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وزير الشباب محمد النابلسي يلتقي فريق مبادرة "مي وملح"    

التقــى وزيــر الشــباب محمــد النابلســي مؤخــرًا بفريــق مبــادرة مــي وملــح التطوعيــة، وأوعــز بتوطيــن المبــادرة فــي 
وزارة الشــباب وتعزيــز انشــطة وبرامــج المبــادرة.   مبــادرة "مــي وملــح" هــي مبــادرة شــبابية تطوعيــة انشــأت عــام 
2017 تضــم 200 متطــوع  وينبثــق مــن خاللهــا مجموعــة مــن الفــرق تمثــل  فريــق  المناظــرات / فريــق كــرة قــدم / 

فريق رسم / فريق مسرح/ فريق الصحة والرياضة.



الجبور يرعى حفل افتتاح  المعسكر الشبابي األول "في رحاب الجامعات" 
  

ــبابي األول  ــكر الش ــات المعس ــاح فعالي ــل افتت ــرًا حف ــور  مؤخ ــين جب ــور حس ــباب الدكت ــام وزارة الش ــن ع ــى أمي رع
ــة االتصــال الشــبابي بالتعــاون مــع  بعنــوان "فــي رحــاب الجامعــات" الــذي تنفــذه وزارة الشــباب مــن خــالل مديري
جامعــة اليرمــوك فــي معســكر الحســين للشــباب عجلــون، بمشــاركة طلبــة مــن جامعــات إقليــم الشــمال.   وأكــد 
ــة الجامعــات لاللتقــاء والتعــرف علــى أصحــاب القــرار  الجبــور فــي حديثــه أهميــة المعســكر  بإتاحــة الفرصــة لطلب
ــد مــن المجــاالت، مشــيدًا بجهــود القائميــن علــى  ــرات واكتســاب المهــارات فــي العدي ــادل الخب ــرة لتب وذوي الخب
ــى  ــًا عل ــز دورهــم فــي المجتمــع، مــا ســينعكس إيجاب ــي وتعزي ــذي مــن شــأنه خدمــة الشــباب األردن المعكســر ال

كافة المستويات التعليمية والرياضية والثقافية وغيرها.



    

اختتمــت مؤخــرًا فــي مركــز شــباب جــرش دورة القيــادة 
25 شــابًا وشــابة ضمــن الفئــة  الفاعلــة، بمشــاركة 
العمريــة 15- 24 عامــًا.   حيــث اشــتمل البرنامــج علــى 
ينفــذ  والــذي  القيــادة،  لبرنامــج  تدريبيــة  جلســات 
بالشــراكة مــا بيــن وزارة الشــباب وهيئــة أجيــال الســالم 
للطفولة(اليونيســيف)     المتحــدة  األمــم  ومنظمــة 
900 شــاب وشــابة  إلــى تمكيــن  البرنامــج  ويهــدف 
لتولــي األدوار القياديــة فــي المجتمــع األردنــي؛ مــن 
خــالل إدخــال مفاهيــم ومهــارات القيــادة وممارســتها 
مــن خــالل سلســلة مــن التدريبــات الفرديــة والجماعيــة 

على نطاق البرنامج
  

بــوزارة  المؤسســي  االداء  تطويــر  مديريــة  نظمــت 
الفنــي  الدعــم  برنامــج  مــع  وبالتعــاون  الشــباب 
لقطاعــي الشــباب والتعليــم، مؤخــرًا دورة تحــت عنــوان 
الــدورة والتــي  إعــداد منهجيــات العمــل، وهدفــت 
ــن  ــاء قــدرات الموظفي ــى بن ــن إل اســتمرت لمــدة يومي
فــي مجــال اعــداد منهجيــات العمــل الخاصــة بمديريــة 

الشؤون اإلدارية ووحدة المتابعة والتقييم.

اختتام برنامج دورة القيادة الفاعلة 
في مركز شباب جرش 

دورة  إعداد منهجيات العمل لبناء
 قدارت الموظفين



  

دورة أشغال يدوية"فن الريزن" في
 مركز شابات ماركا 

  

 افتتــح فــي مركــز شــابات المنشــية معمــل للروبوتــات ضمــن 
نشــاطات مشــروع RYSE شــباب قــادر علــى التكّيــف مــع 
ويســتهدف   ، واقتصاديــا  اجتماعيــا  ومّمكــن  التغّيــرات 
الســوريين  الالجئيــن  مــن  وشــابة  شــابا   2500 المشــروع 
واألردنييــن األقــل حظــا اللذيــن تأثــروا باألزمــة الســورية حيــث 
يتــم تنفيــذ المشــروع علــى مــدى ثــالث ســنوات خــالل الفتــرة 
مــا بيــن ( 2020-2022 ) يتــم مــن خاللهــا تمكيــن هــؤالء 

الشباب اجتماعيا واقتصاديا.

  

"الشــباب  محــور  ضمــن  مــاركا  شــابات  مركــز  أقــام   
والريــادة والتمكيــن االقتصــادي"دورة اشــغال يدويــة 
"فــن الريــزن" بحضــور 30 مشــاركة بهــدف بنــاء قدراتهــن 
فــي مجــال الحيــاة العمليــة واإلنتاجيــة  وســاعدتهن فــي 
ــدرة  ــة م ــة إنتاجي ــال منزلي ــي اعم ــن ف ــتغالل طاقاته اس
حــل  فــي  يســاهم  وإيجــاد  مشــروع مهنــي   ، للدخــل 
المســتوى  لتحســين  والبطالــة  الفقــر  مشــكلتي 

معمل للروبوتات في مركز شابات المعيشي واالقتصادي
المنشية 

  افتتاح غرفة مصادر التعلم في مركز شباب اذرح

أفتتــح فــي مركــز شــباب اذرح غرفــة مصــادر التعلــم  بتنفيــذ مــن المجلــس الدنماركــي 
ــي  ــة طم ــا ومؤسس ــركة روبوتن ــع ش ــاون م ــروع RYSE وبالتع ــة مش ــت مظل ــن تح لالجئي
للتنميــة الشــبابية، وتضــم الغرفــة أجهــزة حاســوب وطابعــة وعــدد مــن الوســائل التعليميــه 
واأللعــاب التربويــة ، التــي تســاهم فــي تعزيــز قــدرات الطلبــة الذيــن يعانــون مــن صعوبــات 

في التعلم ،وتساهم في إعطاء فرصة لهؤالء الطلبة إلخراج ملكات االبداع لديهم.



  

شــارك رؤســاء المراكــز الشــبابية فــي مديريــة شــباب إربــد 
بفعاليــات مؤتمــر ”لنبــدأ التربيــة اإلعالميــة والمعلوماتيــة“ 
ــة، بالتعــاون  ــة األســرة والطفول ــة حماي ــه جمعي ــذي نظمت ال
جامعــة  فــي   األلمانيــة  فيلــه  دوتشــيه  أكاديميــة  مــع 
اليرمــوك ولمــدة يومييــن، حيــث تضمــن المؤتمــر  علــى إقامــة 
ــى  ــز عل ــي ترك ــة الت ــورش التدريبي ــات وال ــن الفعالي ــد م العدي
ــوع  ــة موض ــة و مناقش ــة والمعلوماتي ــة اإلعالمي ــر التربي نش
التنمــر اإللكترونــي وآليــات مواجهتــه، بهــدف إعــداد جيــل مــن 
الشــباب والشــابات المؤهلييــن تربويــًا واجتماعيــا واخالقيــا 
وذلــك للتعامــل بشــكل واعــي مــع مختلــف وســائل اإلعــالم 
الصحيحــة  الطــرق  إلــى  للوصــول  المختلفــة  واالتصــال 
ــة  ــة التربي ــة ألهمي ــة باإلضاف ــائل اإللكتروني ــتخدام الوس الس

االعالمية في توجيه وتحصين الشباب

مديرية شباب إربد تشارك بمؤتمر التربية
 اإلعالمية والمعلوماتية 

  

  

اســتراتيجية  فــي  المجتمعيــة  الخدمــة  محــور  ضمــن 
للشــباب  الثانــي  بــن عبــد هللا  األميــر هاشــم  مدينــة 
وانطالقــا مــن دور الهــالل األحمــر األردنــي المســاعد 
فــرق  وتدريــب  تشــكيل  فــي  المحليــة  للســلطات 
االســتجابة للطــوارئ،  بــدأت مؤخــرًا المرحلــة األولــى مــن 
التدريبــات فــي محافظــة مادبــا فــي  قاعــة الرســل علــى 
تــرس مســابح مدينــة األميــر هاشــم بــن عبــد هللا الثانــي 
ــة  ــي للمرحل ــر بالذكــر  ان البرنامــج التدريب للشــباب.  الجدي
األولــى يســتمر لمــدة أربعــة أيــام بمشــاركة 18 متطوعــا 
المرحلــة  وتهــدف  مأدبــا،  محافظــة  مــن  ومتطوعــة 
مجــال  فــي  المتطوعيــن  قــدرات  بنــاء  إلــى  األولــى 
اإلســعافات األوليــة والتعامــل مــع الحــاالت الطارئــة 

بكل أمان وفاعلية.

مدينة األمير هاشم بن عبد هللا الثاني
 للشباب مركزا لتدريبات الهالل األحمر األردني 

لفرق الطوارئ واالستجابة في محافظة مأدبا. 



  

إســتخدام  مهــارات  دورة  الطيبــة  شــباب  مركــز  نفــذ 
ــة 15_17  ــة العمري ــن الفئ ــابًا م ــاركة 20 ش ــوب، بمش الحاس
ــر  ــاركين وتطوي ــدرات المش ــاء ق ــدورة لبن ــدف ال ــًا. و ته عام
مهاراتهــم، كمــا تقــوم  بتشــجيع الشــباب علــى اإلبــداع 
الــدورة  وتناولــت  الحاســوب.   إســتخدام  فــي  واإلبتــكار 
المهــارات األساســية فــي إســتخدام الحاســوب والمفاهيــم 
ــة  ــات، ومعالج ــة إدارة الملف ــوب، وكيفي ــية للحاس األساس
مهــارات  إلــى  باإلضافــة  البيانــات،  وجدولــة  الكلمــات، 
اإللكترونــي  والبريــد  والبرمجيــات  اإلنترنــت  إســتخدام 

والمنتديات.

  

ــع  ــة" التاب ــابات الطيب ــز "ش ــم مرك ــابة نظ ــاركة 20 ش بمش
لمديريــة شــباب محافظــة الكــرك بالتعــاون مــع مديريــة 
ثقافــة الكــرك،  دورة تدريبيــة بعنــوان" أساســيات الرســم " .  
ــة نــور البطــوش قواعــد وأســاليب الرســم   وتناولــت المدرب
وآليــة اختيــار األدوات المناســبة، باإلضافــة الــى كيفيــة 
ــام واســتهدفت  اســتخدام كل منهــا، واســتمرت لمــدة 5أي
ــغال  ــى إش ــت إل ــوق وهدف ــا ف ــن 16فم ــة م ــة العمري الفئ
ــابات  ــجيع الش ــى تش ــة إل ــابات باإلضاف ــراغ للش ــات الف أوق
علــى الحــرف والمهــن اليدويــة  وتعــد هــذه البرامــج  مدخــل 

لمعرفة المبدعين من الشباب وتبني مواهبهم.

دورة استخدام مهارات الحاسوب في 
مديرية شباب البترا. 

دورة أساسيات الرسم بمركز شابات 
الطيبة  

  



  

اختتمــت مؤخــرًا فــي مركــز شــابات الهاشــمية التابــع لمديريــة 
شــباب عجلــون دورة بعنــوان "فــن الريــزون" ، قدمتهــا المدربــة 
مــع  التعامــل  لكيفيــة  خاللهــا   تطرقــت  المومنــي  ربــى 
ــابات  ــن الش ــزون، لتمكي ــن الري ــي ف ــتخدمة ف ــات المس الخام
مــن اســتخدام األدوات بالشــكل المناســب، وإنتــاج أعمــال 
تشــمل الديكــورات الداخليــة للمنــازل والعديــد مــن المكمــالت 

المنزلية والهدايا المختلفة.

 اختتام دورة "فن الريزون"في مركز 
شابات الهاشمية

اختتام دورة رسم " المانداال" في مركز 
شباب وشابات الرصيفة

  

ضمــن خطــة أنشــطة المركــز لشــهر أيلــول 2022، نفــذ مركــز 
شــباب وشــابات الرصيفــة مجموعــة مــن األنشــطة النوعيــة، 
تضمنــت دورة تدريبيــة حــول رســم المانــداال، وجلســة حواريــة 
حــول قانــون الجرائــم اإللكترونيــة، بمشــاركة (20) شــابًا 
وشــابًة مــن الفئــة العمريــة (15- 17) عامــًا ولمــدة(3) أيــام و 
ــداال،  ــم المان ــاركين برس ــف المش ــى تعري ــدورة إل ــت ال هدف
وطــرق الرســم، وتدريــب المشــاركين علــى أداء رســومات 
مختلفــة  وعمــل لوحــات فنيــة معبــرة.  وفــي ســياق متصــل؛ 
نفــذ المركــز نشــاط "لقــاًء حواريــًا  حــول قانــون الجرائــم 
الفئــة  مــن  وشــابًة  شــابًا   (20) بمشــاركة   " اإللكترونيــة 
إلــى تعريــف  اللقــاء   ) عامــًا.  ويهــدف   30 -18 العمريــة( 
ــي  ــداف الت ــة، واأله ــم اإللكتروني ــون الجرائ ــاركين بقان المش
ــوم  ــي لمفه ــر القانون ــا، والتأطي ــون لتحقيقه ــعى القان يس
القانونــي  واالســتخدام  وأنواعهــا،  اإللكترونيــة،  الجريمــة 

واآلمن للبرامج وأنظمة المعلومات المتوافرة.



  

قصة نجاح 
شباب  مركز  مع  التطوعية  االعمال  بلشت  الشراري،  باسل  انا 
اللي  و  المدربين،  تدريب  دورة  من  بداية  العاصمة،  وشابات 
رافقها دورات االبتكار القائم عليها حاضنات االبتكار االجتماعي و 

االركان الشبابية..
كل  توضيح  خالل  من  المدربين  وتفهم  وصبر  تعاون  الحظت 
المعلومات و االجابة عن اي استفسارات كنت اقدمها حتى خارج 

اوقات دوامهم الرسمي ..
نموذج  مع  كوفي)  (نشمي  الخاص  مشروعي  قدمت  بعدها 
تم  و  ناجح  مقترح  كان  الحمدلله  و  بالمشروع  الخاص  العمل 

احتضانه من وزارة الشباب..
شكرا لكل حدا دعمني سواء كان من االركان الشبابية او حاضنات 
االبتكار او مشرفين المراكز  الشبابيه بمحافظة العاصمة و بشكر 
وزير الشباب على توفير هيك فرص رائعة للشباب،  فخور جدا اني 

كنت جزء من هاي العائلة.


