
ي جامعة فيالدلفيا حول اآلفاق 
 
ندوة لمركز الدراسات المستقبلية ف

 المستقبلية لالعتماد عىل الذات والتغيير االجتماعي 

 

برعاية معالي السيد وليد عصفور رئيس مجلس أمناء جامعة فيالدلفيا ،وبحضور 

مستشار الجامعة معالي االستاذ الدكتور مروان كمال ،ومستشار رئيس الجامعة 

ن الشيخ  ن عواد ،افتتح رئيس الجامعة االستاذ الدكتور معت  االستاذ الدكتور محمد امي 

ي نظمها  "عىل الذات والتغيت  االجتماعي "اآلفاق المستقبلية لالعتماد سالم ندوة 
الت 

ي جامعة فيالدلفيا 
ن
ادارها ،و  2018-3-24السبت يوم مركز الدراسات المستقبلية ف

الدكتور ابراهيم بدران مساعد رئيس جامعة فيالدلفيا للعالقات الدولية . واكد 

ي مرحلة جديدة تستدعي 
ن
العمل المشاركون ان االعتماد عىل الذات يتطلب االنطالق ف

المكثف واإلبداع والقدرة عىل االنجاز والتعاون مع اآلخرين واهمية اطالق طاقات 

ن الشيخ سالم  ي كلمة االفتتاح : الشباب. وقال رئيس الجامعة الدكتور معت 
ن
ان االعتماد ف

ي مشاريع انتاجية تقوم عىل 
ن
عىل الذات يتطلب العمل بروح الفريق والدخول ف

ي االدارة والتمويل والقدرة الصناعة الحديثة والتكنولوج
ن
يا المتقدمة واالبداع واالبتكار ف

ي الجلسة االول عىل االقناع والتنافس. 
ن
ي ورقة وف

ن
اشار الدكتور عبدهللا عويدات ف

ي 
ن
ي المجتمعات العربية " ال اهمية االعتماد عىل الذات ف

ن
بعنوان "اشكالية التغيت  ف

، مبينا ان هذه المرحلة الحاسمة والخروج من ثقافة  وفلسفة االعتماد عىل الغت 



 . ورة االستجابة الخالقة  االعتماد عىل الذات يحتاج ال جهد اجتماعي موضحا ضن

ي المرحلة الراهنة وخاصة العولمة و 
ن
ات العالمية ف ورة التحول اللمتغت  ل االنتاج ضن

ء ، ي
ي كل ش 

ن
ن ف ي ور  وعدم البقاء مجرد مستهلكي 

ن
قته واكد الدكتور محي الدين توق ف

ورة طويلة المدى وليست حدثا  "، ان التغت  االجتماعي صت  البحثية "متطلبات التغيت 

ي البيئة االجتماعية 
ن
ينتهي فقط، وان التغت  االجتماعي يحدث كنتيجة لعدة تطورات ف

ورة وغت  االجتماعية حيث ان البش  بحاجة ال التغيت   ، واشار إل معوقات التغت  وضن

احة لألردن وللعرب لتحقيق التغيت  وتحويل االعتماد عىل الذات تجاوزها والفرص المت

ي ورقته "التغيت  المجتمعي إل واقع ملموس 
ن
. واشار الكاتب محمد ابو رمان ف

واالقتصاد" ال اهمية تأطت  هذه الندوة بسياسات االعتماد عىل الذات اردنيا ضمن 

 التحول المجتمعي واالقتصاد، مبي
ن نا اهمية الوقوف عىل العالقة العضوية بي 

ي ولد من رحمها مفهوم "االعتماد عىل الذات "حيث تم 
المعطيات السياسية الت 

وضعه كاطار لعمل الحكومة الحالية واصبح بمثابة االطار العام للسياسات 

ي ورقة بعنوان "التصنيع طريق ال  المستقبلية
ن
. وعرض الدكتور ابراهيم عثمان ف

"، لمراحل تطور الصن ي رافقت تطور المجتمع التقليدي الزراعي ال التغيت 
اعات الت 

مجتمع صناعي حديث، مبينا ان عملية التحديث تطرقت ال التحول من مجتمع 

ات  رعوي ال مجتمع حضاري صناعي ذي بنية اجتماعية متباينة اضافة ال التغت 

ي ورقتها البحثية "
ن
التصنيع السياسية والثقافية. واكدت الدكتورة روال السوالقة ف

ي الفضاء 
ن
نت ف ات المجتمعية"، ان الحياة االجتماعية اصبحت رقمية عىل االنت  والتغت 

ي يضم مجموعات 
اضن ي افت 

ونن ي إلكت 
المصنع لتتحول الوقائع االجتماعية ال تفاعل بيت 

للحوار والنقاش واالهتمامات النفسية وااليديولوجية والثقافية والعاطفية والسياسية 

ي ساهم بإعادة تشكيل واالقتصادية وا
اضن كة، مبينة ان المجتمع االفت  الدبية المشت 

ي عقول الناس. 
ن
 الوعي االجتماعي وتكوين الصورة الذهنية ف


