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  -عن: تقرير

  " الشباب ودوره في مواجهة حروب الجيل الرابع" ةندو 

 

عماد عتمان نائب رئيس  /مجدى سبع رئيس الجامعة وأ.د /تحت رعاية أ.د

السيد محمد  /ا.د والسيد شئون خدمه المجتمع و تنميه البيئهالجامعة ل

شئون وكيل الكليه ل حسان رشيد عبد العزيز /عميد الكلية وا.د مزروع

بالتعاون مع الهيئة العامة لالستعالمات  ،خدمه المجتمع و تنميه البيئه

ضاحي هجرس  /وأ سمير مهنا مدير عام اعالم وسط الدلتا /متمثله في أ

 .بطنطا مدير المجمع االعالمي

 الموافق يوم االربعاء أقيمت جامعه طنطا النوعيةالتربية في رحاب كليه و

 :تحت عنوان اعالميه للطالبندوة  ٨١٠٢ نوفمبر 7

 " .  الشباب ودوره في مواجهة حروب الجيل الرابع"                  

 

 
  ). نائب رئيس جريدة الجمهورية)  ماهر عباس/ االستاذ دالكاتب الصحفي السية الندو هفى هذحاضر ولقد     

 

 الى: ةالندوتهدف 

 تعريف الشباب باساليب حروب الجيل الرابع. .٠

 أهمية وخطورة مواقع التواصل االجتماعي . .٨

 تعريف الشباب بسبل مجابهة حروب الجيل الرابع. .3

 بناء االنتماء وحب الوطن لدى الشباب. .4

 

نائب رئيس جريد  – ماهر عباس/ السيد االستاذ استهلوقد 

حروب الجيل االول بالتعريف بمفهوم  حديثه -الجمهورية 

 "وخص بالتفصيل حروب الجيل الرابع". والثاني والثالث 
 

السيد االستاذ ماهر عباس بعد ذلك عن اساليب "  حدثثم ت

  -حروب الجيل الرابع" والتي تتمثل في االتي:

 

 . بث الشائعات داخل المجتمع  .٠

 نشر االحباط في نفوس الشباب. .٨

 .الدولة الثقة في مؤسساتعدم  .3
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دور مواقع التواصل االجتماعي في بث االحباط وقتل  .4

 الحماس لدى الشباب.

 اشاعة الفتن الطائفية داخل المجتمع لتفيته. .5

 

 :وكانت توصيات الندوة كالتالي   

وضع اليات لتحري صدق االخبار والتحليالت  .٠

 المنشورة على مواقع التواصل االجتماعي .

للشباب للتعريف ضرورة عقد الندوات واللقاءات  .٨

 .خطار المحدقة باالمةباال

مية نالتاكيد على أهمية العمل الحروممارسة وت .3

 الهوايات لدى الشباب.

 

ثم اختتم كلمته بان الشباب هو المعول عليه  في بناء الوطن 

استقرار زعزعة لوانه  المستهدف من حروب الجيل الرابع 

وأن دوله واسقاطها وتغذية الفتن واالشاعات وتدمير الجيوش ال
إبان الربيع العربي  بحروب الجيل الرابعمصر قد استهدفت 

 .لكنها محروسة باذن الله

 

 
 

 

 

 ندوةال نسقم

 أ/ أحمد قنديل       

 وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع       

 

 عبد العزيزحسان رشيد ا.د/    

 عميد الكلية   

 

 السيد محمد مزروعا.د/ 
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