
 
 جامعة المنصورة

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 الصالون الثقافى
 لمركز دراسات القيم واالنتماء الوطنى بجامعة المنصورة 

 
 ))إن تباين اآلراء هو المدخل إلثراء الوعى باألفكار ، وأن االنفتاح على اآلخر هو المدخل إلغناء الذات (( 

 ))هو المدخل للتعريف بالمسئوليات ،والوقوف عند نقاط التقاطع يعنى تبديدا للجهود والطاقات إن البحث عن نقاط االلتقاء (( 
، تحديدا للواجبات الوطنية " الحوار مع الذات " إن قراءة جيدة لواقعنا المصرى  بأبجديات صحيحة تفرض علينا ضرورة (( 

 ))إنها دعوة للتفكير ... على مستقبل مصر الحضارى كيف يمكن أن نكون أمناء : ومسئوليات العمل التعاونى المشترك 
 

 :أهداف الصالون الثقافى للمركز 
  مصر: تبادل وجهات النظر ، وحوار حول معالم الميثاق األخالقى ألستاذية الجامعة وفاء بحق الوطن. 
 مشكالته التنمويةو  تبادل وجهات النظر حول بعض القضايا الفكرية والثقافية المرتبطة بقضايا المجتمع المصرى. 
  التعـرف علــى المــداخل المختلفــة لمناقشــة قضــايا التنميــة فــى مجتمعنـا المصــرى ، فــى محاولــة للتعــرف علــى الــدور الــذى

 .ن تقوم به الجامعة فى هذا المجالينبغى أ
 الرتقــاء بهــا بمــا يــدعم قضــايا اإلنمــاء الحضــارى فــى محاولــة البحــث عــن نقــاط االلتقــاء بــين اتجاهــات الفكــر المختلفــة وا

 .نتها على المسرح الحضارى العالمىشخصية مصر ، وبما يليق بدورها ومكا
  تجديد لغة الفكر حول بعض القضايا مـن تـاريخ مجتمعنـا المصـرى ، بمـا يبعثهـا فـى ثـوب جديـد كطاقـات محركـة للنشـاط

 .وباعثة على أمل جديد نحو المستقبل 
 المثقفين والعلماء نحو المشاركة فى تكوين رؤى فكرية آمنـة للحركـة نحـو المسـتقبل بمـا يـدعم شـموخ الـذات  حفز جهود

 .المصرية ومكانتها الحضارية فى عالم الغد  



 )1( 
 "ورؤية حول المستقبل... لمصرى المضامين القيمية لثقافة التغيير فى المجتمع ا" 

 مع مشروع مقترح
 .مصرى بثقافة التغيير وشروط االستيعاب الجيد لقضايا ومستجدات التطور العالمىلتنمية وعى المواطن ال

 ) 2007/ 6/ 6األربعاء ( 

 غرفة قسم أصول التربية                        الساعة الثامنة مساء

 :البرنامج 
   تقديم. 
  األصول الثقافية فى شخصية مصر. 
  المضامين القيمية فى ثقافة التغيير. 
  التغيير ـ ورؤية حول المستقبل ثقافة. 
  الثقافى " والتجديد & التغيير " آليات. 
  العولمة وانعكاساتها على الثقافة القومية. 
  االعتبارات الحاكمة لثقافة التغيير. 
  ومقترحات & توصيات. 

                                                              
 واهللا ولى التوفيق ،،،
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