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 تقرير 

  "  "حروب الجيل الرابع وسبل المواجهة""ندوه  

 
أ.د عماد عتمان )نائب رئيس الجامعه لشئون خدمه المجتمع و تنميه  -أ.د مجدي سبع )رئيس الجامعه(  تحت رعايه :

.د محمد السيد أ -أ.د شريف جبر )عميد الكليه(  ا.د الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم و الطالب و– البيئه(

مدير و ا.د عيسوى قاسم محمود )وكيل الكليه لشئون التعليم و الطالب(.)وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع و تنميه البيئه(

  .سمير مهناا. عالم وس  الدلتاال الهيئة العامة لالستعالماتعام 

إطار التعاون المشترك والمستمر بين جامعة طنطا والهيئة العامة في 

 .عالم وس  الدلتاال تعالماتلالس

 

دارة ال الفريق االعالمي بالتعاون مع نظمت كليه الزراعه جامعه طنطا

مزروع و ا.عبد الحميد خضر   ا. سيد سنيد و ا.شيماء:  أعالم وس  الدلتا

اعالميه ندوة تحت إشراف ا.ضاحي هجرس مدير المجمع اإلعالمى 

 . "بل المواجهةحروب الجيل الرابع وس" تحت عنوان :تثقيفيه 

 

  .برحاب كلية الزراعة جامعة طنطا ٩١١٢ابريل  ١يوم االثنين في  و ذلك
 

 
مستشار كلية القادة واالركان وعضو المجلس المصري للشؤون  -" اللواء محمد الشهاوي"شرفنا و حاضر الندوه  ولقد 

  .الخارجية و سفير النوايا الحسنه
 
 

 
 

  :ودارت الندوة حول عدة نقاط أهمها

الشائعات أهم التحديات   – كيفية التصدى للشائعات و مواجهتها  -التي تواجهها مصر وانواعهاماهية حروب الجيل الرابع 

بالعلم والتعلم واكتساب كيفيه مواجهتها والشباب بالمخاطر التى يتعرض لها  التوعيه - التي يواجهها الشباب المصري

رات وتنمية الوعى ورفع روح قيم الوالء واالنتماء لدى الشباب للقضاء على اإلحباط والسلبية و تحدث عن الوعى المها

الثقافى والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية والحد من انتشار ثقافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل االجتماعي التي يتم 

طيرة تهدد شبابنا في الوقت الراهن كما تحدث عن الهدف األكبر لوسائل من خاللها إلغاء وغياب العقل فهى ثقافة خ

 . التواصل االجتماعي الخطيرة التي تستهدف الشباب وتساهم في نشر الشائعات تحدى الحفاظ على الهوية الوطنيه

    



 جـــامـــعـة طـــنـطـا 

 كـــلـيـة الــزراعـــة

 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةقطاع 

1029-1010 

  

 

  

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 مدير المركز االعالمي

 

 د.هناء عاطف نسيم

وتنمية  ن خدمة المجتمعوكيل الكلية لشئو       

 البيئة

 

 ا.د/ محمد السيد أحمد   

 عميد الكلية   

 
 ا.د/ شريف عبد الونيس جبر


