
 ويحاورون عويس في دورة الذكاء االجتماعي طلبة فيالدلفيا يشاركون

 

 " الذكاء االجتماعي "ريبية الورشة التدشارك مجموعة من طلبة جامعة فيالدلفيا 
بدعم من صندوق دعم الجمعيات الجمعية الثقافية للشباب والطفولة ها تظمالتي ن

ورعاها وبالتعاون مع الرابطة الوطنية لالعالم البيئي والدولية للشباب والتنمية 
معالي العين الدكتور  وجيه عويس وزير التعليم العالي السابق وحاور الطلبة 

العين عويس حول العديد من االمور الحياتية والتي تهمهم وتهم التعليم العالي 
 الغالي  في اردننا

على اهمية الذكاء االجتماعي في حياة الطلبة في الدورة واكد العين عويس 
االستراتيجية ومسيرتهم التعليمية ومستقبلهم الوظيفي وقدم لهم نبذة 

عن حياته ودورا لذكاء االجتماعي فيها حاثا الطلبة على الوطنية للتنمية البشرية و
قراءة والتحدي والتحلي باالرادة والتصميم المثابرة واالنجاز والتمسك باالطالع وال

 .للوصول الى ما يريدون واجاب عن اسئلة الطلبة المختلفة 



واشتملت الدورة التي استمرت ثالثة ايام على محاضرات نظرية وعملية حول الذكاء 
وفي مستهل اعمال الورشة التقى الدكتور عدنان الطوباسي رئيس االجتماعي 

وتحدث لهم عن الذكاء االجتماعي واهميتة وخصائصة وقسم الجمعية بالمشاركين 
المشاركين الى ثالث مجموعات حللت قضايا عن الذكاء االجتماعي في الجامعات 

تحدث الباحث عمر العرموطي  عن الذكاء االجتماعي من  كما   واالسرة والمجتمع
ية مع وحي تجربتة التي استطاع من خاللها تكوين شبكة من العالقات االنسان

العديد من السفراء واهل السياسة والعلم واالجتماع وزار العديد من دول العالم 
وقدم للمشاركين مجموعة من اصداراته االدبية واجاب عن اسئلة المشاركين وقدم 

 . له الدكتور عدنان الطوباسي درع الجمعية تقديرا لدوره الريادي

ي التنمية المحلية حفيظ ومن المغرب الشقيق استضافت الورشة المستشار ف
دوجا حيث تحدث عن الذكاء االجتماعي من وحي التجربة العربية مشيرا الى ان ذلك 

حقق له حضورا عربيا وافريقيا في كثير من المجاالت حيث شارك في كثير من 
واجاب عن اسئلة  .الندوات وورش العمل والمؤتمرات في كثير من دول العالم 

تور عدنان الطوباسي درع الجمعية تقديرا لدوره  في المشاركين وقدم له الدك
 المجاالت التنموية العربية 

وفيييي ختيييام اعميييال الورشييية قيييام معيييالي العيييين اليييدكتور وجييييه عيييويس بتسيييليم 
الشييييهادات لمسييييتحقيها وقييييدم لييييه الييييدكتور عييييدنان الطوباسييييي درع الجمعييييية 

 .النجزاته الوطنية المختلفة 

  

 


