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  -عن: تقرير

  " دور الثقافة والعلوم اإلنسانية في بناء الشخصية المصرية" ةدوــــن 
 

 ةــايــت رعــــــحـت

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

حمدي اسماعيل شعبان  /ا.د والسيد تنميه البيئه شئون خدمه المجتمع ول

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

مع الهيئة العامة لألستعالمات بالتعاون و ،خدمه المجتمع و تنميه البيئه

السيد األستاذ / ضاحي هجرس مدير عام الهيئة العامة  ممثالً عنها 

فير من الطالب مايقرب من خحضور عدد في ، وبالغربيةإلستعالمات 

 .( طالب، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس055)

 الموافق األحديوم  عقدت -جامعه طنطا - التربية النوعيةرحاب كليه وفي 

 -:تحت عنوان للطالبتثقيفية  توعويةندوة  9١٠٢ نوفمبر 71

 " دور الثقافة والعلوم اإلنسانية في بناء الشخصية المصرية "

أستاذ  عوني قنديل / الدكتوراألستاذ ة السيد الندو فى هذهحاضر  ولقد

 .(جامعة القاهرة -اإلعالم السياسي

 الندوة الى:تهدف 

 . الثقافة والعلوم االنسانيةأهمية تعريف الشباب ب .7

 .  بناء الفردفى  الثقافة والعلوم االنسانية رود .2

 . أسباب انتشار الشائعات .3
 

بتعريف الشباب  حديثهعوني قنديل / الدكتوراألستاذ السيد  وقد استهل 

غياهب التطرف نهما الحصن االمن للفرد من أوالثقافة  عن أهمية العلم و

 والتسيب . واإلنحطاط األخالقي والتعصب ،، الفكري 

الشخصية " فى بناء الفرد   االنسانيةر الثقافة والعلوم ودعن دث ثم تح

وأنه واجب شرعي  ةضيفرباإلضافة الى أن تحصيل العلم ،  "المصرية

 .  والسنة مستدالً على ذلك بما ورد في الكتاب
 

 الوحيد هو السبيل هبأن تعريفه بالثقافة والعلم عنخالل كلمته ثم تتطرق 

فاعلم  }ورد في القرآن قال تعالى  مابمستدالً بذلك معرفة الخالق عز وجل ل

يؤدي الى تهذيب ، باإلضافة الى أن العلم  واستغفر لذنبك {الله  إال إللهأنه 

هي انتشار الجهل  في المجتمعب انتشار الشائعات سبان و ،النفس وتقويمها

لتقبل األكاذيب والعلم يجعل المجتمع  والفرد أرض خصبة وغياب الثقافة 

 .والثقافة  غياب دور اإلعالم في نشر الوعيفضالً عن  نشر والشائعاتو
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بعد ذلك عن التوصيات ، عوني قنديل / الدكتوراألستاذ السيد ثم تحدث 

  -تي:آلالتي يجب العمل بها  والتي تتمثل في ا

 . من االخبار والتحقق من صحتها وعدم ترويجها التثبت .7

   اإلجتماعي.وجود تشريعات تحكم وسائل التواصل  .2

 .في نشر الوعي التواصل االجتماعيمواقع  اإلستفادة من .3

 وات التثقيفية .داد كوادر من الدعاة ،وإقامة الندإع .4

 

 

داخل الدولة  ال يتأتى اال  السالم اإلجتماعيتحقبق بأن   متهثم اختتم كل   

 لونبسبب الدين أو العرق أو البين أبناء الشعب يز يتمال عدم من خالل

   .يكون ذلك اال بالعلم والثقافة والمعرفة وال

 

 

 

ئـالقــ    وكيل الكلية لشئون خدمة                                               منسق الندوة                                             مـل ـعـم بـا

ة                                  المجتمع وتنمية البيئة                                                              عميـد الكـلي

 

         أ.د/ حمدي شعبان          أ.د/حسان رشيد عبد العزيز                    ا/أحمد قنديل              


