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رئيس جامعة دمنهور ...يلقي حماضرة عن املواطنة واالنضباط والسلوكيات

مبدرسة دمنهور الثانوية للبنات
االنتماء واملواطنة أسلوب حياة
السلوك واالنتماء للوطن قبل العلم
إن مل يكن لك هدف فليس لك وجود يف احلياة
من يتمسك بوطنه وقيمه يكسب احرتام اآلخرين
التخطيط للحياة والتطوير من النفس انتماء ومواطنة والقيم هي التميز

ألقىىىى اليىىىىىوم األستتتتتلدك ارتتتت ل

عبيتتتت

تتتتتدح (رئيييييمعة دمنيييي ة م يييي

ر)

حماضىىىىرة عىىىىن املواطنىىىىة واالنضىىىىبا والسىىىىلو يا مبدرسىىىىة دمنهىىىىور الثانويىىىىة
للبنىىىىا ؛ حبضىىىىور ىىىىل مىىىىن السىىىىية األسىىىىتالة ا منىىىىاة هارىىىىم (مىىىىديرة مدرسىىىىة
دمنهىىىىور الثانويىىىىة للبنىىىىا ) والسىىىىيد األسىىىىتال ا أبىىىىد إبىىىىراهيم الرفىىىىاعي (ر ىىىىيس
جملىىىىىس أمنىىىىىاء بنىىىىىدر دمنهىىىىىور) ولفيىىىىىا مىىىىىن القيىىىىىادا التعليميىىىىىة والرتبويىىىىىة
مبحافظىىىىىىة الىىىىىىبح ة وعىىىىىىد مىىىىىىن طالبىىىىىىا املرحلىىىىىىة الثانويىىىىىىة باملدرسىىىىىىة ؛
مبقرر مدرسة دمنهور الثانوية للبنا .

اسىىىىتهل األستتتتلدك ارتتتت ل

عبيتتتت عبتتتت ار تتتتد

تتتتدح (رئييييمعةعةدمنيي ي ة)

بتأ يىىىىىد علىىى ى أن ماىىىىىر هىىىىىي أرخ الكنانىىىىىة أرخ التىىىىىاري الىىى ى ل ىىىىىر يف
القىىىىرسن رىىىىس مىىىىرا ويف ا ليىىىىل سىىىىتا مىىىىرة لىىىىن ىىىىنه إال ب ىىىىبابها الاىىىىاعد
الواعىىىد الىىىواعي الىىىضين هىىىم حاضىىىر األمىىىة ومسىىىتقبلها فىىى مكىىىان ألمىىىة أهىىىدر
طاقىىىا رىىىبابهاق مىىىا قىىىدم رىىىكر لكىىىل احلضىىىور وأسىىىرة املدرسىىىة علىىى حسىىىن
إعىىىىدادهم للطىىىى ب والوقىىىىوف هىىىىانبهم وغىىىىرق القىىىىيم واملفىىىىاهيم السىىىىامية لن ىىىىر
ثقافة السلوك املتحضر واالنتماء واملواطنة يف نفوسهم.
مىىىا أ ىىىد سىىىياد ه علىىى مىىىدا اعتىىىزاه و قىىىدير للجهىىىود املبضولىىىة يف
سىىىىىبيل هرع روح املواطنىىىىىة لىىىىىدا أبنا نىىىىىا الطىىى ى ب؛ خاصىىىىىة وأن ماىىىىىر مبكانتهىىىىىا

املرموقىىىىة بوابىىىىة إفريقيىىىىا ال ىىىىرقية ومر ىىىىز العىىىىامل ىىىىاك ىىىىا عديىىىىد مىىىىن
كىىىن
املىىىرامرا الدوليىىىة والبعيىىىدة ىىىل البعىىىد عىىىن احلىىىروب التقليديىىىة والىىى
لخياىىىىىىها يف الكلمىىىىىىة األجنبيىىىىىىة ( )P.S.T.E.Lحيىىىىىىا ثىىىىىىل احلىىىىىىرف األوة
اختاىىىىىىارا لكلمىىىىىىة ( (Politicalيف إرىىىىىىارة إد التحىىىىىىديا السياسىىىىىىيةق والثىىىىىىاني
( )Socialوالىىىىىىضا ثىىىىىىل التواصىىىىىىل االجتمىىىىىىاعي والثالىىىىىىا ( )Technologyومىىىىىىا
جيسىىىىد مىىىىن سليىىىىا الثىىىىورة التكنولوجيىىىىةق والرابىىىى ( )Economyحيىىىىا األهمىىىىا
االقتاىىىىادية املاىىىىطنعةق أمىىىىا ا ىىىىامس فهىىىىو ( )Lowومىىىىا يىىىىتم الرتويىى ى لىىىىه باسىىىىم
حقوق ا نسان وال هي ماانة يف القرسن وا ليل.
ويف سىىىىياق متاىىىىل أ ىىىىد سىىىىياد ه أن ىىىى مىىىىن األسىىىىرة واملدرسىىىىة همىىىىا
أسىىىاق غىىىرق قىىىيم الىىىوالء واالنتمىىىاء مىىىن خىىى ة الىىىدور املنىىىو بهمىىىا يف ن ىىىر ثقافىىىا
ىىىىل رىىىىاب مىىىىن رىىىىباب الىىىىوطن القيىىىىام با عىىىىداد
االنتمىىىىاءق مىىىىا جيىىىىب علىى ى
والتخطىىىىيط اليىىىىد للمسىىىىتقبل فىى ى ن مل يكىىىىن لىىىىك هىىىىدف فلىىىىيس لىىىىك وجىىىىود يف
احلياة ق ومن يتمسك بوطنه وقيمه يكسب احرتام اآلخرين.
مىىىا نىىىاوة سىىىياد ه عرضرىىىا ألهىىىم دىىىارب العىىىامل املتقىىىدم يف سىىىبيل غىىىرق
ثقافىىىىىة االنتمىىىىىاء و املواطنىىىىىة واالنضىىىىىبا والسىىىىىلو يا واملسىىىى ولية االجتماعيىىىىىة
ومنىىىالا ار يىىىة ودىىىارب حيا يىىىة متلفىىىة فاعىىىل مىىىن خ الهىىىا مىىى احلضىىىور
مىىىن بنا ىىىه الطالبىىىا ؛ حيىىىا أ ىىىد على ى أن التخطىىىيط اليىىىد للحيىىىاة والتطىىىوير مىىىن
الىىىنفس انتمىىىاء ومواطنىىىة والقىىىيم هىىىي التميىىىز وا قىىىان العمىىىل يف ضىىىوء رةيىىىة ورسىىىالة
وأهىىىىداف لتحقيىىىىرت خطىىىىىة اسىىىىرتا يجية عىىىىود بىىىىىالنف علىىىى ا نسىىىىان وأسىىىىىر ه
وجمتمعه ووطنه.
ويف ختىىىىام اللقىىىىاء أ ىىىىد سىىىىياد ه علىىىى أن الامعىىىىة ليسىىىى مبعىىىىزة عىىىىن
جمتمعهىىىىا وأنهىىىىا امتىىىىداد لقىىىىيم االنتمىىىىاء واملواطنىىىىة الىىىى يىىىىتم غرسىىىىها يف نفىىىىوق
الطىىى ب يف مراحلىىىهم املختلفىىىة؛ مر ىىىدسا سىىىياد ه علىىى ضىىىرورة القىىىراءة واالطىىى ع
باىىىىىفة مسىىىىىتمرة وا تسىىىىىاب ا ىىىىىربا احليا يىىىىىة واملهىىىىىارا العمليىىىىىة لإعىىىىىداد
ملسىىىىتقبل أفضىىىىلق مىىىىا ل سىىىىليم سىىىىياد ه رىىىىهادة قىىىىدير باسىىىىم أسىىىىرة املدرسىىىىة
قديرسا وعرفانسا بدور يف خدمة اجملتم البحراوا.
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Chancellor of University of Damanhur lectured
about citizenship, discipline and behavior

Prof. Dr.\ Ebied Saleh (University Rector) lectured about citizenship,
discipline and behavior, in attendance of headmistress of Secondary School of
Damanhur for girls, Chairman of Board of Trustees in Damanhur City, a group
of educational leaderships in Bohiara governorate & students of school.
As, University Rector talked a little bit about meanings of loyalty &
belongingness, Also he had announced the initiative of bringing up youth on
values of :






Belongingness & Citizenship are life style.
Good Behavior & Belongingness before education.
If there is no aim there is no life.
Who kept on his home his values gained others' respect.
Planning & Developing of the personality are representing Belongingness &
Citizenship.
Best Regards,

