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اكد الدكتور نبيل الشريف وزير االعالم االسبق على دور مؤسسات المجتمع المدني 
في اثراء خبرة الطلبة وصقل شخصياتهم ودفعهمم المى عمالم العممل وال يماة   مل 

وقال ان االتصال الفعال يسمامم مسماممة فاعلمة فمي خلمق ا مواء  .كفاءة واقتدار
قمدم االنسمان  صمورة اكفمر فاعليمة من الراحة وااليجا يمة فمي التعاممل ممع الوما  وي

  واتاحممممممممة المجممممممممال امامممممممممة لفهممممممممم االخممممممممر واسممممممممتيعا    صممممممممورة اف ممممممممل 
فممي  "االتصممال الفعممال  " مماء كلممل خممالل رعايتمم  لختممام فعاليممات الورشممة التدريبيممة  

رحاب الجمعية الفقافية للشباب والطفولة الذي نظمتها الجمعية  دعم من صودوق 
 ,ة االعمممالم البيومممي ومؤسسمممة الشمممباب والتوميمممة الجمعيمممات و التعممماون ممممع را طممم

زرقمماء الخاصممة و فيالدلفيمما والبلقمماء ال: مشمماركة عشممرون شمما ا وشمما   مممن  امعممات 
واسممتمرت ثالثممة ايممام تلقممى خاللهمما  .واالسممراء والزيتونممة والبتممرا والشممرق االوسمم 

المشمماركون م ااممرات نظريممة وعمليممة فقممد قممدم الممدكتور عممدنان الطو اسممي ر ممي  
وقمدم لهمم نبمذن عمن االتصمال جمعية م اارة حول االتصال الفعال طريمق الوجما  ال

وقسمم المشماركين المى مجموعمات ثمالت حللم   :الفعمال وعواصمرن ومقوممات نجاحم  
ق ممايا تتعلممق  ممدور الجامعممات واالسممرة والعالقممات  ممين الطلبممة فممي توميممة االتصممال 

ام  مي سمي  المشاركون  الدورة  اإلعالمية رانيا الومر ممن قوماة  كما التقى  .الفعال
حيممت ت ممدت للمشمماركين عممن االتصممال الفعممال مممن خممالل تجر تهمما ال ياتيممة والعمليممة 

  .وا ا   عن اسولة ال  ور 



وفي الجلسة التدريبية انخرط المشماركين  المدورة عبمر مجموعمات ثمالت حللم  ق مايا 
ات شؤون الطلبة في الجامعات ودور الفمن فمي توميمة تتعلق  دور التلفزيون وعماد
وفمي يموم المدورة االخيمر التقمى المشماركون  الورشمة  االتصال الفعال عومد الطلبمة 

 المدكتور سمليم شمريف ممن اكاعمة يقممين وعميمد شمؤون الطلبمة فمي  امعمة الشممرق 
االوس  حيت ت مدت للمشماركين عمن امميمة االتصمال الفعمال فمي حيماتهم وتجر تم  

  مذا المجالفي 

 

وفممي ختممام الورشممة قممام الممدكتور نبيممل الشممريف  تخممريي المشمماركين وتسممليمهم 
شممهاداتهم وقممدم لمم  الممدكتور عممدنان الطو اسممي درد الجمعيممة تقممديرا لجهممودن 

 . الوطوية

 

 

 

 

 

 


