
وع جامعة فيالدلفيا تطلق  ن لمشر  طالب التعزيز االنتماء وتمكي 

 

ي جامعة فيالدلفيا مبادرة طالب هندسة العمارة ضمن 
 
رىع قسم االرشاد النفسي ف

ي تعزيز روح االنتماء لدى طالب جامعة 
 
ي العمارة والخاصة ف

 
مساق السلوكية ف

ي الجامعة من خالل سلسلة من ورش 
 
ي مقدمتها فيالدلفيا وتمكينه ف

 
العمل كانت ف

ي مكتبة جامعة فيالدلفيا يوم االحد الموافق 
 
ي عقدت ف

ورشة العمل الت 

اف د. افنان  11/11/2018 ي العمارة باشر
 
ي شارك بها طالب مساق السلوكية ف

والت 

اف د. طالب و  من قسم هندسة العمارة صالح بوي باشر مساق علم النفس الت 

التكاملي من خالل  بحثيدعم فكرة البشكل عدنان الطوباسي مدير المكتبة 

ي معالجة قضايا الحياة. كان موضوع هذه الورشة 
 
تداخل تخصصات مختلفة ف

ي حياتهم 
 
ي تواجههم ف

ي تحديد وتقييم القضايا الت 
 
مشاركة طالب الجامعة ف

ي اساليب معالجتها تربويا وبيئيا من 
 
الجامعية داخل الحرم الجامعي والتفكتر ف

ي هذه القضايا واصحاب العالقة بها من ناحية خالل تحديد دوافع ا
 
لمرتبطير  ف

ي الجامعة
 
حات لتطوير البيئة المبنية ف ي مقت 

 
ي معالجة سبشكل ي والتفكتر ف

 
اهم ف

 .هذه القضايا



ي الجامعة  ة قسم اإلرشاد عاشور رئيساشارت الدكتورة لينة 
 
 نأ إىلالنفسي ف

ي  الشباب مشاركة موضوع
 
 شكالأ من شكل هو الجامعي  الحرم تطوير ف

ي تنمي  التشاركية الديموقراطية
 مع عالقتهم وتعزز ةبالطل لدى االنتماء روح الت 

 بدوره والذي والتمكير   والمساوة بالعدالة الشعور زيادة خالل من جامعتهم

ي  يساهم
 
 .تحسينه وظروف ومتطلباته المكان ببيئة الطالب اهتمام زيادة ف

ي إذ دتواصل إاىل أهمية  صالح افنان.د كما اشارت ارة الجامعة مع المجتمع الطالب 

ي تطوير ال 
 
ي  مشاكلهمبهم ومعالجة ماكن الخاصة أن مشاركة الطالب ف

 
تسهم ف

احإدارة أ علتوظيف قدراتهم  وعات مبنية مورهم وتسمح باقت   أولوياتهم مشر

ي . احتياجاتهمو 
ي تر  وتأب 

ي مقدمة سلسلة من الورش الت 
 
عاها مكتبة هذه الورشة ف

كة دنان الطوباسي اىل اشار الدكتور عالجامعة حيث أ همية تفعيل اللقاءات المشت 

ي تكوين فكر متكامل  لبةبير  الط
 
يمتر  من مختلف التخصصات ودور ذلك ف

ي تحتضن جامعة فيالدلفيا كما أ طالب شخصية
شار اىل دور مكتبة الجامعة الت 

ي تطوير شخصية الطال
 
ي تساهم ف

ب الجامعي وزيادة حس مثل هذه المبادارات الت 

 االنتماء لديه. 


