
  المجالي يحاورون فيالدلفيا طلبة
 

 
 

 الشخصية"  التدريبية الورشة في فيالدلفيا جامعة طلبة من مجموعة شارك
 الرابطة مع بالتعاون والطفولة للشباب الثقافية الجمعية نظمتها التي "الناجحة
 عشرين بمشاركة ، والتنمية، للشباب الدولية والمؤسسة البيئي لإلعالم الوطنية
 .المختلفة الشبابية والفعاليات الجامعات في المتميزين الطلبة من وشابة شابا  
 حول والطلبة المجالي بين حوار ودار المجالي عبدالهادي المهندس النائب برعاية
 خالل اكد حيث فيها عمل التي المواقع في وتجربته الحياتية القضايا من الكثير
 المقرون الفكري ونضجهم آرائهم بقوة المستقبل قادة هم الشباب ان على الحوار

 فبالعلم االمام، إلى التنمية عجلة تدفع التي السليمة، الجسدية والصحة بالطاقة
 يؤثروا عام رأي قادة ليكونوا الفكري، بالعطاء ويساهموا وينتجوا، ويفكروا، يرتقوا
 حضارتها بناة وهم فيها، النهضة وسر أمة أي عماد وهم شرائحه، مختلف في
 .عنها واألخير األول الدفاع وخط

 
 ولكن ,والموارد االمكانات من الكثير الشباب لدى يكون ان المهم ليس انه وقال
 مهارة الجيدة واالدارة ,ممكن وجه احسن على وإدارتها توظيفها هو المهم
 التفوق اشكال أعظم ان الى مشيرا الناجحة، الشخصية لتكوين اكتسابها يمكن
 ولذا الدائم، بالتحسن االلتزام خالل من اال يأتي ال وهو ,الذات على التفوق هو



 هو ما الى دائما ويتطلع , عليها هو التي بالوضعية يقتنع ال الناجح الشخص فإن
 .وارقى افضل

 
 الثقافة لتعزيز الطلبة بين وتعميمها الورش هذه مثل اقامة اهمية الى ودعا

 مفهوم على ايضا والتدرب االخر والرأي الرأي وقبول الحوار ولغة الديمقراطية
 والفكرية، السياسية والتوجهات اآلراء مختلف على الشباب لدى االنفتاح

 ولتعزيز االنغالق بوتقة من واخراجهم وللوطن لهم االفضل اختيار من لتمكينهم
 المتميزة شخصيتهم لبناء الدراسة مقاعد على وهم لديهم الديمقراطية الثقافة
 .واالجدى االفضل باتجاه افكارهم وصقل

 
واشتملت الورشة على محاضرات نظرية وعملية حول بناء واسس واستراتيجيات 
الشخصية الناجحة حيث تحدث للمشاركين النائب عدنان السواعير حول دور مجلس 
النواب في بناء الشخصية والمحطات التي ساهمت في بناء شخصيته منذ ايام 

ة ودعا الشباب المشاركين في الورشة لتنمية شخصياتهم الطفولة واثناء الدراس
 بالقراءة والمبادرة واالستفادة من تجارب االخرين 

 
كما التقى الممثل محمد العبادي بالمشاركين في الورشة وتحدث عن مسيرة 
حياته وكيف استطاع ان يبني شخصيته من خالل الولوج الى عالم الفن والصعاب 

ع ان يوصل الى طموحة واثبات وجودة في عالم الفن التي واجهته وكيف استطا
 والتمثيل 

 
ان :كما تحدث الدكتور عدنان الطوباسي رئس الجمعية  الشخصية الناجحة وقال 

 :الشخصية هي 
 

 اآلخر عن الشخص تميز التي واالجتماعية والوجدانية والعقلية الجسمية الخصائص
 الشخصية ومحددات مكونات ومن. المحيطة البيئة مع وتفاعله تكيفه ومدى

 بالذات الوعي والمعرفة التعلم االجتماعي، الدور الثقافة، الوراثة،: اإلنسانية
  الطفولة، الحضانة،: يلي بما الشخصية نمو مراحل وتتمثل .الجاذبة السمات

 الشيخوخة  الشيخوخة، قبل ما األسرة، تشكيل  الشباب،  المراهقة،



 التربية  الى يحتاج حيث : النجاح يبدأ لكي الفرد يحتاج ماذا الى الطوباسي واشار
 الدوافع واالطمئنان، واألمان المحبة األساسية، الحاجات تلبية الروحانية، السليمة
 الطموح  األمل، التغير، والتقدير، والحوافز

،: كن ، تنجح لكي انه على واكد ،  قارئا  ،  مبادرا  ،  مثابرا  ،  متفائال  ،  ناقدا  ، مبتكرا    مرنا 
، ،  محبوبا  ،  له، ومستثمرا   للوقت محترما    دقيقا  ،  قويا  ،  محاوال   آلراء محترما    عادال 
،  بوالديك، بارا   اآلخرين، ،  مبتسما  ، متسامحا   والحياة، والغير للخير محبا   مكافحا 
، ، كريما  ، متواضعا  ،  صادقا   بقوله تمسك: وذلك هذا وقبل للفشل، مقاوما    اجتماعيا 
 (( يحتسب ال حيث من ويرزقه مخرجا   له يجعل هللا يتق ومن ))  تعالى

 
 المشاركين على تقديرية شهادات المجالي النائب سلم الورشة نهاية وفي

 .بالورشة والمشاركات


