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 الحادي عشر المؤتمر توصیات
 

الطلب إل�ى وزارت�ي التربی�ة والتعل�یم الع�الي إغن�اء العملی�ة التعلیمی�ة التعلمی�ة  -1
 باستخدام ضروب التقانة، وتعدد مصادر المعلومات.

الطل��ب إل��ى وزارت��ي التربی��ة والتعل��یم الع��الي وض��ع دلی��ل إرش��ادي الس��تخدام  -2
والطلب�ة  علم�ین ف�ي مرحل�ة التعل�یم الع�امتأجھزة التواصل االجتماعي ل�دى الم

 الجامعیین.
الطلب إلى وزارتي التربیة والتعلیم العالي إعادة النظر ف�ي المن�اھج التربوی�ة  -3

لتغدو وظیفیة تلبي احتیاجات المتعلمین الحاضرة والمستقبلیة، والتركیز عل�ى 
 أساسیات المعرفة ذات النفع االجتماعي.

د ف��ي تراثن��ا ف��ي الطل��ب إل��ى وزارت��ي التربی��ة والتعل��یم الع��الي اإلف��ادة مم��ا ور -4
مج��ال تعل��یم اللغ��ة وتعلمھ��ا، م��ع األخ��ذ بالحس��بان اإلف��ادة م��ن طرائ��ق تعل��یم 
اللغات األجنبیة الحیة وتعلمھا جمعاً لألصالة والمعاصرة في العملیة التعلیمیة 

 التعلمیة.
الطلب إلى وزارتي التربی�ة والتعل�یم الع�الي حس�ن اختی�ار النص�وص الجذاب�ة  -5

 ومضموناً في التعلیم الع�ام والج�امعي، بحی�ث تك�ون والشائقة والمتمیزة شكالً 
 لغتھا نابضة بالحیاة.

الطل��ب إل��ى وزارت��ي التربی��ة والتعل��یم الع��الي توجی��ھ المعنی��ین بتعل��یم اللغ��ة  -6
العربیة لغیر الناطقین بھا نحو اعتماد المسارین في تعل�یم اللغ�ة المتمثل�ین ف�ي 

ن تعل�یم الش�كل األول ف�ي الجانب الوصفي التقعیدي والتواص�لي عل�ى أن یك�و
واس��تثمار تعل��یم الش��كل الث��اني لتعمی��ق الش��كل األول خدم��ة الش��كل الث��اني، 

 وترسیخھ.
الطل��ب إل��ى وزارة التربی��ة مراع��اة الت��درج ف��ي تق��دیم النص��وص األدبی��ة ف��ي  -7

 ضوء النمو الفكري للناشئة، وإزالة الحشو من المناھج تطبیقاً للوظیفیة فیھا.
ل��یم الع��الي وض��ع خط��ة دراس��یة لمق��رر اللس��انیات ف��ي الطل��ب إل��ى وزارة التع -8

جامعات القطر على أن یقوم فریق من المتخصصین بھ�ا ف�ي جامع�ات القط�ر 
 بوضعھا.

الطل��ب إل��ى وزارة التعل��یم الع��الي إع��ادة االمتحان��ات الش��فاھیة إل��ى تق��ویم أداء  -9
 الطلبة في كلیات اآلداب والعلوم اإلنسانیة في الجامعات السوریة.

إلى وزارة التعل�یم الع�الي إع�ادة أس�ئلة المق�ال إل�ى تق�ویم أداء الط�الب الطلب  -10
ف���ي الجامع���ات إل���ى جان���ب األس���ئلة المؤتمت���ة ف���ي كلی���ات اآلداب والعل���وم 

 اإلنسانیة.
الطل��ب إل��ى وزارة التعل��یم الع��الي تحدی��د نوعی��ة الم��دخالت ف��ي كلی��ات اآلداب  -11

 والعلوم اإلنسانیة.
إع�ادة النظ�ر ف�ي الخط�ة الدراس�یة ف�ي أقس�ام  الطلب إلى وزارة التعلیم العالي -12

 اللغة العربیة، وإیالء الجانب التطبیقي األھمیة فیھا.
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س�ائل الجامعی�ة والر ،الطلب إلى وزارة التعلیم الع�الي ت�دقیق الكت�ب الجامعی�ة -13
 لغویاً قبل طباعتھا واعتمادھا.

العربی�ة  الطلب إلى وزارة التعلیم الع�الي إع�ادة النظ�ر ف�ي من�اھج تعل�یم اللغ�ة -14
لغی��ر المتخصص��ین بحی��ث تخت��ار النص��وص المعاص��رة، وم��ن الت��راث ف��ي 

 ضوء اختصاص الدارسین، وتجري التطبیقات اللغویة من خاللھا.
الطل��ب إل��ى وزارة التعل��یم الع��الي إع��ادة النظ��ر ف��ي المن��اھج التكاملی��ة إلع��داد  -15

 المدرسین بحیث ال تجور المواد التربویة على التخصصیة.
زارة التعل�یم الع�الي إدخ�ال مق�رر طرائ�ق ت�دریس اللغ�ة العربی�ة الطلب إلى و -16

إلى كلیات اآلداب والعلوم اإلنسانیة على أن تؤمن مس�تلزمات تطبی�ق التربی�ة 
 العملیة في ھذا المقرر.

الطلب إلى وزارة التعلیم العالي التطویر المھني ألعضاء ھیئات التدریس في  -17
 ت تدریبیة إلنجاح عملیة التطویر.والخاصة، وعقد دورا ،الجامعات الرسمیة

الطل��ب إل��ى وزارة التعل��یم الع��الي وض��ع مق��ررین لتعل��یم اللغ��ة العربی��ة لغی��ر  -18
 المختصین على مدى سنتین دراسیتین.

الطلب إلى وزارة اإلع�الم تخص�یص برن�امج إذاع�ي وتلف�زي یتن�اول أص�ول  -19
 والسیرة الذاتیة للكلمات بإشراف مجمع اللغة العربیة. ،المصطلحات

الطل���ب إل���ى وزارة اإلدارة المحلی���ة التعم���یم عل���ى المح���افظین كاف���ة لتكثی���ف  -20
 ،والخدمی�ة ،التجاری�ةحمالت إزالة المخالفات المرتكبة على واجھات المح�ال 

 والسیاحیة بخصوص التسمیات األجنبیة مكان التسمیات العربیة.


