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حتت عنوان :
( التنمية املعرفية ودورها يف تطوير الفكر اجملتمعي )

1

أوال :موضوع المؤتمر وأهميته:
الثقافة والتنمية المعرفية نظر وعمل ،وفكرر ولركو  ،فرل كرل لمظرة مرت لمظراة الميرا ،
وتتشكل بملب الزمات والمكات عند كل فرد ومجتمع .والثقافة ممدد مهر لقردر اةمرة عكر أت
تزدهر ،ذل ةت الثقافة تصوغ أفكار اةفراد عت الميا وعت التقد والمخاطر  ،والقري الثقافيرة
مهمة يقينيا فل عمكية التطور البشري ة نها تصوغ طريقة تفكيرنا بشأت التقرد وتشركل المبراد
اةلالية التل ينتظ مولها النشاط المجتمعل ،فالثقافة هرل الترل تلره فرل إنترا وإعراد انترا
المجتمع وتصبغ طبيعته.
تتجك فل هذا الموضوع القيمة لكتفكير واللكو معا ،ويفترض فيهرا النظرر مرع العمرلذ إذ
بارتفاع ملتوياة البناء النظري لإلنلات تتملت ثقافته وتصقل تصرفاته وتتهرذب معامتتره ،أو
هكرذا يجررب أت تكروت ،وفررل هرذا تظهررر أهميرة اةلررر الواعيرة المثقفررة الملرتنير  ،والم للررة
التعكيمية التل هل باإلضافة إل واجبها العكمل عكيها واجباتها التربوية والتثقيفية.
لقد أدركة الدول أهمية الثقافة والمعرفرة وارتباطهرا بالتنشر ة اةلررية والتربيرة التعكيميرة،
لذل كانة العناية بهاتيت الم للتيت عك وجه الخصوصذ ويرتبط اإلنلرات فرل المجتمرع بقري
وثقافة ترلخ لما هو كا ت ولما يجب أت يكوت ،وعكيره أت يتعامرل مرع التنروع الثقرافل عكر أنره
عامل إثراء لكثقافة المجتمعية فل عمومها.
ونشعر جميعا بالقكق وعد الرضا عت كثير مما هو لا د أو طار مت ثقافة فل مجتمعنرا،
لذل كات لزاما أت تتوجه عناية المتخصصيت إل الثقافة المجتمعية تقييمرا وتقويمرا لكثابرة منهرا
والمتغير ،وخاصة بعد االهتزازاة الكبير التل تعرض لها مجتمعنا.
وإ ت نولل هذا الموضروع الرعايرة الكامكرة بمرا يجعرل الجامعرة مرت خرتل تنروع عكومهرا،
وخاصة اإلنلانية أ ت تعمل عك صناعة ثقافة تقدمية داعمة تخد اإلنلات والمجتمع ،مع ترليخ
هذه الثقافة نظريا وعمكيا.
وبناء عك ذل تظهر أهمية هذا الموضوع فل هذه اةوقاة بالذاة ،ومنه كانة فكرر هرذا
الم تمر العكمل مول الثقافة والتنمية المعرفية تمة عنوات( :التنمية المعرفية ودورها في تطوير
الفكر

المجتمعي).

ثانيا :أهداف المؤتمر:
.1
.2
.3
.4
.5

تمديد اةلس التل تقو عكيها الثقافة والتنمية المعرفية فل الثابة منها والمتغير.
البمث فل ماهية الثقافة والهوية والثقافة فل عمومها والمجتمعية عك وجه الخصوص.
تمديد مجاالة الثقافة المجتمعية والعتقة بينها وأهمية التنوع فيها.
التعريف بالدور الذي تقو به الثقافة والتنمية المعرفية فل الميا العامة والخاصة .
تقيي وتقوي الثقافة اللا د والداخكة عك المجتمع الكيبل.

 .6اإلفاد مت المجاالة اإليجابية فل ثقافاة الشعوب اةخرى.
 .7العمل عك صنع ثقافة تقدمية م للة عك الثوابة العقدية والشرعية ،مت ختل التربية
اةلرية والمنابر الدينية واإلعتمية والبرامج التربوية والتعكيمية والثقافية الصانعة لهذه
الثقافة فل م للاتنا التعكيمية.
 .8تعزيز وغرس القي الثقافية الداعمة لكعمكية التنمية والثقافة المدنية والمواطنة.
ثالث :محاور المؤتمر:
المحور األول :الثقافة والتنمية المعرفية
• ثقافة التنمية وتنمية الثقافة .
• ثقافة العمل .
• ثقافة التنمية (واقع ثقافة اإلبداع واالبتكار والرياد فل ليبيا) .
المحور الثاني :الهوية الثقافية:
• الهوية الوطنية .
• الثابة والمتغير فل الثقافة الوطنية .
• التنوع الثقافل إثراء وإنماء .
• ثقافة العولمة وتفك الثقافاة الوطنية .
المحور الثالث :ثقافة الدولة المدنية
• قي الدولة المدنية .
• المجتمع المدنل .
• الثقافة وقي المواطنة .
• ثقافة المصالمة واللك االجتماعل .
المحور الرابع :اإلنتاج الثقافي:
• التعكي وإنتا الثقافة .
• الخطاب الدينل .
• الخطاب اإلعتمل .
• اإلنتا الثقافل الفكري واةدبل .
• الثقافة االلكترونية .
المحور الخامس :الثقافة في الزمان والمكان:
• الثقافة المجتمعية بيت اةصالة والمعاصر
• التغير الثقافل .
• النخبة المثقفة والمرا الثقافل .
• القبيكة والثقافة .
المحور السادس :الثقافة والسلوك:
• ثقافة الفلاد .
• ثقافة التواكل .
• ثقافة الغنيمة وااللتبامة

• ثقافة العنف
المحور السابع :تجديد الثقافة:
• اةلر وتجديد الثقافة .
• ثقافة الطفل .
• ثقافة الشباب .
• ثقافة المرأ .
المحور الثامن :التربية األسرية وعالقتها بغرس الهوية الثقافية للفرد:
• دور الثقافة فل التكويت النفلل لكفرد.
• دور اةلر  ،والم للاة التعكيمية فل تكويت الهوية الثقافية لكفرد ،وتعزيزها.
• التنوع الثقافل ،وأثره عك تكويت الهوية الوطنية.
• اةلس التربوية والنفلية لتكويت القي الثقافية لكمجتمع.
• مخاطر الثقافاة الدخيكة عك الهوية الثقافية لكمجتمع الكيبل.
أسس وشررو المشراركة فري المرؤتمر العلمري الثالرث ( التنميةة المعرفيةة ودورهةا فةي

تطوير الفكر المجتمعي):

• االلتزا بشروط البمث العكمل المتعارف عكيها.
صصة
• تخضع المكخصاة والبموث لكتمكي العكمل مت لجات متخ ّ
• يت نشر البموث المقبولة والمشاركة فل الم تمر فل عدد خاص عك الموقررع

االلكترونل لكككية .
•

•
•
•

ال تقل عدد صفماة البمث عت ( )15صفمة ،وال تزيد عك ( )25صفمة .وأت يعالج
موضوعه أمد مماور الم تمر الر يلرة أو الفرعيرة .وأت يكروت أصريت ممققرا لشرروط
المنهجيّة العكميّة ،خاليا مت اةخطاء الكغوية واإلمت يةّ ،
وأال يكوت قرد لربق نشرره بأيرة
وليكة نشر ،أو تقديمه إل مجكة أو م للة أو م تمر آخر.
أت يكوت البمث مكتوبا بالكغة العربية المتوفر فل قررررررررررا مة ( Microsoft Word
) والخط (  ) Simplified Arabicمقالهُ (. )14
توضع الهوامش والمراجع فل المتت باةرقا  ،وترد قا متها فل نهاية البمث ال فل ألفل
الصفمة ألفل.
تُرلل البموث عك البريد االلكترونل الخاص بالم تمرHILSC@ZU.EDU.LY :

