االقتصاد المنزلى أثناء 
 .التدريبية التى تنمى من أدائھن التدريسى وفقا للتوجھات التربوية الحديثة الخدمة وتقديم البرامج 
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المناھج إلى أھمية التطوير في أساليب التقويم بما يساھم في تنمية  القائمين على تطويرتوجيه أنظار . 

 .مھارات التفكير لدى المتعلمين 
 

منزلي في إثراء الجانب الجمالي لدى الطالبات االستفادة من تدريس المھارات العملية لمقرر االقتصاد ال. 
واالستفادة منه في حياتھن العملية وإعدادھم لسوق العمل عن طريق مساعدتھن على تحديد بعض توجھاتھم 

 .المھنية المستقبلية 
 

التوعية بدور االقتصاد المنزلي بالنسبة للفرد والمجتمع باستخدام وسائل متنوعة كالندوات والبرامج . 
ليفزيونية والمحاضرات العامة مما قد يسھم فى تعزيز وتحسين واقع تدريس مادة االقتصاد المنزلى فى الت

 . مدارس التعليم العام
 

تطوير محتوى مقررات االقتصاد المنزلى بحيث تتضمن أھم القضايا المعاصرة التى تمس المجتمع . 
 .نتماء للوطن المصرى وتدعم وعى المتعلمين بھا وتنمي قيم المواطنة واال

 
تضمين برامج إعداد معلمة االقتصاد المنزلى بالمقررات التى تعمل على إمدادھا بالمعارف والمھارات . 

 .واالستراتيجيات المرتبطة بالتدريس االبداعى 
 

نية بمصادر غبيئة تعليمية تفاعلية  لتحقيق شر ثقافة التعليم اإللكتروني بين أعضاء التدريس والطالبن. 
 .تهفعالياالھتمام بإزالة المعوقات التي تحد من و  .التعلم

  
نتاج بمصانع المالبس الجاھزة وفقا اإلالمشاركة في وضع المواصفات والمعايير العلمية لتصميم وحدات . 

 .للقواعد األرجونومية 

  .الطبية االھتمام بعامل األمان والتوافق البيئي في تصميم المالبس الذكية وخاصة ذات األغراض . 

  .وضع مواصفة قياسية لحياكة األقمشة الحديثة مثل تلك المصنعة من ألياف المودال. 

دور أفراد المجتمع المصري في ترسيخ المحبة واإلخاء  إبراز، وطالب الجامعاتتعزز قيم المواطنة لدى . 
 . و االنتماء

  .حياة أفضلبما يحقق التطوعيالعمل وضع إستراتيجية مالئمة للشباب المصري للمساھمة في . 
ث ونتائج البح قتصادي للمرأة كما أظھرتالتمكين اال تسھم في تبني ودعم البرامج التدريبية في. 

 .المتخصصة

للممارسات اليومية  توعية ربات األسرلن والسالمة ااألم لمجافي تصميم برامج مقترحة بالباحثين  ھتماماتوجيه . 
  .المنزلية لمخاطرالتي تعرضھا لالخاطئة

  
 وهللا ولي التوفيق ،،        


