
 في ختام فعاليات الورشة التدريبية الشبابية
 

 رئيس فيالدلفيا : الشباب هم العمود الفقري للتنمية والتقدم واحداث التغيير
 
 

 
  

ة  ا الجمعي ي نظتمه ة الت ات الورشة التدريبي ة فعالي شباب والطفول ة لل ة الثقافي ي الجمعي   اختتمت ف
ي والم   الم البيئ ة لإلع ة الوطني ع الرابط اون م ة   بالتع ة تحت رعاي شباب والتنمي ة لل سة الدولي ؤس

وان       " محمد امين عواد  "األستاذ الدآتور    ا، بعن ة فيالدلفي يس جامع شارآة    "عدل مزاجك    "  رئ  بم
ة حيث شارك           شبابية المختلف ات ال عشرين شابًا وشابة من الطلبة المتميزين في الجامعات والفعالي

ات   ون جامع ة يمثل ة طلب ي الورش راء والزيت:ف مية  االس ا والهاش المية وفيالدلفي وم االس ة والعل ون
  .وجرش والبلقاء وجائزة والحسن

 
شارآين بالورشة                   شباب الم وقال الدآتور محمد امين عواد رئيس جامعة فيالدلفيا في حواره مع ال
اء                      ساهمون في اعالء بن ذين ي م ال ان الشباب هم العمود الفقري للتنمية والتقدم واحداث التغيير وه

ان ع    االوط ي المجتم اعلين ف وا ف يهم ان يكون ديات وعل ل والمنت ل المحاف ي آ ة ف ة االم ع راي  ورف
  . قادرين على العمل واالنجاز ومقاومة اعاصير الزمن السلبية بكل تحدي واباء ومسؤولية

  
ة        ا وطلب امعي والتكنولوجي ف الج يم والعن ول التعل شباب ح ئلة ال ى اس واد عل دآتور ع اب ال واج

   األآاديمي والجامعات، وما يقدمهطة الالمنهجية وعن مشواره في الحياة والعملالتوجيهي واالنش
ي      شباب األردن ة حول                واشتملت  من نصائح لل ة وعملي ى محاضرات نظري ة عل  الورشة التدريبي

ساني  زاج اإلن يكولوجية الم دنان الطوباسي عن س دآتور ع ا ال ساني حيث تحدث فيه زاج االن الم
ي         ودورة االسرة والجامعات   ون األردن ة من التلفزي  والمجتمع،آما تحدث االعالمي حازم رحاحل



واب    ،عن دور اإلعالم في المزاج اإلنساني   آما تحدث النائب الدآتور هايل الدعجة من مجلس الن
شارآين في             االردني عن تجربته االنسانية في ذلك       وفي ختام الورشة قام الدآتور عواد بتسليم الم

زة     الورشة شهاداتهم التق   ديرا لتمي ديرية وقدم له الدآتور عدنان الطوباسي رئيس الجمعية درعها تق
  .العلمي والتربوي


