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 لٕاعذ انُؾش
ثاؽـذٖ انهـغزٍٛ انعـشثٛخ أٔ االَغهٛـضٚخ عهٗ أٌ ٚقـبؽت كـم ثؾـش يهخـــ  رمـذو انجؾـٕس .1

 )ثبنغخ انعشثٛخ ٔاالَغهٛضٚخ(فًٛب ال ٚضٚذ عٍ ففؾخ ٔاؽذِ نكم يهخـ .

ٚشعم أفم انجؾش ئنٗ عكشربسٚخ رؾشٚش انًغهخ ٔرخقـ ففؾخ نهعُٕاٌ ٚزقذسْب ثبنجُظ  .1

نخفٛف صى انًغًٗ انٕظٛفٙ ثُفظ انجُظ )انغبيك( عُٕاٌ انجؾش ٚهّٛ اعى انجبؽش ثبنجُظ ا

 ٔٚشاعٗ أٌ ركٌٕ انكزبثخ أعهٗ انقفؾخ.

 ٚمذو أفم انجؾش يع صالس َغخ يكزٕثخ عهٗ انكًجٕٛرش عهٗ ٔعّ ٔاؽذ فمظ ٔٚشفك يع انجؾش - 3

      . اعطٕاَّ

                                                            خرغهى األثؾبس ثبنًٕاففبد اٜرٛ  -8

      A8-  يمبط انقفؾخ     

 عى يٍ األعفم 7عى يٍ انٛغبس 1,1ٔعى يٍ أعهٗ ٔيٍ انًٍٛٛ ،  3,1انٕٓايؼ  -

 -( 18ؽغى انُـ انكزبثٙ ثُظ)  

 -(             )غبيك(  18ؽغى خظ انعُبٍٔٚ ثُظ ) 

 عى   1/1انزجبعذ ثٍٛ األعطش  -

 َٕع انخظ   -Simplified Arabicفٗ ؽبنخ انهغخ انعشثٛخ.                -

َؾشْب فٙ يغبالد ٚغت أٌ ركٌٕ عًٛع انجؾٕس انًمذيخ نهًغهخ عذٚذح ٔيجزكشح ٔنى ٚغجك  -1

       يإرًشاد أٔ ٔسػ عًم ...............أٔ غٛشْب . عهًٛخ أٔ فؾف أٔ

 أٌ ركٌٕ عًٛع انجؾٕس يطبثمخ يع أفٕل ٔلٕاعذ انجؾش انعهًٙ . -2

 دْب فٙ فٕسرٓب انُٓبئٛخ .اثؾغت أعجمٛخ انًٕافمخ عهٗ انُؾش ثعذ اعذ رُؾش األثؾبس ثبنًغهخ -7

( عُٛخ ألعضبء ْٛئخ انزذسٚظ ٔانجبؽضٍٛ فٙ انغبيعبد ٔيشاكض انجؾٕس  11صًٍ انعذد انٕاؽذ ) -2

 انًقشٚخ .

 ٚزى رؾقٛم سعٕو انُؾش ثبنًغهخ عهٗ انُؾٕ انزبنٙ :  -9

خ نكم ففؾخ صائذح نهزمذو يٍ أعضبء ْٛئّ عُٛ 11ٔسلّ يع  31(   عُٛخ ثؾذ ألقٗ 111)  -

 يٍ داخم انكهٛخ . انزذسٚظ ٔانجبؽضٍٛ

يٍ أعضبء ْٛئّ عُٛخ نكم ففؾخ رائذح نهزمذو  11ٔسلّ يع  31( عُٛخ ثؾذ ألقٗ 211) -

      ثبنغبيعبد ٔيشاكض انجؾٕس انًقشٚخ داخم عًٕٓسٚخ يقش انعشثٛخ.انزذسٚظ ٔانجبؽضٍٛ 

 نكم ففؾخ صائذح.  سدٔال 1ٔسلخ يع  31( دٔالس ثؾذ ألقٗ 111)   -

 -طجع -ال ٚؾقم انجبؽش عهٗ خطبة/ ؽٓبدح لجٕل انُؾش أال ثعذ عذاد كبيم انشعٕو ) رؾكٛى -11

 خطبثبد لجٕل انُؾش يٍ انغبدح انًؾكًٍٛ . َؾش( ٔئسعبل

 (يغزالد ٔفٙ ؽبنخ1( َغخخ يغبَبً يٍ عذد انًغهخ انقبدس ثبإلضبفخ ئنٗ )1ٚمذو نهجبؽش ) -11

 سغجخ انجبؽش فٙ 

      انؾقٕل عهٗ أ٘ َغخ أضبفٛخ عهٛخ عذاد صًٍ انُغخخ .

 ال ٚغٕص عؾت انجؾش ثعذ ألشاس َؾشح فٙ انًغهخ أٔ ٚكٌٕ غٛش يمجٕل نهُؾش.     -11
       انًغهخظ رؾشٚش عًٛذ انكهٛخ ٔسئٛ                    يذٚش انزؾشٚش                                                              

 د/ عًبل عهٗ خهٛم انذْؾب1ٌأ                   د/ يؾًٕد فٕصٖ ثذٖٔ                          

 



 

 

 
 

 

 

 

 سئٛظ انغبيعخ/ كهًخ األعزبر انذكزٕس
 

 األكاديميةلمشئون  األمنيةعمى بن فايز الجحنى وكيل جامعة نايف العربية لمعموم  /د.ا معالي
 .ودية العربية السع بالمممكة

 السادة نواب رئيس الجامعة المحترمين السادة الزمالء 
                             ارك بعادل السيد م /د.ا 
 احمد فرج القاصد / د.ا
 .عبد الرحمن قرمان  أ.د/ 

 .مجمس الجامعة عمداء الكميات  أعضاءالكرام  زمالئي
 مصر . فيكميات التربية  وأساتذةوضيوف الجامعة الكرام عمداء  وزمالئياساتذتى 

 المؤتمر.  فيعمل  وأوراقالمشاركين ببحوث  واألساتذةالسادة الزمالء 
 عمداء الكمية السابقين . وزمالئيى تاساتذ
 .الييئة المعاونة بالكمية وكل العاممين بالكمية  وأعضاءىيئة التدريس  أعضاء وزمالئيى تاساتذ

المنصورة  -عين شمس -القاىرة  -األزىر -صرالسادة حضور المؤتمر الكرام من جامعات م
، العريش الحبيبة  -دمياط   -سويف  بني - كفر الشيخ -بنيا  -طنطا   -الزقازيق –سوىاج 

 . ممثمي جمعيات المجتمع المدني 
التربية العربية وتعزيز  " تحت عنوان الثاني الدوليالسادس  العمميالمؤتمر  فيبحضراتكم  أىال

، وفى جامعتكم جامعة المنوفية وبين  والمأمول"عصر المعموماتية الواقع  في الفكري األمن
 وزمالئكم . إخوانكم

بكافة صوره وأشكالو يعد من أىم الحاجات الفطرية التي ال يمكن أن يكون سموك  فاألمن
اإلنسان سويًا بدونو ، وىو مطمب حيوي ال يستغني عنو أحد، بل ىو مطمب الشعوب كافة بال 

ووعد بيا عباده الذين  من أجل النعم التي أنعميا اهلل عمى بني البشر،  وىو نعمة استثناء 
اِلَحاِت يعبدونو ويوحدونو ، فاهلل سبحانو وتعالى يقول: " َوَعَد المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوَعِمُموا الصَّ
َقْبِمِيْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُيْم ِديَنُيُم الَِّذي اْرَتَضٰى َلُيْم  َلَيْسَتْخِمَفنَُّيْم ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَمَف الَِّذيَن ِمن

ِلكَ  َفُأولَِٰئَك ُىُم  َوَلُيَبدَِّلنَُّيم مِّن َبْعِد َخْوِفِيْم َأْمًنا ، َيْعُبُدوَنِني اَل ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيًئا ، َوَمن َكَفَر َبْعَد ذَٰ
ل صمى اهلل عميو وسمم أن األمن أعظم مطمب لممسمم في وقد بّين الرسو (55اْلَفاِسُقوَن " النور )



 

 

   
 

من أصبح “ىذه الحياة، وأنو بحصولو كأن المسمم ظفر بما في الدنيا؛ قال صمى اهلل عميو وسمم: 
 ...”منكم آمنًا في سربو، معافى في جسده، عنده قوت يومو، فكأنما حيزت لو الدنيا

واالسالمى بصفة خاصة يجد  العربيلم العالم بصفة عامة والعا في لألوضاعالمحمل  إن
 واإليديولوجيات بعض األفكار ماأفرزتو إلى معظمو في يعودان مايشيد من حروب ونزاعات 

وأفكار  قناعات متعددة ،  أوجدت وسياسية وثقافية عقديةأوىاما  طياتيا في حممت التي المنحرفة
وما أدى ْووسطيتو واعتدالو و سالماإل تعاليم مع وتتناقض المجتمع قيم مع تتنافى خاطئةسمبية 

أبرز  من،والسنة الكتاب لتعاليموالغمو المخالف التشدد  أضحى حتى الفكري االنحراف انتشار إلى
 .وأنواعو صوره بشتىاب ْروتؤسس لل نحو التطرف  تدفع التي المعاصرةالسمات 
من "، أن تستدعى إلى لقد كان الشائع بين الكثرة من الناس، عندما ُتذكر كممة " األ       

الشرطة، لحفظ األمن بين  فيالمتمثل  الداخميالتصور العام ما ىو معروف مما يتصل باألمن 
القوات المسمحة ، لمحفاظ  فيالمتمثل  الخارجي،  واألمن الداخميالمواطنين ومؤسسات المجتمع 

م أوسع من ذلك ، حيث لو مفيو   اآلنعمى أمن الوطن إذا تيددتو أخطار خارجية ،  اال أن األمن 
أفراد المجتمع ضد أي انحرافات فكرية أو عقائدية مخالفة..  وأفكارصيانة عقول  إلىتتسع دائرتو 

ويعني أيضًا الحفاظ عمى مكونات المجتمع الثقافية األصيمة في مواجية التيارات الثقافية الوافدة 
ف الذي يشكل تيديدًا لألمن الوطني أو األجنبية المشبوىة، والدعوة إلى سالمة الفكر من االنحرا

 أو أحد مقوماتو الفكرية، والعقائدية، والثقافية، واألخالقية، واألمنية.
ذا ىو األساس  الفكريالمتعددة ، فان األمن  وأشكالوفى ضوء ذلك صوره  لألمنكان  وا 

ألمن واالستقرار أمن ، عمى اعتبار أن الفرد إذا امتمك فكرًا سميمًا راشدًا استطاع أن ينعم با ألي
 يعيش فيو . الذيالشامل الذى ينشده المجتمع 

 جنيب تاوالمجتمع الدولة بينوالتدابير المشتركة  األنشطةيتعمق  بتمك   فاألمن الفكري
 واألفكارانحراف السموك  فينفسية تكون سببا  أوفكرية  أوعقدية  شوائب والجماعات األفراد

 الميالك . فيالوقوع  يفسببا  أوعن جادة الصواب  واالخالق
 مسؤوليةوحدىم بل  األمنقاصرة عمى رجال  األمنوانطالقا من ذلك لم تعد ميمة تحقيق 

 المؤسسات التربوية ومؤسسات التنشئة االجتماعية . أبرزىاكل مؤسسات المجتمع ومن 



 

 

 
 

 

 

 

وفى ظل زخم الثورة التكنولوجية في مجال المعمومات واالتصاالت ، والبث الفضائي 
ي والمسموع والمقروء ، وظيور شبكة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي والتي أوجدت المرئ

أرضًا خصبة لبث السموم القاتمة في عقول الناشئة ، أثرت عمى معظم القيم السائدة في 
المجتمعات تأثيًرا بالًغا، بتأثيراتيا اإليجابية والسمبية، ال سيما في المجال الفكري لمفرد حيث أصبح 

دًفا سياًل لمميل والغواية بو تحت مسميات ودعاوى مذىبية منافية لمفطرة السميمة وخارجة عن ى
 نطاق العقول السوية ، وصمت الى حد التطّرف والتكفير والقتل والتدمير . 

ظل ذلك عصرًا تعدَّدت وتنوَّعت فيو التحديات الفكرية والمشارب العقدية،  فيأنَّنا نعيش 
وضرورة  التحصين العقدي وتعزيز جانب األمن الفكري ، حتى يعيش الناس  أىمية تأتىمن ىنا 

نات أصالتيم، وثقافتيم النوعية،  في بمدانيم وأوطانيم وبين مجتمعاتيم آمنين مطمئنين عمى مكوِّ
 .ومنظومتيم الفكرية

لو ىو  إجرائيةواضحة ومقترحات  إجاباتتقديم  إلىيسعى مؤتمرنا  الذيولعل السؤال 
تفعمو ويفعموه المربين وكل الميتمين بالتنشئة االجتماعية  إنتستطيع المؤسسات التربوية  ماالذى

من المعمومات والتوجييات بالمجتمعات العربية   إزاء ىذا الطوفان ، غير المنضبط، أحيانا، 
، وما يدور االجتماعي، وشبكات التواصل عنكبوتيو، من شبكة االفتراضيالسموكية عبر العالم 

عمى نيجيا، حيث يواجو اآلباء واألميات بآالف معممين ومربين جدد، غير مرئيين، بعيدين عن 
اليدين حقا، ال ندرى ، بماذا نجيب،  مكتوفيمسئولية محاسبة ومراقبة وضبط، ونقف نحن  أي

الحثيث نحو استغالل وسائل االتصال  بالسعيخاصة وأننا ، من جانب آخر، ننادى وننصح 
 بعة ما يجد من معارف وأفكار وحوادث؟!الجديدة لمتا

ومناقشاتيم وندواتيم من خالل ىذا المؤتمر الميم  أبحاثيمالجميع من خالل  أدعواننى 
 عمى بسيولة، والتعرف الفكر المنحرف يتقبمون الشباب بعض تجعل التي األسبابالى مناقشة 
 االنتماء قيم تدني وراء يةالحقيق عن األسباب والكشفييم، لد واالجتماعية النفسية الخصائص
 الخمل ، من خالل معالجة لمعالجة المالئمة السبل المجتمع واقتراح شرائح بعض لدى والمواطنة
 شاممة استراتيجيو ،وفقتحصين الشباب في مواجية دعاة الغمو والتطرف الفكرية االنحرافات

 أن التمبث ثمابية ْاإلر األعمال حدوث بعد تنشط ومؤقتة لحمالت  محدودة شك في وليس ودائمة
وتختفي ، مع ضرورة التفريق بين االنحراف الفكري الذي لم يترتب عميو فعل وبين من أخل  تخبو



 

 

   
 

بفعمو باألمن في مجتمعو : فمن ظير منو عمل تخريبي وثبت عميو شرعًا فيجب محاسبتو عمى 
 ما بدر منو كائنًا من كان وعقابو بما يستحقو شرعًا.

المرجوة منو وان يخرج بتوصيات وخطط  األىدافذا النجاح والتوفيق وان يحقق لمؤتمرنا ى أتمنى
 التيواليات عممية واضحة تنير لنا الطريق نحو مجتمع امن قادر عمى مواجية التحديات  إجرائية

 ظل الثورة االتصالية والمعموماتية. فيواالسالمى  العربييشيدىا العالم 
 واالزدىار . األمنيب طيبة ولمصر الحب إقامةتمنى لكم أ

المؤتمر من الزمالء بكمية بخالص الشكر والتقدير لكل القائمين عمى ىذا  أتوجووفى الختام       
بنيت  إرىابية أحداثجاء موضوعو مواكبا لما يشيده العالم والمنطقة العربية من التربية ، والذي 

 .بالدنا  في الفكري األمن بعض استراتيجيات تعزيز وتدعيم فيعمى انحرافات فكرية وخمل 
 سواء السبيل واليادي إلىواهلل الموفق 

 
  

 رئيس الجامعت                                                                                        

                                                                 

 أ.د/ معوض الخولي                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 كلمت األستار الذكتور/جمال علي الذهشان

 جامعت المىوفيت -عميذ كليت التربيت

 التحرير  ورئيس المؤتمررئيس 

 معوض محمد الخولى  /د.رئيس الجامعة    ا /د.ا معالي
 احمد فرج القاصد  /د.ا   ارك  بعادل السيد م /د.ا   ة نواب رئيس الجامعة المحترمينالساد

 عبد الرحمن قرمان  /د.أ 
لمشئون األكاديمية  األمنيةعمى بن فايز الجحنى وكيل جامعة نايف العربية لمعموم  /د.ا معالي

 بالمممكة العربية السعودية 
 كميات التربية فى مصر  وأساتذةاساتذتى وضيوف الجامعة الكرام عمداء 

 عمل فى المؤتمر  وأوراقالمشاركين ببحوث  األساتذةادة الزمالء و الس
 ى وزمالئي عمداء الكمية السابقين .تاساتذ
 ى وزمالئي أعضاء ىيئة التدريس وأعضاء الييئة المعاونة بالكمية وكل العاممين بالكمية تاساتذ

المنصورة  -شمس عين - القاىرة   -األزىر –السادة حضور المؤتمر الكرام من جامعات مصر 
، العريش الحبيبة   -دمياط   -سويف بني - كفر الشيخ  -بنيا – طنطا – الزقازيق – سوىاج

 . ممثمي جمعيات المجتمع المدني 
تحت عنوان التربية العربية وتعزيز  الثاني الدوليالسادس  العمميالمؤتمر  فيبحضراتكم  أىال

  مأمولوالعصر المعموماتية الواقع  في الفكري األمن
ىّمًا دوليا ألن ناقوس اإلرىاب والتطرف أوشك ييدد كل الدول دون استثناء فالخطر  األمنبات 

، ومن ىنا البّد من وضع استراتيجيات من كل شبر عمى ارض المعمورة  بات قاب قوسين أو أدنى
لمواجيتو عن طريق تحقيق كافة أنواع األمن، عمى وجو الخصوص األمن الفكري الذي ينقي 
ل الفكر المتطرف الذي ساعدت تكنولوجيا االتصال في  سرائر الناشئة ويحمي عقوليم من تغوُّ

ة ألمن المجتمع واستقراره ، فالفكر نشره ، فاالنحراف الفكري ُيعّد من أخطر أنواع االنحراف الميدد
المنحرف الذي يؤثر عمى األمن ىو ذلك الفكر المتطرف الذي يتخذ من الدين ستارًا لنشره 

 وترويجو في المجتمع ، إذ أن دعاتو يحاولون إيقاع العامة ببراثنو.



 

 

   
 

اء األمن في مفيومو العام ىو الوصول إلى أعمى درجات االطمئنان والشعور بالسالم واختف
مشاعر الخوف لدى أفراد المجتمع مما يحفزىم عمى العمل ويوفر ليم مناخ االستقرار الالزم 
الستمرار التنمية واإلنتاج والتقدم.. ولو أنواع منيا: األمن النفسي والثقافي والفكري واالقتصادي 

 ..والمائي والوطني والوقائي والغذائي وغيرىا
ذا كنا   الذي األمروتنوَّعت فيو التحديات الفكرية والمشارب العقدية ،  نعيش اليوم عصرًا تعدَّدت وا 

رىابانحراف فكرى لدى  بعض أبنائيا من تكفير، وتفجير، وتدمير  أدى وشدة اختالف بل ،   وا 
 .تتعمق بالعقيدة واليوية  أسس إلىذلك  فيوصراع ، مستندا 

تدال في فيمو لألمور الدينية سالمة فكر اإلنسان من االنحراف أو الخروج عن الوسطية واالعف
والسياسية واالجتماعية مما يؤدي إلى حفظ النظام العام وتحقيق األمن والطمأنينة واالستقرار في 

ان العام ،  من مقومات األمن الوطني، يعد  الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرىا 
 واألبدان . األموالعمى  األمنعن   أىميةقل يامن الفكر والعقل ال

المجتمع من الغمو والتطرف والخروج عمى منيج  أفراد وأفكاريتعمق بحماية عقول  الفكري األمن
والسموك ،  واألخالق األفكارالعمل عمى سالمة عقوليم وفيميم من انحراف و الوسطية واالعتدال 

كسابيم  .مناعة ضد التغرير بيم  وا 
بالفكر بتوفير كل أسباب حمايتو واستقامتو  العنايةأىمية لفت األنظار إلى  الضروريمن 

 .واستقامتو تووالمحافظة عميو، وكذلك العمل عمى رصد ودراسة كل ما من شأنو التأثير عمى سالم
ق األمة وتشرذميا شيعًا وأحزابًا، وتتنافر قموب أبنائيا،  أنَّ اإلخالل باألمن الفكري يؤدِّي إلى تفرُّ

 .ريح األمة، ويتشتت شمميا، وتختمف كممتياويجعل بأسيم بينيم شديد، فتذىب 
الكم اليائل من وسائل الغزو الفكري والثقافي والبث الفضائي المرئي  وفى عصر المعموماتية ومع

وجدت أرضًا ، والمسموع والمقروء وظيور شبكة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي العديدة 
ذلك تعّددت المطالب والدعوات بتعزيز جانب خصبة لبث السموم القاتمة في عقول الناشئة.. ول

األمن الفكري لدى الناس من خالل إظيار وسطية اإلسالم واعتدالو وتوازنو، وترسيخ االنتماء لدى 
الشباب وتحصينيم ضد األفكار المنحرفة، إلى جانب االىتمام بالتربية في المدارس والمساجد 

لفرصة لمحوار اليادف وتبادل الرأي، والبعد عن والبيوت وغيرىا من مؤسسات المجتمع مع إتاحة ا
غراق أىميا، مع الكشف عن  مجالسة أىل االنحراف الفكري الذين يريدون خرق سفينة المجتمع وا 



 

 

 
 

 

 

 

الفكري أو األخالقي منذ بدايتيا والسعي لعالجيا بالطرق السميمة  أالنحرافيالمظاىر ذات المؤشر 
 ..ي إلى نتيجة فعالةوالمجدية والبعد عن التيديد الذي ال يؤد
 والتربوي التعميميوالنظام  الفكري األمنان العالقة بين وفيما يتعمق بالتربية فالدراسات تؤكد 

قويا ومخططا ومرتبطا بعقيدة المجتمع  التعميميكان النظام  إذاانو  ىبمعن،  عالقة طردية 
 والقومي الفكري األمنددات كان اقدر عمى مواجية مياألمن الفكري التربوي ، وتقاليده وعاداتو 

تقع عمى المؤسسات التربوية والتعميمية واإلعالمية مسؤولية عظمى في وفى ىذا اإلطار  
الحفاظ عمى األمن واالستقرار في المجتمع، واستثمار عقول الشباب فيما يجدي، ويجب أن تبدأ 

لوقاية منيا.. وعمى الدولة معالجة االنحرافات الفكرية بمعالجة األسباب والعوامل المؤدية ليا وا
بجميع أجيزتيا أن تسعى جادة الستئصال ىذا المرض الفكري الخطير والجديد عمى المجتمع.. 
فالكل تقع عمى عاتقو مسؤولية حماية المجتمع من أي فكر ضال أو دخيل.. حمى اهلل بالدنا من 

 ..كل شر ومن كل صاحب فكر ىدام يريد العبث بعقول شبابنا ومكتسباتنا
وفى إطار الحديث عن دور المؤسسات التعميمية في تعزيز األمن الفكري ، فانو من ناحية         

في ظل وجود أنماط وأشكال نفسو في المجتمع المصري والعربي أن التعميم أخرى يرى البعض  
ن تعميمية متباينة خاصة في المرحمة األولى مرحمة تشكيل اليوية الثقافية ،يعد في بعض األحيا

افتقاد العدل التربوي بين مناطق ففي ظل  ، المجتمعيعامال من العوامل المشتتة والمشققة لمبناء 
التي تقوم بتطبيق نظام والدولية انتشار المدارس الخاصة عديدة داخل المجتمع الواحد ، وظيور و 

مجتمعات وغيرىا من الصيغ ،في العديد من التعميمي أجنبي )إنجميزي ،أمريكي ،فرنسي ،كندى (
تحول فئات المجتمع إلى جزر ثقافية منعزلة  ،وتتعدد والءات األفراد داخل العربية ،  يمكن أن  ت

المجتمع الواحد  ، ويعمل ذلك عمى عدم وجود وحدة في الفكر والعمل بين فئات المجتمع، مما 
عف يسيم في قمة التفاعل وضعف تماسك أفراد المجتمع وارتباطيم وىو ما يطمق عميو )ض

 االجتماعي وتصبح(  ، ويؤدي ذلك إلى تفكك النسيج أو االستبعاد االجتماعي االحتواء االجتماعي
مما البد معو أن ، ىذه المجتمعات غير قادرة عمى حماية أبنائيا من االستالب الثقافي والتبعية 

 قد أصبح يعيش تيديدا مؤكدا.. الفكري والمجتمعييشعر المواطنون بأن األمن 
 ماسة  حاجة في إطار استعراضنا لمدور المطموب من المؤسسات التعميمية في  وأخيرا فإننا       

حتى لتمك المؤسسات من خالل توفير الحد األدنى من متطمبات قياميا بيذا الدور  التمكين   إلى



 

 

   
 

،وكذلك بالنسبة لكل ما يعمل عمى أرضو من مؤسسات،  ا مني تأممو الذي اؤدى دورىتيمكن أن 
ال  :   ةوجوىنا شاكي في صاحت تمك المؤسسات  وا 

 .وقالوا لحفاة، يوم ريح: اجمعوه!!........كدقيق فوق شوك نثروه.. حظي
كما أتوجو بالشكر والتقدير ألسرة كمية التربية أساتذة وزمالء وطالب وعاممين الذين بذلوا       

المؤتمر ا د صبحي شرف  جيود جبارة لمخروج بالمؤتمر بيذه الصورة ، واخص بالشكر مقررا
وكيل الكمية لمدرسات العميا والبحوث دينامو المؤتمر وا د عمى حسين عطية متمنين لسيادتو 
الشفاء العاجل واألخ الفاضل الفنان ا د عمرو الكشكى رئيس قسم الطفولة لمشاركتو بالمعرض 

والى ادارتى العالقات الفني عمى ىامش المؤتمر ، والى جميع أعضاء المجنة التحضيرية لممؤتمر 
دارة  الثقافية والعالقات العامة بالكمية خاصة السيدة ىويدا الوحش ، والى إدارة العالقات العامة وا 

 اإلعالم بالجامعة 
ذلك أن أتوجو بخالص الشكر والتقدير لرعاة المؤتمر دار المنظومة ومؤسسة ابن  واليفتنى فى

 الخطاب عمى دعم المؤتمر ورعاية أنشطتو .
خالص الشكر والتقدير لكل من شرفنا بالحضور ونتمنى لكم إقامة طيبة ولمؤتمرنا بالنجاح 

 ولجامعتنا التقدم واالزدىار ولمصرنا الحبيبة باألمن واالزدىار والتقدم.
 

 جامعت المىوفيت -عميذ كليت التربيت                        

 المؤتمررئيس و                                         
 

 األستار الذكتور/جمال علي الذهشان                                  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

  كلمت األستار الذكتور/ صبحي شعبان شرف

 جامعت المىوفيت للذراساث العليا والبحوث  -وكيل كليت التربيت

 ومقرر المؤتمروائب رئيس التحرير 

 
 

 ثمضٛخ األيٍ ٔاأليبٌ كؾبعخ أعبعٛخ يٍ ؽبعبرّ ، ز خهمّ هللارشرجظ يغٛشح ؽٛبح اإلَغبٌ يُ    

ؽٛش ال ًٚكٍ نإلَغبٌ أٌ ٚؾٛب ؽٛبح كشًٚخ ثذًَٔٓب ٔانعكظ فؾٛؼ ٔٚؾٓذ أؽذاس انزبسٚخ ٔٔلبئعّ 

عهٗ رنك ، عٕاء عهٗ انًغزٕٖ انفشدٖ أٔ انًغزٕٖ اإلعزًبعٗ ، فٓزا ئثهٛظ ؽًُٛب اعٕط ثفكشِ 

سؽًخ هللا ، ْٔزا لبثٛم عُذيب اَؾشف ثًعزمذِ عًب  عٍ انغبدح ٔانقٕاة كبٌ عضاؤِ انطشد يٍ

لضبِ هللا كبَذ انُزٛغخ لزم أخبِ ْبثٛم ثال رَت أٔ عشٚضح . ْٔكزا يع رطٕس انؾٛبح ٔفٛشٔسرٓب 

ارغع يذٖ اإلَؾشاف انفكشٖ نٛؾًم عًبعبد ؽًهذ يعزمذاد عبنجخ َؾٕ َفغٓب ٔيغزًعبرٓب  

 ٔانُغم ٔهللا ال ٚؾت انفغبد ،فأْهكذ ثزٕعٓبرٓب انفكشٚخ انًغزخذيخ انؾشس

ٔال ٚؾك أؽذ أٌ اإلَؾشاف انفكشٖ ٚمف ٔساءِ عًهخ يٍ األعجبة فٗ يمذيزٓب ًَظ انزعهٛى    

ٔانزُؾئّ ، ؽٛش ئٌ األيش ٚزعهك ثبنعمم ٔيب ٚؾًهخ يٍ فكش ، نزا كبٌ عهٗ انًإعغبد انزشثٕٚخ 

 ٔانزعهًٛٛخ دٔس كجٛش فٗ رقؾٛؼ ْزِ اإلَؾشافبد انفكشٚخ

 

ُْب عبء ْزا انًإرًش نُٛبلؼ عهٗ يبئذرّ يب ٚطشػ يٍ ثؾٕس ٔأٔساق عًم أعشٚذ نًعبنغخ  ٔيٍ   

لضٛخ األيٍ انفكشٖ ٔرغهٛبرّ ، ْزا ثبإلضبفخ ئنٗ عمذ َذٔرٍٛ نًُبلؾخ انزؾذٚبد انًعبفشح نأليٍ 

     انفكشٖ فٗ انًغزًع انعشثٗ ، ٔانؾبعبد انُفغٛخ ٔعاللزٓب ثمضٛخ األيٍ انفكشٖ .

 واهلل ولى التوفيق ،،،،،،،،،،                         
 

 جامعت المىوفيت  -وكيل كليت التربيت                                             

 للذراساث العليا والبحوث ومقرر المؤتمر                                            
 

 األستار الذكتور/ صبحي شعبان شرف                                                                           

 
 



 

 

   
 

 
 
 

 فــٓــشط انًؾزٕٚبد
 
   

 انًٕضٕع                                      و

 

سلى   

 انقفؾخ
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 .مواجهة تحدٌات األمن التربوى لتعزٌز األمن الفكرىفى المؤسسات التعلٌمٌة
أعزبر أفوٕل انزشثٛوخ، عبيعوخ ديٛوبط ٔيموشس –  انخًٛغٗ عاليخ انغٛذ/  د.أ* 

 انهغُخ انعهًٛخ انذائًخ نزشلٛخ األعبرزح، رخقـ األفٕل ٔانزخطٛظ انزشثٕٖ.

 .ديٛبط أفٕل انزشثٛخ، عبيعخ دكزٕساِ -ثذٖٔ انؾؾبد صغهٕل ثبعى/  د*  

 

1 
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تصور مقترح للتغلب على التحدٌات التً تواجه معلم التربٌة اإلسالمٌة فى 
 .األمن الفكري بالمرحلة الثانوٌة تعزٌز

أعوزبر ٔسئوٛظ لغوى انًُوبْظ ٔطوشق –ا.د/ عبد الحمٌد عبدد   عبدد الحمٌدد* 

 عبيعخ طُطب. -انزذسٚظ األعجك،كهٛخ انزشثٛخ

 –يذسط انًُبْظ ٔطشق انزذسٚظ، كهٛوخ انزشثٛوخ  – د/ رهام ماهر الصراف* 

 عبيعخ طُطب.
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فى التارٌخ قائم على السبورة التفاعلٌة لتعزٌز  برنامج أنشطة اثرائٌة مقترح
 . األمن الفكرى لدى تالمٌذ المرحلة االعدادٌة

أعووووزبر انًُووووبْظ ٔطووووشق رووووذسٚظ انذساعووووبد  –/َغفووووخ لطووووت انغووووضاس أ.د* 

 عبيعخ انًُٕفٛخ. –االعزًبعٛخ ، كهٛخ انزشثٛخ 

يبعغوزٛش فوٗ انًُوبْظ ٔطوشق روذسٚظ  –/أؽًذ عجوذ انٓوبدٖ ٕٚعوف عهوٗ أ.* 

 عبيعخ انًُٕفٛخ.-ذساعبد االعزًبعٛخ،كهٛخ انزشثٛخان
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الدور التربوى واألجتماعى للمؤسسات األجتماعٌة فى تعزٌز األمن الفكرى 
 لدى الشباب.

أعزبر ٔسئٛظ لغى انعهٕو انزشثٕٚخ   –* أ.د/ أيبَٗ عجذ انًمقٕد عجذ انْٕبة 

 عبيعخ انًُٕفٛخ . -ٔانُفغٛخ، كهٛخ انزشثٛخ انُٕعٛخ

 

21  

دراسة تحلٌلٌة تقوٌمٌة لمنهج الثقافة اإلسدالمٌة بمعهدد السدكرتارٌة واإلدارة  -1
المكتبٌة بالهٌئة العامدة للتعلدٌم التطبٌقدً والتددرٌب بدولدة الكوٌدت فدً  دو  

 .التحدٌات الح ارٌة

 انزشثٛخ اإلعاليٛخ  - زذسٚظاندكزٕساح يُبْظ ٔطشق  – *د/ عجذ هللا يؾًذ انعغًٙ

 

117  

لدى طلبة تعزٌز األمن الفكري ور أقسام العلوم االجتماعٌة فً دٌنة ع -2
 .أم البواقً( –العربً بن مهٌدي جامعة طالب لالجامعة)دراسة مٌدانٌة 

لغووى انعهووٕو اإلعزًبعٛووخ، عبيعووخ انعشثووٗ ثووٍ يٓٛووذٖ أو  -*د/ عووبيٛخ اثووشٚعى
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 انغضائش . -انجٕالٗ

للمرحلددة االبتدائٌددة فددً تعزٌددز  رٌددةئمسدداهمة المندداهج الدراسددٌة الجزا مدددى -7
األمن الفكري لدى الناشئة: منهاج التربٌة اإلسالمٌة للصف الخامس ابتددائً 

 . أنموذجا

 انغضائش. -عبيعخ انعشثٗ ثٍ يٓٛذٖ أو انجٕالٗ – د. عهًٛخ لبعٙ* 

 

181  

القٌم االجتماعٌة فً الخطاب الدٌنً واألمن الفكري فً مصر المعاصرة   -2
 ( دراسة اجتماعٌة.5102 – 5102)

دكزوووٕساِ فوووٗ عهوووى اإلعزًوووبع يوووٍ عبيعوووخ  –انؾغوووُٛٙ  * د. يوووشٔح عوووعذ عوووبد

 انًُقٕسح.
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اآللٌات التربوٌدة والثقافٌدة لتددعٌم القدوة الناعمدة وتعزٌدز االمدن الفكدري فدً  -9
 . عصر المعلوماتٌة

خ يووذسط أفووٕل انزشثٛووخ ، كهٛووخ    انزشثٛووخ عبيعوو –ؽووٛشٍٚ عٛووذ يشعووٙ  د/*  

 ثُٓب.
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 .دور المعلم فً تعزٌز األمن الفكري لدي طالب المرحلة الثانوٌة بمصر -11
يذسط ثمغى اإلداسح ٔانزخطٛظ ٔانذساعبد  – أثٕ ثكش أؽًذ فذٚك عالل/ د.* 

 عبيعخ األصْش. -انًمبسَخ ، كهٛخ انزشثٛخ

يؾبضووش ثبنكهٛووخ انعغووكشٚخ نعهووٕو اإلداسح  – يؾًووذ يؾًووٕد عووعذ خطووبة/ د.* 

 ٔأعزبر يغبعذ ثكهٛخ انزشثٛخ عبيعخ انًهك فٛقم عبثمبً.
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 .تطوٌر دور جامعة االزهر فً تعزٌز االمن الفكري: دراسة مٌدانٌة -11
يووذسط اإلداسح ٔانزخطووٛظ  – د / انزٓوبيٙ يؾًووذ اثووشاْٛى يزووٕنٙ عجووذ انمووبدس *

 عبيعخ األصْش. –ٔانذساعبد انًمبسَخ كهٛخ انزشثٛخ 
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 ت تحقٌق األمن الفكرى داخل المنظومة التربوٌة رؤٌة تحلٌلٌة نقدٌة .متطلبا -11
أعزبر يغبعذ أفٕل انزشثٛخ، كهٛخ  – فبسٔق ععفش عجذ انؾكٛى يشصٔقد. * 

 عبيعخ انمبْشح . –انذساعبد انعهٛب نهزشثٛخ 
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 دور الرو ة فى تعزٌز األمن الفكرى لدى الطفل "تصور مقترح". -13
دكزٕساِ انفهغفخ فٗ انزشثٛخ رخقـ  –كبيم عجذ انًزعبل غبدح يقطفٗ د. * 

 عبيعخ انًُٕفٛخ. -يُبْظ ٔطشق رذسٚظ انطفٕنخ, كهٛخ انزشثٛخ
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 أعًبء انًؾكًٍٛ

 
 

 أعزبر ثمغى أفٕل انزشثٛخ أ.د/جمال علي الذهشان

 ٔعًٛذ انكهٛخ ٔسئٛظ انًإرًش

 ثٛخأعزبر ثمغى أفٕل انزش أ.د/صبحي  شعبان شرف 

 ٔٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انعهٛب ٔانجؾٕس

 ٔيمشس انًإرًش

 أعزبر يزفشغ ثمغى أفٕل انزشثٛخ أ.د/ مجذى محمذ يووس

 أعزبر ثمغى انًُبْظ ٔطشق انزذسٚظ أ.د/علي حسيه عطيت

 ٔٔكٛم انكهٛخ نؾئٌٕ خذيخ انًغزًع ٔرًُٛخ انجٛئخ

 

 ًٗأعزبر ثمغى عهى انُفظ انزعهٛ أ.د/عبذ العال حامذ عجوة

 أعزبر ٔسئٛظ لغى انًُبْظ ٔطشق انزذسٚظ أ.د/ فتيحت احمذ  بطيخ

 أعزبر ثمغى انًُبْظ ٔطشق انزذسٚظ جفت قطب الجزارـأ.د/ و

 

 

 

 

 

 

 


