
 دورة الثقة بالنفسطلبة فيالدلفيا يشاركون في 
 

 
التي  "الثقة بالنفس  "شارك مجموعة من طلبة فيالدلفيا في الورشة التدريبية

الجمعية الثقافية للشباب والطفوله بدعم من صندوق الجمعيات وبالتعاون نظمتها 
بمشاركة عشرون شابا وشابه  ,مع رابطة االعالم البيئي ومؤسسة الشباب والتنمية 

االسراء والزيتونه والعلوم االسالمية ء ؛ البلقا؛  فيالدلفيا؛ االردنية :من جامعات 
 .وجائزه الحسن

 

ر التقى المشاركون بالورشة بمعالي الدكتور صالح ارشيدات وفي يوم الدورة االخي
ق حيث تحدث للمشاركين عن الثقة بالنفس من خالل تجربته نائب رئيس الوزراء االسب

را ياهمية الثقة بالنفس في حياة الشباب مشالحياتية ومحطاته الوزارية  واكد على 
دا حوار بين ارشيدات على دورة المطالعة في اثراء النفس البشرية وتطويرها و

  .واجاب عن اسئلتهم  الحضور

 

الدكتور وضمن فعاليات الدورة التي استمرت ثالثة ايام التقى المشاركون فيها  
عدنان الطوباسي رئيس الجمعية بالمشاركين في الدوره وتحدث لهم عن الثقة 

كين مفهومها وميزاتها وافاقها واهميتها بالنسبة للشباب وقسم المشار:بالنفس 
الى مجموعات ثالث حللت قضايا تتعلق بدور الجامعات واالسرة والمجتمع في تنمية 

 .  الثقة بالنفس



كما التقى المشاركون بالورشة بالدكتورة سناء الشعالن من الجامعة االردنية حيث 
تحدثت لهم عن تجربتها االدبية وكيف تمكنت من خالل الثقة بالنفس من تجاوز 

 .الحياةالعديد من صعاب 

 

بالدكتور عوده ابو سنينة نائب عميد كلية االداب والعلوم في كما التقى المشاركون 
جامعة عمان العربية حيث تحدث للمشاركين عن الثقة بالنفس من خالل تجربته الحياتية 

  .والجامعية واجاب عن اسئلة الحضور

 

لت قضايا تتعلق تدريبية انخرط المشاركين بالدورة عبر مجموعات ثالث حلوفي جلسة 
  بدوروسائل االعالم ومجلس النواب والعالقات بين الطلبة في تنمية الثقة بالنفس 

عدنان الطوباسي رئيس الجمعية الثقافية للشباب والطفولة عن الورشة .وقد عّلق د
هذه الورشة تأتي في إطار اهتمامات الجمعية بتنمية بناء اإلنسان عبر تعزيز  :"بقوله

وملكاته،وإتاحة الفرصة لهم للحوار والنقاش بعيدًا عن ضغوطات  قواه وقدراته
 .الجامعات وامتحاناتها وقلقها

 

كما تأتي هذه الورشة في إطار اهتمامات الجمعية بااليجابية لدى الشباب حيث من 
وفي الوقت نفسه تعتّز .شان ذلك غرس القيم والعادات واألفكار االيجابية في حياتهم

 . التربوية والنفسية غير المنهجيةالكبير على هذه الورشات باإلقبال الشبابي 

 

وفي ختام الورشة قام الدكتور صالح ارشيدات بتخريج المشاركين وتسليمهم 
 .شهاداتهم وقدم له الدكتور عدنان الطوباسي درع الجمعية تقديرا لجهوده الوطنية

  


