
 

بنحتُ  شئت انصَّ ابع "انتَُّ  رصبنتُ األصرة وانىطٍ" نألجيبل..انًؤتًر انطُّالبيُّ انرَّ

بنحتُ نألجيبل.. رصبنتُ األصرة وانىطٍ" شئت انصَّ  و1191فبراير  19إنى  91في انفترة يٍ    "انتَُّ

 ىك ( يحىر انبحث: انًحىر انخبيش ) دور انًؤصضبث انتعهيًيت في غرس انًفبهيى و تقىيى انضه

 تحج ِمذَ ٌفعاٌياخ اٌّإتّش تعٕٛاْ : 

َحوى توذميى عبعوبد و يفوبهيى انتربيوت انجًبنيوت ن َضوبٌ  انتكبيم و انتُضيق انًجتًعي انًعبصر

 كريز نهتُشئت انصبنحت و صقههب.
 

 وٛٔٗ اٌّخٍٛق اٌٛحيذ اٌّفىش اٌزي يجّع جً اإلٔساْ في أحسٓ تمٛيُ ٚ وشِٗ تاٌعمً  ٚ عض هللا خٍك ٌمذ

 تٕيتٗ تيٓ اٌّاديح  اٌّتعطشح ٌٍّحسٛساخ ٚ اٌشٚحأيح اٌذائّح اٌتشٛق ٌٍجّاٌياخ ٚ ِنٓ ٕ٘نا وناْ اإلٔسناْ في 

 , ِننٓ أجننً رٌننه ونناْ ِننٓ اٌطثيعنني أْ تٙننتُ اٌتشتيننح تٛجننٗ عنناَ تاإلٔسنناْ ٘ننٛ ِننادج اٌتشتيننح ٚ اٌتٕشنن ح ا ٌٚنني 

 ح ٚ ِنٓ حنُ تٙنتُ تطثيعنح اٌّجتّنع اٌنزي ٚ اٌجّاٌيح اٌتشنىيٍي االجتّاعيحٚ خظائظٗ ٚ فىشٖ ٚ ليّٗ اٌذيٕيح ٚ 

 يٕشأ فيٗ .

 دْٚ تٕسيك ٚ تعاْٚ تيٓ ِفشداخ حياتٗ اٌيِٛيح ٚ تعاِالتٗتحميك أي ِٓ أ٘ذافٗ  اٌّجتّع يستطيع ال ٚ

ٚ تٕظيّاتٗ ٚ اٌّإسساخ اٌتي تسُٙ في تشتيح ا فشاد , فٙي سؤيح ِحٛسينح تتمنّٓ ونً اٌّإسسناخ إليجناد  

 إلسحاء سساٌح اٌٛطٓ .يذ اٌفشد ٚ اٌّجتّع تشتيح ِمظٛدج ِستٙذفح تف

ٚ اٌتشتيح اٌجّاٌيح ِفشدج ِٓ ِفشداخ اٌتشتيح تٛجٗ عاَ  تماَ عٍي ِإسساخ ِتعنذدج يٕثيني أْ تنذعُ 

 اٌفٕي اٌّضِع تحميمٗ ٚ اٌزي يٙذف ئٌي ئسحاء لٛاعذ اٌٛطٓ ٚ اٌعميذج  اإلٔتاد حُ ِٓ ا سٍٛب ٚ ٚ تطٛس تاٌفىش ٚ

 , ِثتيا٘ا سفعح اٌزٚق ٚ اٌشؤيح اٌجّاٌيح ي لادس عٍي ِخاطثح وً اٌّجتّعاخ تشىيٍ تّذٌٛي ٚ اٌتشاث

ٚ تشتيح اٌعيٓ عٍي اٌجّاي ٚ حماسج تٍه اٌّجتّعاخ ٚ ٘زٖ غايح التنذ أْ يٕشنذ٘ا اٌّجتّنع ِنٓ ٚساء اٌجٙنذ 

 اٌّعاطش.اٌتشتٛي اٌجّاٌي في اٌعظش اٌزي ٔعيشٗ ٚ ٕٔتّي ئٌيٗ ٚ ٘ٛ اٌعظش 

فني اٌفنٓ اٌتشنىيٍي ٚ اٌتظنٛيش تظنٛسج خاطنح  ٚ ٌىي يشتثط ِفَٙٛ اٌتشتيح اٌجّاٌيح تاٌثعذ اٌجّاٌي

ٌٕشنش سؤينح جذينذج إلحنشاء تٕشن ح جّاٌينح ٚ تٛاجنذ٘ا  آٌينحالتذ أْ يشتثط تّشحٍح ِستّشج ِتٕاِيح عٓ طشينك 

تي تٗ ٚ ِتطٍثاخ اٌفٓ اٌثي ي ِستّشج تيٓ اٌفشد ٚ عاداتٗ ٚ تٕيتٗ ٚ طٛسج ِتّيضج ٚ ال تذ أْ تىْٛ تتفاعالخ 

 عٍي أيذي اٌتشتيح اٌفٕيح وٛٔٙا ِحشن ٚحاتا إليجاد تٕش ح فٕيح لادسج عٍي ِخاطثح وً اٌّذاسط اٌفٕيح ٚ حشاء 

 .ٚ عٕفٛاْ ٌتشاث اٌثي ح اٌتي يعيش فيٙا اإلٔساْ 

خظنائض اٌثي نح ٚ اٌتشتٛينح حينج ئتنشاص  اٌخمافينح ٚتاٌتّٕيح  ا٘تّاَتاٌتشتيح اٌجّاٌيح ٘ٛ  اال٘تّاَئْ 

حينج ٔشنش اٌنٛعي  اٌفٕني,تٍٛسج ِفِٙٛٙا اٌخمافي ٚ اٌعًّ عٍي تطنٛيش اٌّفنشداخ فني اٌفنٓ ٚ ِنٓ حنُ اٌتنزٚق 

        عٍّيح.اٌجّاٌي تظٛسج 

ٚ ِٓ ٕ٘ا فاٌثحج يحشص عٍي ئيجاد سؤيح ٌتذعيُ لنيُ ٚ أسناٌية اٌتٕشن ح اٌّعاطنشج ٌّفٙنَٛ اٌفنٓ ٚ 

جذينذج ٌّّاسسنح اٌفنشد ٌٍتشتينح اٌفٕينح  اتظنايٚ ِنذي اٌّتناإل إلاٙناس حٍمناخ اٌتشتيح اٌفٕيح في اٌثي نح اٌعشتينح 

تشىً خاص , حيج ِعاٌجح ٚ ئحشاء اٌتشتيح اٌجّاٌيح ٚ تٛاجنذ٘ا تظنٛسج ِادينح ِحسٛسنح , ٚ اٌثحنج أيمنا 

 يشوض عٍي سثيً اٌّخاي ٌّذي تأحش اٌفٕأيٓ فني اٌينشب تتشاحٕنا ٚ حمافتٕنا , ِنع أّ٘ينح ئتنشاص اٌٛاجنة اٌّثتيني

 .عٍي اٌّإسساخ وّا ا فشاد 
 د / ٘شاَ دمحم ِثشٚن اٌذية ِمذِٗ ٌسيادتىُ  :                                                         

 أستار ِساعذ اٌشسُ ٚ اٌتظٛيش                                                      

 جاِعح اٌفيَٛ                                                     

 جّٙٛسيح ِظش اٌعشتيح                                                      

 


