
 َدوة انف ببء سيبست ) اجلسء انثبَي (
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا ، أسعد هللا صباحكم بكل خير وأىاًل وسياًل بكم في ىذه الندوة ألف باء سياسة 

  السالم الجميورية 
 من الذكر الحكيم ،، آيات

 أىاًل وسياًل بالحضور الكريم والمنصة الكريمة 
 ــ نرحب بأستاذ دكتور ىشام عزمي أمين المجمس االعمى لمثقافة 
 ــ سيادة المواء / سامح الرشيدؼ محافع األكاديمية ناصر العسكرية 

 ــ دكتور منى صبحي أستاذ الجغرافيا االقتصادية والنقل بجامعة األزىر .
 ــ األستاذ الدكتور / حازم راشد عميد كمية التربية 

 ف أستاذ التاريخ القديم ورئيس قسم التاريخ بكمية التربية .ــ دكتور ىالة خم
ــ أىاًل وسياًل بكم : تتواصل فاعميات ندوات سمفمة ألف ـ باء سياسة وىي فكرة دكتور جمال شقرا مستشار 

 العموم السياسية . 
ة ،، أ.د/ ــ ونحن عمى مسرح كممة التربية تحت رعاية األستاذ الدكتور / محمود المتيني رئيس الجامع

 ىشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
الدكتور حازم ــ أ.د/ عبد الفتاح سعود / نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب . وبرئاسة األستاذ 
 ية البيئة . راشد عميد كمية التربية والدكتور رضوان حمودة عميد كمية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنم

 

 خهف رئيس قسى انتبريخ بكهيت انرتبيت جبيعت عني مشس . هبنتــ يع كهًت أ.د/ 
واالستاذة الدكتورة  ا الطمبة سعيدة جدًا بكل الحضوربسم ميحرلا نمحرلا هللا السادة الحضور وأبناءنــ 

جييان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، شكرًا لحضرتك 
ين ولتواجدك معانا في البداية أ،ب سياسة تحت رعاية األستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة ع

 ع والبيئة راز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمشمس واألستاذ الدكتور ىشام تم
أ.د/ عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب أ.د/ أدىم صالح نائب رئيس الجامعة 

 . ون الدراسات العميالشئ
ــ أ.ب / سياسة قسم التاريخ في جزء نعممو وجزء ال نعممو حقبة تاريخية ، التاريد يرصد كل ما يحدث في 

لطالبة ، بدأنا نشعر بوجود  قدوةجامعة ىو المحرك النفسى والستاذ الالمجتمع تعممنا من أساتذتنا أن أ
م ال يسأل ، ويوجد مني لمتعممنا ، يوجد شباب تسأل بابة ، في ىجوم عمى الوعي الخاص بشفجوة سياسي

 أ.ب سياسة . وخطةاألب الكبيرة لألسرة وىو وضع ظاىرة  بمثابةىو  ةولذلك أ.د/ جمال شقر 



جميع كميات الجامعة تجوب وسوف  المحاضراتدائمًا بعدد مختمف من  أ.ب سياسة سوف تستمر
األسبق  مدير مركز بحوث الشرق األوسط ة المعمومة ، وفكرة أ.د/ جمال شقر وتذىب ألوالدنا لتصحيح 

 سوف يتحدث عنيا بنفسو وشكرًا .
أستاذ تاريخ حديث ومعاصر مستشار رئيس جامعة عين شمس ، مقرر  ة األن مع كممة أ.د/ جمال شقر 

المصرية  معيةة ناصر العسكرية أمين عام الجلجنة التاريخ بالمجمس األعمى لمثقافة ، محاضر أكاديمي
 لمدراسات التاريخية ، 

 مدير مركز بحوث الشرق األوسط ، رئيس قسم التاريخ السابق فيو قيمة كبيرة جدًا .
 

 / بسى اهلل انرمحٍ انرحيى . ةشقر د/ مجبل
 أسعد هللا صباحكم جميعًا بكل خير .

رئيس جامعة عين شمس السادة النواب ، أ.د/ حازم راشد عميد الكمية ضيوف أ.د/ محمود المتيني 
 الجامعة ، األصدقاء ، طالب الجامعة والكمية أرحب بضيوفنا وبمشاركتيم .

 نجوم الفكر والثقافة في مصر أمين عام المجمس األعمى لمثقافة .في المقدمة أ.د/ ىشام عزمي نجم من 
 سيادة المواء / أركان حرب دمحم عطا هللا الشياوؼ 

د/ عالء عبد الفتاح رجب ، أ.د/ منى صبحي ، معالى وزير الثقافة األسبق / األستاذ الدكتور دمحم صابر 
شار / عمى إسماعيل المتطوع المست العرب شكرًا لتطوعك لخدمة الفكرة ولجامعة عين شمس ، أحي

 .أشكره
 بالمناسبة أشكر قيادات الجامعة أ.د/ محمود المتيني .

 من المستشفىــ أؤمن أن دكتور الجامعة أنو مدرس وناشط لخدمة المجتمع وبمجرد تمكني من الخروج 
 والسياسىلتاريخي وأنا أخطط وأنفذ أنشطة الجامعة وتنطمق من فكرة واحدة وىي تنمية الوعي الثقافي وا

 والعممي لمطالب .
 شرف لنا والمقاء الثاني لنا اليوم ىنا في كمية التربية . ىذا د ىنا في الجامعة و فأ.ب سياسة في القضية تن
اب مصر المقدس ولم أبخل عمييا بأؼ جيد ، فكرة ىذه تر في خدمة مصر و  أنامن البداية ذكرت 

 وأبعادىا  الزم فيم الحركة السياسية  يجب ي سموك أبنائنا .تناقض ف أنة يوجدالجمسات ىي ألني أدركت 
الوعي والمبادغ واألسس  اــ وفي الحقيقة أني الحظت مع كامل تقديرؼ واحترامي ألبنائنا الطمبة أنيم يفقدو 

 سياسة  بة أ.لي فكر ت م شرس من خالل الميديا فميذا جاءوالمصطمحات اليامة وىناك ىجو 
 . الحضور مندنا جمسات مع طالبنا في الجامعة وكان وأيضًا أعد
ليم جمسات ) ندوات ( ومحاضرات وكان يوجد مطالبو جميمة من الذين حصموا عمى دنا وأعد الموظفيــ 

ن شاء هللا تستكتمل المسيرة .فالحضور  ون شيادات ماجستير ودكتوراه بأنيم يريد  كان شيء مشجع جدًا وا 
 جزياًل .بشكركم جميعًا شكرًا 



 ــ األٌ يع كهًت أ.د/ حبزو راشد عًيد كهيت انرتبيت جبيعت عني مشس 
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا أىاًل وسياًل بكم جميعًا .

أىاًل بطالب قسم التاريخ تحديدًا ، ببساطة شديدة الجامعة ليست مجرد مقرارات ونجاح ورسوب فيي أكبر 
 ًا وليا دور تنويرؼ ميم جدًا .من أن تكون ذلك فيي ليا دور مجتمعي ميم جد

لمطالب الذين ينتمون إلييا وكان في وقت من األوقات الحديث  ثقيفالتنوير والت الجامعة دورىا األساسي
 عن الوعي السياسية أمر غير مقبول وغير مسموح 

 وترتب عمى ذلك جميع األحداث التي شاىدتيا مصر في الفترة السابقة نتيجة عدم الوعي .
ما نحتاج األستشارات السياسية : الذؼ نعود إليو عند ةأشكر األستاذ الدكتور / جمال شقر  أسمحولي
 كر األستاذة الدكتورة ىالة خمف رئيس قسم التاريخ شون

 أ.د/ جييان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة . 
وشكر خاص لطالب كمية التربية وشكرًا أكرر شكرؼ وتقديرؼ لكل من ساىم في ىذه المحاضرة 

 لحضراتكم .
وشكرًا لدكتورة أنتصار لحضورىا . وألوالدؼ الطمبة أترككم في جمسة داسمة جدًا . ونرحب جدًا بطالب 

 من أجل مصر .أسرة 
 

 ــ اآلٌ يع كهًت أ.د/ رضواٌ محودة وكيم نكهيت انرتبيت .
 السالم عمكيم ورحمة هللا وبركاتو 

 بالسادة الحضور جميعًا داخل الكمية وخارجيا وقسم التاريخ ودكتور جمال شقرا والحضور جميعًا .نرحب 
 ــ اليوم تكممة لمندوة األولى .

 ، ال أحد .؟ قرأ الدستور من محاضرين أمامي لأواًل أحب أسأل سؤال  
الدستور كيف لي أن أعرف  نت الوانين والتشريعات ، فإذا كب سياسة الدستور ىو الذؼ يخرج منو الق

 أعرف الصح من الخطأ 
سوف أنزل لكم الدستور عمى موقع الكمية ليكون متاح لمطالبة حتى تتمكنوا من قرأتو وفيمو لتحكموا عمى 

 األمور حكمًا سميمًا .
دستور بمدؼ عمومًا معانا اليوم ضيوف كرام سوف يشرحون لنا ما ىو  أعرفأ.ب سياسة أن أكون 

 الدستور وما ىي السياسة والقانون وشكرًا جزياًل لكم جميعًا 
  بحمف بسماىا وبترابيا لمموسيقار عمى إسماعيل .  ثم االستماع ألغنية

 
 



 

  األٌ يع كهًت االستبذ اندكتور حبزو راشد عًيد كهيت انرتبيت

  بسم ميحرلا نمحرلا هللا

اليامة والبارزة فى مجال السياسة والرموز الوطنية والعمل السياسي ،  شخصياتيوجد معانا الكثير من ال
كل ىذة القامات ليا خبرات كثيرة جدا فى ىذا المجال لدينا الدكتورة عال عبد الفتاح رجب عضو المجمس 
المصرؼ لمشئون الخارجية والوزير المفوض لممجمس العربي االفريقي وسأتحدث عن ثقافة العمل ولدينا 

الدكتورة ىالة خمف استاذ التاريخ القديم بقسم التاريخ بالكمية باالضافة الى الدكتورة منى صبحى أيضا 
أستاذ الجغرافيا األقتصادية بجامعة األزىر . ويمحق بنا سيادة المواء اركان حرب دمحم عبدهللا عضو 

 وشكرا المجمس المصرػ والشئون الخارجية وسوف يركز عمى الشائعات .

 

ني انعبو نهًجهس هشبو عسيى فى كهًبث قهيهت ال توفى حقت ، االي / ستبذ اندكتوراألكهًت  
 رئيس اهليئت انعبيت ندار انكتب وانوثبئق انقدميت انسببق أرحب به ،  االعهى نهثقبفت 

 الدكتور عميد كمية التربية  واألستاذسعادة رئيس الجامعة 
 جمال شقرا والحضور جميعا أسعد هللا صباحكم بكل خير . / األستاذ الدكتور

طة الطالبية خاصة ما شالمناسبة اتابع جيدًا معظم األن وبيذهواحد من أبناءىا  وأناىذة الجامعة العريقة 
بالشكر  وأتوجويتعمق باألنشطة الثقافية والفنية والجامعة ليا انجازات متميزة فيى ال تكتفى بالمشاركة 

 امعة عمى ىذا النشاط  المتميز . لطالب الج
الحديث عن الشأن الثقافى ، الثقافة حاضرة فى كل ما نقوم بو وأن نفعل ، كيف تتعامل مع البيئة 

كيف تقود السيارة ىى  ينالمحيطة ىى ثقافة ، كيف تتعامل مع النيل ىى ثافة ، كيف تتعامل مع االخر 
 الثقافى الثقافة حاضرة فى كل ما نقوم بو ثقافة والثقافة ايضأ ليا تعريف مرتبط بالمنتج 

 الذػ تاريخ طويل ليذا المجمس العريق  ىو لدور الذػ يقوم بو ما ىو المجمس االعمى لمثقافة وما ىو ا
استحدث المجمس األعمى لألدب والفنون ثم اضيفت العموم االجتماعية مصر الثقافية كانت حاضر فى 

فى االسكندرية ، العرض االول فى باريس والعرض الثانى فى  ثانى فيمم سينمائى عمى مستوػ العالم
 مصر 

وأول بث تميفزيونى فى يوليو  7391مصر الثقافية حاضرة فى اول بث اذاعى لممنطقة العربية وافريقيا 
الثقافى إذاعة كتب صحافة موسيقى مسرح ومع   ة وفى مثل ىذا الكمر اذا المشيد الثقافى لتمك الفت 7391
 ان يتم التفكير فى إنشاء كيان يضم كل ىذة االمور الثقافية  7391يوليو  داية ثورةب



االن المجمس االعمى لمثقافة ىو احدػ ء المجمس االعمى لمثقافة فى مصر من ىنا كان قرار انشا
القطاعات الرئيسية المرتبطة بوزارة الثقافة ما حدث منذ سنوات قميمة مصر وضعت خطة لمتنمية 

قتصادية او رؤية التى تشكل الطريقة وتحدد مالمح الخطوات فى المناىج السياسية واالالمستدامة وليا 
 التعميمية

جانب الثقافى منيا تحقيق العدالة ، منيا الحفاظ عمى ماالستراتيجية ل فتم تحديد مجموعة من االىدا 
ى لجديدة عمى وعان تكون االجيال ا ريادة مصر الثقافية منيا تعزيز القيم االيجابية ، مصر تستحق

 . خاطر المحيطة بيامودراية بال

إلييا ، التركيز عمى المحاور  رى لمثقافة ولكن النقط التى احب ان اشيملجنة فى المجمس االع 12لدينا 
يقة ان مصر وضعت خطة لمتنمية المستدامة وليا رؤية قاالساسية الفنون واالداب والعموم االجتماعية الح

 1191فى 

 وتحمل الموضع الذػ تتم فيو كافة النواحى السياسية والتعممية تشكل الطريقة 
الن ىناك خطة تم تحديد مجموعة من االىداف االستراتيجية فى الموسم الثقافى وتقوم وزارة الثقافة 
بتنفيذىا منيا تحقيق العدالة الثقافية المنتج الثقافى يصل الى كافة المجتمع والحفاظ عمى ريادة مصر 

منظومة الدينية واالخالقية ان حن فى حاجة الى اعادة النظر فى يا تعزيز القيم االيجابية نالثقافية من
 مصر تستحق دائما ان تكون عمى وعى ودراية وادراك بالمخاطر المحيطة بيا 

شاء المجمس فى الخمسينات نلجنة فى المجمس االعمى لمثقافة لكن احب اشير الى انو عند ا 12لدينا 
التركيز عمى المحاور الثالثة الرئيسية الفنون واالداب والعموم االجتماعية ، البد من  كما ذكرت كانت

فى االىداف االستراتيجية ،  1191اعادة النظر فى ىيكمة المجمس بحيث يواكب خطة مصر فى 
واستحداث شعبة جديدة فى المجمس االعمى لمثقافة اسمة شعبة السياسات والتنمية الثقافية ثانى شعبة 

لجان جديدة منيا لجنة مكافحة الفكر المتطرف ، منيا لجنة لمثقافة العميا منيا لجنو  1ستحداث معيا ا
لتطوير االدارة الثقافية ولجنة لمشباب وايضا فى عضوية المجمس كان ىناك حرص شديد عمى تمثيل 

ت مئات الفاعميات عضواً  وحتى فى ازمة الكرونا الفترة الماضية قام 79الشباب والمجنة الواحدة تضم 
من المجمس فى كافة االنشطة عن دور االعالم فى تنمية الوعى والدور الثقافى وعالقتة باالعالم ولم 

 رة او ندوة ضر يوم واحد بدون فاعمية سواء محايم

فى ممفات اود ان اذكرىا ، ابدأ بقضية المغة واقصد المغة العربية ، فى الحقيقة اننا نعيش فى ازمة متعمقة 
الغة العربية ، كانت ىنا مبادرة تحمل عنوان ) اتكمم عربي ( كانت موجيو لممصريين فى الخارج لمحفاظ ب

الى  اإلستماعنعم ( قراة كتاب او  1اليوية ىى المغة ليا عالقة بوية المصرية غة العربية واليمعمى ال



الخارج ولكن البد ان تكون قصيدة اوتشاىد عمل درامى ليس من الضرورػ ان تكون البناءنا فقط فى 
لكل ابناء الوطن ، ىذا الوقت البد ان نتعامل معو باىتمام شديد ، لكنو يوجد االن توجو لبعض 
االشخاص ان يكون التحدث حتى فى الحياه اليومية بين االصدقاء وبالمغة االجنبية وبعض الشباب كل 

 م بالغة االنجميزية او الفرنسية عمميات اتصاالتيم تت

 اتقان المغة االجنبية البد اال ياتى عمى حساب المغة العربية البد ان تتقن اوال لغتك االم )المغة العربية ( 
 –مسرح  –القوة الناعمة فى مصر ىى قضية اخرػ وىى كل ما انتجتو مصر عبر تاريخيا موسيقى 

دود حيرىا الثقافى خارج ير جدا فى تاثادب حتى الرياضة والقوة الناعمة ليا دور كب -دراما  –كتاب 
براز كمصر ، مصر كان ليا دور  تقديميا فى تم التى  وجييا الثقافى فى كل االعمال بير فى إظيار وا 

عندما نتحدث عن  الوعى  والسبعينات والثمانينات حتي األن ينبغي أن نحافع عمي ىذة المكانة الستينات 
فى احدػ زيارات الزعيم جمال ،  اكثر  ة ر يطو تو ة تال نعنى بكالمنا انو غير موجود ولكن نريد تنمي

انو يؤدػ السالم والتحية لمزعيم واقترب  البعض مغرب استوقة شخص ما بالشارع ، واعتقدمعبدالناصر ل
يظير  ىذامنو وسمم عمية وقال لو عندما تعود ياريس الى مصر ارجوك تسمممى عمى اسماعيل ياسين و 

دور القوػ الناعمة وتاثيرىا ودورىا الفعال  فى مصر وخارج مصر وايضا دمحم صالح العب الكرة االشير 
يمعب دورىام فى القوػ الناعمة فى انجمترا وفى ليفربول عمى وجو التحديدوتغير النظرة عن مصر وعن 

طة يؤدػ ما عمية فكان طريق التزامة انضبا ناالسالم وقد تغيرت بعض الشئ من خالل دمحم صالح ع
مثال يحتذػ بو فى الفترة االخيرة تم عمل تمثال لو فى اشير متحف فى العالم تاكيد عمى الدور الذػ 

 وػ الناعمة يؤدية دمحم صالح فى الق

بالترشح لمشباب وتتقدم وتقوم  حصول عمى الجائزة وتقدم الجامعاتاػ مبدع يرػ فى نفسة الكفاءة يتقدم لم
 الشرق االوسط  –لممرة االولى عمى مستوػ ىذة المنطقة عمال التى تقوم بيا تم تحكيم االوي

سنو ، ونعمن عنيا فى كل  71سنوات الى  9جائزة المبدع الصغير وىى موجيو لمنشى واالطفال من سن 
الوقاف وزارة ا المؤسسات التى ليا عالقة بالنشر والشباب واالطفال والتربية والتعميم ووزاة التعميم العالى ،

ميرجان  –مارس باذن هللا ولدينا مجاالت اساسية فى االداب  91الدورة الثانية يوم  -وزرة الشباب  –
الفنون ، ميارة فى تصميم او موقع او ابميكشن والسنو الماضية قام احد الشباب بتنفيذ ابميكشن لمعاصمة 

كن المميز ان التطبيق لو عالقة االدارية وكان حدث مميز جدًا والمميز ليس فى انو انشئ تطبيق ول
 دًا بشان عام وليس شان خاص وحتى لو كان ذلك بمساعدة ولى امرة فيو كان شئ جميل ج

بوابة لممحتوػ الثقافى المصرػ تحتوػ عمى كل المنتج الثقافى مع  عناالن ايضا نحن بصدد اعالن 
افالم تحت بوابة واحدة  –رات محاض –ندوات  –يقى سمو  –كتب  –اوبرا  –مسرحيات  –وزارة الثقافة 
 الميتا فيروس



واصبح ال يوجد شركة اسميا فيس بوك بل اصبحت ميتا فيرس ، وعمى قدر التطور التكنولوجى الذػ 
يحدث سريعا اال انو ىناك تداعيات كثيرة جدا ينبغى ان نفكر فييا قبل تنفذىا ، تداعيات نفسية ، تداعيات 
 اجتماعية ، 

دخل ىذا العالم االفتراضى ويجد فيروس ويسنوات يمبس قفزات الميتا  9يل طفل لدية تداعيات تربوية ، تخ
نفسو مثال فى باريس ثم يرجع الى الواقع مرة اخرػ وىذا التغير السريع بين العالم االفتراضى والواقع 

اػ شخص ممكن يسبب مشاكل نفسية ، التاريخ بالنسبة لموقائع التاريخية كمنا عارفين االنجازات والى 
  لطفل شئ صعب جدا فى الميتا فيرس تنسب لكن 

الميتا فيرس تعيد كتابة التاريخ من منظور او من راػ من يعيد كتابة التاريخ ىذا الموضوع فى غاية 
ة يابانية انتحرت بسبب شئ مثل الميتا فيرس وىذة قضية سيدنا عن أسنة قر  79. من حوالى  االىمية

 حقيقة .
جمس االعمى شكمنا لجنة لمتعامل مع ممف الميتافيرس لمتغطية وان تكون مناسبة بأختصار نحن فى الم

   فى معظم المجاالت ينبغى ان نكون جاىزين ومحصانين لمتعامل معو .
نقطة الختام بالنسبة لموضوع الوعى ، عندما عرض فيمم الممر من حوالى سنتين وىو من االفالم الذػ 
احدثت حالة من االنبيار وظيرت حالة من السعادة والثقافة والوطنية خاصة بين الشباب وفى تاكيد دور 

يجابى قررًا ان نعد عرض خاص لفيمم الممر فى دار  المجمس االعمى لمثقافة عمى دعم كل ماىو محترم وا 
االوبرا ، جميع الكراسي فى دار االوبرا تم حجزىا بالفعل بالرغم من انو كان يذاع فى نفس اليوم ونفس 
التوقيت عمى التميفزيون المصرػ ، دليل عمى ان مصر بخير والشباب بخير ، مصر ستظل فى المقدمة 

 بكم ولكم وشكرا جزيال . 
، عندما نوزن  كمفالحضور جميعًا أنا ظابط جيش م الفتاح بشكر السالم عميكم الدكتور عالء عبد

د فقط ، نحترم الموائح يمواع ليستعممناىا اإلنضباط و  األشياءالمتغيرات المجتمعية المطروحة ، أول 
 توجدالمتطمبات والميارات التي يمكن أن  تحديدج الوظيفي ، بناء الشخصية الوظيفية بمعنى ر نحترام التد
 أمر واقع . جعمياأبدأ أفعميا وأفي نفسي و 

 تفيد المينة لــ توظيف الميارات لمعطيات 
 تفيد المينة لــ توظيف الميارات لمعطيات 

 ــ توظيف عيوبنا في الشخصية الوظيفية 
كان يوجد لدينا طالب ليكون بدون سبب بالمناسبة مقنع جدًا بحث كدة بالموضوع وقمت لو عاوزاك في 

محتاجاىا وبحث عن الحضانات وكل ما الوالد يدوشوه في الحضانة يحكميم  موضوع ألف قصص عشان
في حكايات ، أستثمر عيوبك في شخصيك الوظيفية ، البد أن يكون في ميارة في األداء ، والبد من 

 وجود عمل جماعي ، 



ودة، ) الثقافة ــ السموك الوظيفي ، األمانة في الكممة ، من ضمن ثقافة العمل والتغيرات المجتمعية الموج
 تكون أقوػ دولة بالثقافة ( ومصر تستاىل 

 الممكية العامة ىي أن تحافع عمى الكرسي الذؼ تجمس عميو اآلن من أجل األجيال القادمة .
ثقة بالنفس ال ما ىى ا ) دعم لبعض ( والثقة بالنفس الممكية العامة أحب مصر كأنيا بيتي وأحافع عميي

العمل يكون سيل عندما تصبح  ويكون ، أمر العمل  وأنت متأكد منيا بالفعل شىءعمل عندما اقوم ب
 متفوق في شغمك من خالل مياراتك 

 من خالل التطور ، 
 اإللكتروني ) المجتمع اإلفتراضي (  االختراقعمى  واتحدث االن

ــ تتطور  رياضةتمارس ــ المجتمع اإلفتراضي يصنع منك شخص جاىز عندما يأخذك ىذا العالم من أنك 
شخص مشمول مكتف األيادؼ واقع تفيد وتستفيد إذا ىو يصنع منك  شيءمن نفسك ومن مياراتك تتعمم 

 (  تأثير قوؼ أسمو ) العالم اإلفتراضي تتح
تشجيع عمى عدم األدمان الرقمي  ىذام الموبايل أثناء العمل إال لضرورة ، ستخدن  عندما الرقمي  اإلدمان

في والتعميمي وىذا يتطمب تغير في فرق بين التمني والعمل الجاد ولدينا أليات لتقويم مستوػ األداء الوظي
 ط الشخصية .نم

 المحافظة عمى البيئة . تقوموىي ال تحتاج إلى المال وأقل مشاركة اجتماعية ممكن  المشاركة 
 أشكركم جدًا .

 ًت دكتورة يىن صبحي أستبذ اجلغرافيب االقتصبديت وانُقم جببيعت األزهر .ـــ اآلٌ يع كه

ــ السالم عميكم جميعًا ، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجامعة عين شمس ، وجميع الحاضرين وجميع 
 قيادات جامعة عين شمس والمنصة والحضور الكريم والطمبة والطالبات أىاًل وسياًل بكم .

 لمستدام في الجميورية الجديدة ــ شبكات النقل ا
 رسالة إليكم من خالل ىذه الندوة . نرسلــ نحن 

 ما الذؼ يعينو مصطمح الجميورية الجديدة 
كريمو مصطمح متعمق بالمبادرة الذؼ أتخذىا الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدة أشياء ىي مبادرة حياة 

الجميورية الجديدة ىي الشباب ىي المرأة ىي القوؼ العاممة ىي الحافع عمى الحريات وكرامة المواطن و 
 المصرؼ . 

 ــ النقل ودورة في التنمية ، البد أن يكومن لديكم الحس والوعي . 
 عن أىمية موقع مصر الجغرافي وقناة السويس وسوف نتحدث 

 ــ أزدوجية الممر المالحي، 
 في تنمية المشروعات القومية  النقل لو دور



 وػ ـ سكك حديد ــ نقل نيرؼ ــ ال يوجد تنمية بدون نقل وىما وجيان لعممة واحدة .جرػ ــ بــ نقل 
 قناة السويس . فاقضمن الخريطة التي ندرسيا ، أن ــ من

 ــ منذ اقتاحيا ، سيناء عانت كثيرًا من العزلة .
 .الشييد أحمد حمدؼ نفقــ بعد افتتاح قناة السويس في شمال بورسعيد وفي جنوب اإلسماعيمية كان لدينا 

ــ تم عمل نفق جديد والخريطة ىي خريطة سياسية وضعتيا الحكومة المصرية ولدييا فيم شديد لممواقع 
ستدامة ومراعاة حقوق األجيال الم والتنميةاالستتراتيجية ، النقل يمعب دور محورؼ في التنمية لصفة عامة 
 القادحة من خالل التنمية االقتصتادية واالجتماعية تنمية بيئية .

ور في تنمية المشروعات القومية ال يوجد أؼ دالنقل لو  حدةتدامة التي وضعتيا األمم المتــ التنمية المس
 مشروع قومي فيو في احتياج إلى عمميات النقل .

 لمدن الجديدة بدون النقل .إلى ا تتنقلم تستطيع أن ل
 فاق قناة السويس ، سينا عانت كثيرًا من العزلة .نــ إ

 رًا .خالشييد أحمد حمدؼ وتم افتتاحة مؤ ــ وتم عمل نفق 
 ــ الخريطة ىي خريطة سياسية وضعتيا الحكومة المصرية .

 أمين الدولة المصرية .لتــ 
مارس نحتفل بعودة طابا ، كل شخص يستطيع  73القومي ــ الجغرافيا والنقل ليم دور في تحقيق األمن 
 أن يقوم بدورة في تحقيق األمن القومي .

 شكرًا جزياًل 
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