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  ""  تقرير عن  

  املؤمتر الطالبي األول

  "جامعة املنصورة يف مواجهة التطرف واإلرهاب"

  ٢٠١٦إبريل ٦-٥

  حتت رعاية معايل

  السيد أ.د/ حممد حـــسن القـناوي        السيد أ.د/ أشرف حممد الشيحي

  جــامـــعــةرئــيس الـــ                               وزيــر التعليـم العــــايل  

  بريادة

  السيد أ.د/ زكي حممد زيدان                   أشرف عبد الباسط/ السيد أ.د

          نائب رئيس اجلامعة لشئون خدمة               نائب رئيس اجلامعة لشئون

  اتمع وتنمية البيئة                                     التعليم والطالب      

  العام للمؤمتراملقرر 

  بيوميأ.د/ حممد عطية

  وكيل كلية الطب

  املقرر الطالبي للمؤمتر

  الطالب/حممد جابر

  كلية الرتبية الرياضية

  

  



٢

  -:ؤمتراملرؤية  

،  ط  ا وا واة وا       ب ار اي 
  . ك ل   أل اف

  
  -:املؤمتررسالة

 ءن ا را ر ا   ا و ة ا 
   ا ج إ فا  ،    ا ا ا أ 

   يا ص، ا  ا وا   رق ا
ذ إ ر اب   و و إ  ا ارب 

        ن اة وا    يا ت اب ا و
 و ا لورا.  



٣

-املؤمتر :أهداف

•  .طا  دةا را  رو  ب ات طط ظ  
•  ا  ء وامء وادة روح از.طا   
•   دور ا  .ا ل ا  
•   ا .و اري ا بر اح أط  
•  .دات اب وا  ونق اوأ اا أوا   

  

  

  

  -منظمي احلدث :

 ع ت واات إدارة ا -ا وت ا   ادارة
 او .ا  

  
  

  

  

  

  

  

  

                             ت اوإدارة ا            إدارة ااتت وا  

د/مصطفي أمني جابر                      أ/ إيهاب رجب الشربيني                    

  



٤

-ؤمتر :املفاعليات ما قبل

   ا ا  ات ا  ران ارات    -  
  ر دات ا ودات  .  ٢٢/٣/٢٠١٦اي   اء

  
  

  
  

  

  

  
  



٥

ا  اران  طب ا    ب أء        - 
   اار ا وم ا.ا ف 

  

: ؤمترمكان تنفيذ امل

. دارة ا اتا 



٦

-:ؤمتراملاليوم األول من فعاليات 

١ -  :ا ض اح اإ -  
  أ.د وياء   اا رة اا  ٥ر  ٢٠١٦إ  

  ىا ا ض ا   ت ا باع طإ   أ 
وا وا وا ا وان ا ا   أ.د اف   
           ب وأ.د  زوا ن ا ا ر م ا
  فوأ.د ا ا و ا  ن ا ر ان مز

ر  م ا ار    وا ،ر ا   أ.د ،ت ا
وأ.د  ا ا أذ ا ارن  از  اا مى 

   رة أض اا   فأ و ف ا دها  و
    ا ا  ل ارس ا وىر    اأم ر واوا 

 .ا ا  ا ا  رسا  

.  

  



٧

٢ -ت ا أت طا   ا  ر وأذان.، أ ام  

  
 ذ  ا/  اوي ( ا  اداب ) ات       

 رة ا  ب  دا  د أن ا   أ ح واا 

   رف واا ا   يا ا  ج وا   ب، ا

           و   ا  اق ووا  بأن ا : وأو

          ،ط رج ووا اا  و رب أم  ،ء وا ط

         ما  ندا  ذم  ر "أمدة ار اأم   وا

  امن"



٨

  

٣- ا    ب ا  د       رس)  ح ا /
        ث اور اا  و (رةا  دابا  ا ا 
 و ا ا دن او، و ر اب  اار       

  وا وا  ا اف ا     ادوار ا
      دا ب  وارف واا   رةا  ت  أنأ  ،بروا

 ا طي وف اا ر.    

  

  



٩

٤-  (ا ا )   /ا  ر اا  ا  ن أ
   أن ا ا ،ا را  ب لور ا ن  ة ا

       وا ا أ  وأ ،ن إرادة ا   ي ا 
          ا ا  ورةب ورف واا ا  ل اوإ

 ا اف اا رب  طب ا    ا         ادن وم
    .اف وم ارب

  

٤-  (رةا  ر) ويا   /أ.د  ،با  ه   
           ه ا او ،ت ا اد واا  أ   هو
      و ،  واوأ ب اط  ة اا  را  ر

     د وام ، ن  ب وا د  اا  أ  
 اب أ، و مه ا أن    أاء ا   ن إرادة  
ا، و ا ا    ا    و ا أاء      

  ن  دا  ءب وان ارا  ولا ا ا أ طب ارا ا
.ا     

  
  



١٠

٤-  .ا اب ردة موي واا   /أ.د   فدة اا   
  

  

  
  

  
  



١١

  
  

  

(تمعيالشباب واحلوار ا)الندوة األويل يف املؤمتر الطالبي:-

ار "اب وا  اطر ت ا ا اول أ موة ان 
ا" ور ار  را ر  أء  ء 
ور  ار، واذ ار  ا ا أذ ا ارن 

ا ا ي اذة موا زا .  

  



١٢

س ا ا أن ا  ا ا/مي   ال اار أرت 
          دوأن ا طوا ا ا  وا وا ا
    ا ا  تت واا  عاي م     رك
دي ف وارب، وأت أن ا  ء  و  ن  

ات وع اراء    ط ا  ا، وان امد وراء     
     ف  وا قا أ   دون طا ا

   ف دك را ".-ام- رات ءة ب و" رض

  

  أو  /وأن     أ.د وا ر ااط  رب ا  ان ا را
 ب واا   وا س  اأ  قوا وأن ا ا 

ا ا ،وأ  أن ا  رة ك ت وأاء اص  
         أ    ق  ،هواوا ا ط   وا
ا ا  ر ارب وا   ل ا وا ، أن     

  ا      ، اا وا  ا ا م   دور 
   وا أن ا  ، دك واا د و ا د ا 

واع  ا ا ا اف   ارب.



١٣

  
  ءت ا/د "  ب و وا ا ا د 

 م      ث  ،ة آم ت ذ  ود" م 
            دا ، ا  آد    نم  ل امو ا 
       م ف اوا ،ق اأ  م نو م ا 

    و  دة        ا ا  ن أنما 
، وأ  اا ادن او ، و   أ  دور   
       وا ا ا ر  را     با

  و ات.
  
  
  
  
  

  

  

  



١٤

)هم الصـحيح لألديـان السـماوية أهـم سـبل مواجهـة الفالندوة الثانيـة يف املـؤمتر الطالبـي

-:)التطرف واالرهاب

 اطر ت ا ا أ موة ان" ا ا دن   
    ا زا    ا  ا  ر "وا

ا ا أر موا ث اا  ور ا ور 
   د ب م ناء أرة وا ذرا ا ا
         ا  ر د ن رةوا ا ات اا وز

.ا  ا

 ما أو/ ار        ط  ا  ا أن ا 
    اا  وأم ا    ل م     تا

  ا ا   ل ار ن، ودا     ض آرا 
.ا ب ااد واا  

  

  

  



١٥

     يوا ا    ث ا قا م و
       ا وري اا ن ودا اا  و ا و

   ل ا ديم و ت ور وأ  د   ض 
          ة اطو دة ا  أن ا  ا   ود

  وا واح ا ا ا واف  ات. 

        لوا د أن ا ن رةا وأو
   ا ال ا  با  و وا ه ا ط

        و ،و ب مإر  برأن ا أو  ،ا
   ب ات اات واا ا  و ل اإ
        ا ا برت أن اأ  ،اا  ل  ا

أن ا ن اف، و أ أب ارب   ود  ، و   
  ا ل ا  ا    و 
اف  ا، وا  رة "إ ا اق   ن  
ذ أ ذا" وأ أم    ام وو ال  

   ا  ال وا      عا  ا  ب
  ا ا اي  ا واف. 

  

  

  



١٦

 وأ اء/ما  وأ   تا  ا ام د أم
  ط   ة ء  با  و اا

ات وأو أ رؤ   ا ا  وا  اا  ا إ ا   
  و ب ا  دو إ     ن ادة ا
   اا ا  ما ا  ،اا و  ود 
 أ واا وا  وع اق او ا   ،ء    

  ا ا    ا  ،انوإ و اإ  ا  
 .ا ا ا  ا ا  اا  

  

-فعاليات اليوم الثاني من املؤمتر:

)ـــي ـــؤمتر الطالب ـــة يف امل ـــدوة الثالث ـــة واالن ـــرف الفن والرياض ـــة التط ـــالم  يف مواجه الع

  -:)املنصورةجبامعة

ت ا أت   وة  رةا  ولا ا  ا 
    ر أ.د "  برف و اا ا وا  وا ان "ا
 ا ا  و  ا د و اذ اأ 

ي أذ ارت ا واث  ارة، و أ.د  دل ا
  ااض ا   ا  ارة.
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  ا  ار أ ا ا     أ.د/  ول
ا  ا ارب واف اي،  ض       
      ي اف اب وارا  ا ا ا
 أا، وث  اظ اة   ا اف  
     أ   ر ا أ  ا ، بري واا
     ر ا ،تول واا  دارد اا   وا 

       رو ا ر واوا       رمد واا
  و   أن ا  ا  م ف، وب وارا

ا ر وا.

  
 اب دور  ا  ار أ      ايأ.د/  ول

ا اا  ا فب، اروا و   ل دورإ ا  
ا  ه ا اا ا وا  ا ا  م 

ذت، اوا ا أن إ  تل ا إ وا  
ا و   اتا وا مما    
ا  ا   ا  فا ربوا ، أ 

 ا ا   در    ا و  ات م  أن اي 
 ا ر  ا أن    وأو ات، مر

و ي اى ا با ا  ا تا.



١٨

  
  ت ا ول اا  رةا  ا فا 

 اذ  وا  ات   ام" وارب
 ا ن ا  وو  ا ار   ار

 وو ا ا   م ارة واذة واب،
 ن ا  ا و ،رةو اء او  حا 

 ا رس اوا  ا ،ر اوا  أ 
 ا ا ت إدارة وات، اوا وا    
 وا ا ار م   وا ، ا ار

  اب أر و رة ا  ا  وط اي
 ت ا ء و ءاتا ت ادة واا  

  .ات   ا   ا ف

-املؤمتر:توصيات

 اب  ا ن وارب اف ا ط  أول إمء
اف   ر ا ومء وا  را  ةأ  

ع اوا.
   ي تا ا  ل ر دو  

.ارة  دا ات
 ق فا ،ء اات وإم  ف إ 

 ا ا وا.
 دور  ارا طا ب، ود ءوزارة وإم وار ا 

ا اوا طا.



١٩

 امن  ار ردع   اا إاءات   ااع
ت وا  اا ا  ت  ء  دا 

. اظ ق واة   اداري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ا لط ارعا و   در فا ا.
 ة دورا ا  ل ر ب  .

وا  ءإم  ات ما رات ول ا راا وا 
 ل  ا ام   وا ا ، واء
ا  وما ت، داا  ةا ار ا  

 ب  ص  ااو ارا   ان وم ان
ا.

 ا  ات، دا ا ا   إمء ورة
   ء اوا  روسا ا.

ا  ا ارس داا  ط وا  ا 
ا .ون اد
 با  ا اا م ا  ءام ا 

ا ، وا  دةتا زازم ا  داة ا 
ا برف اوا وا ، اوا داة ا   

  امج   اب  ة ا  وادي  ا ا  ء 
دة اص وز ا اوا ا و را اطا.
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  -لمؤمتر:لاحلفل اخلتامي

         ا   /أ.د    ا   َُِ
              طوح اا  ءوا ا  تء ا با  ذ و
      ا  ف ا  بط      را

  وارب.
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  رئيس اجلامعة                                               نائب رئيس اجلامعة         

  

لقناويأ.د/زكي حممد زيدان                                              أ.د/ حممد حسن ا          


