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  تحت رعاية

 مجدى عبد الرؤوف سبع  /أ.د

 رئيس جامعة طنطا )رئيس المنتدى( 

 عماد السيد عتمان  /أ.د

نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة )نائب  

 رئيس المنتدى(

 شريف عبد الونيس جبر /أ.د

 عميد الكلية )مقرر المنتدى( 

 محمد السيد محمد أحمد  /أ.د

 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  

 )أمين عام المنتدى(

 الزراعي االقتصاد رئيس القسمعبد االباقى موسى الشايب /أ.د

 )امانه المنتدي(

  عصام البعلى /د

  المنتدى(امين عام ) -استاذ مساعد االرشاد الزراعى بالكلية 
 

  -: مقدمه
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لقد أصبحت المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث من القضايا المحوريّة والمهّمة 

. الدولي، لذلك كان الوعي البيئي من ضرورات الحياةالمحلي و االقليمي وعلى الصعيد 

تنميته لدى الجميع، وخاّصةً الشباب العتماد مستقبل في إطار توجهات الدولة بضرورة و

جميع الديانات السماوية بضرورة المحافظة على  ولقد نادت .الدول والحضارت عليهم

 .البيئة وعدم إلحاق الضرر بها أو استنزافها أو استخدام مواردها بالطرق الخاطئة

الوعي البيئي هو إدراك الفرد لمتطلبات البيئة وتنمية السلوكيات الصحيحة لديه تجاه ف

البيئة والعالقة التي تربط هذه المكّونات البيئة، ويكون ذلك من خالل تعريفه بمكّونات 

معاً، ومعرفة المشكالت الناجمة عن اإلخالل بتوازنها، وطرق حّل هذه المشكالت 

للعودة إلى مربع التوازن البيئي السليم، والوعي البيئي ليس باألمر الفطرّي عند الكثير 

هم وتعديل سلوكياتهم من الناس، وإنّما هو من السلوكيات المكتسبة التي يمكن غرسها في

 تجاه البيئة.

تعتبرعملية تحقيق الوعي البيئي ليست بالمهمة السهلة وإنما تحتاج إلى المثابرة و

والمواصلة والصبر لتحقيق النتائج المرجّوة، كما تحتاج إلى تكاتف جهود الحكومات مع 

 ً  .األسرة والمراكز التعليمية معا

الفعال في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، طنطا جامعة كليه الزراعه ومن منطلق دور 

البيئى االول لكلية  المنتدىعقد وتنظيم "  طنطا سريعه بضروره كانت استجابة جامعة

" و ذلك جامعة طنطا "التوعية ومواجهة المخاطر البيئية بمحافظة الغربية -الزراعة 

جامعة  -عة بقاعة المؤتمرات بكلية الزرا 0202فبراير  02في يوم االربعاء 

عماد  االستاذ الدكتور و رئيس الجامعة مجدي السبع االستاذ الدكتوررعاية  تحتطنطا.

واالستاذ الدكتور شريف  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عتمان
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لشئون خدمة المجتمع  جبر عميد كليه الزراعه واالستاذ الدكتور محمد السيد وكيل الكليه

التلفزيون  )غطيه إعالمياً تم تو يوم واحد فقط .مدة ل استمرت فاعلياتهالذي و .وتنمية البيئة

 (وعدد من الصحف 

 -:ىدتنأهمية الم

التي يمكن اتباعها لتحقيق  و الطرق السبل والوسائل لدراسه وعرض المنتديهذا اقيم 

غرس االنتماء الصادق للبيئة في نفوس المواطنين  الي جانببأهمية البيئة، البيئي  الوعي

من خالل التركيز على عمق العالقة بين اإلنسان والبيئة، ومدى تأثير هذه البيئة في 

 اإلنسان وحياته.

المعلومات البيئية الصحيحة وأهمية مكونات  استخدام الوسائل المختلفة إليصال .0

البيئة، ومن هذه الوسائل: المنشورات والبروشورات والمحاضرات التوعوية 

 والبرامج التلفزيونيّة.

توضيح الفوائد التي يجنيها المواطن من اهتمامه بالبيئة ومحافظته عليها، مثل حمايته  .0

ي السلوكيات اإليجابية نحو ترشيد وأفراد األسرة من األمراض. دفع المواطن إلى تبن

 .استهالك مصادر الطبيعة، والمحافظة عليها من التلوث والدمار

توضيح الطرق التي يمكن من خاللها المحافظة على هذه المصادر، مثل استخدام  .3

السيارات الكهربائيّة التي تقلل من تلّوث الهواء، وترشيد استهالك الماء وغيرها. 

مما يُنشئ جيالً  الطالبسيخ قواعد الوعي البيئي في نفوس لتر جامعهاستغالل ال

 .قادراً على حماية البيئة والمحافظة عليها

  -أهداف المنتدى:

 عرض منجزات كلية الزراعة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة  .2
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 عرض ومناقشة مخرجات برنامج الوعى البيئى الريفى بمحافظة الدقهلية .1

 الكترونية للمخاطر البيئية بمحافظة الغربية دراسة فرص انتاج خريطة .3

 دراسة امكانية تعميم مخرجات دراسة البيئة الريفية على محافظة الغربية .4

  -الفئات المستهدفة:

 بمحافظة البيئة شئون جهاز) الريفي البيئي الوعي مجال في الفاعلة األطراف .2

 ...(البيطري الطب مديرية -الزراعة بمديرية الزراعي االرشاد -الغربية

 .الجميزة بحوث بمحطة الباحثون .1

 .طنطا بجامعة الزراعة بكلية التدريس هيئة أعضاء .3

 .البيئة وتنمية المجتمع خدمة لشئون طنطا جامعة مجلس أعضاء .4

 .بالغربية الزراعيين نقابة ممثلي .5

 .بالغربية الفالحين نقابة ممثلي .6

 .بطنطا الدلتا أقليم تنمية بحوث مركز ممثلي .7


