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التقــى ســمو األميــر حســن بــن طــالل، رئيــس مجلــس أمنــاء جائــزة الحســن للشــباب، فــي مدينــة الحســين 
للشــباب، فريــق شــباب ســابلة الحســن 2022، فــي جلســة حواريــة اســتضافتها وزارة الشــباب حــول "تمكين 
الشــباب الجامعــي"، بحضــور وزيــر الشــباب محمــد النابلســي ومديــرة الجائــزة ســمر كلدانــي. وتبــادل ســموه 
الحديــث مــع الشــباب أعضــاء الفريــق حــول األولويــات ومختلــف القضايــا الشــبابية، مشــددا ســموه علــى 

أهمية بناء وتمكين الشباب واالرتقاء بهم وصوال إلى خدمة الصالح العام.

  

 األمير الحسن يلتقي أعضاء فريق السابلة 2022



  

بحضــور ســمو األميــرة عائشــة بنــت فيصــل، أعلــن وزيــر الشــباب محمــد النابلســي عــن مأسســة برنامــج "مهاراتــي" 
المنفــذ خــالل األعــوام الخمســة الماضيــة، بالشــراكة مــع منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة اليونيســف، وهيئــة 

"أجيال السالم" ضمن الخطة التنفيذية لوزارة الشباب.
ــادرة  ــف مب ــاركون 24 أل ــه المش ــذ خالل ــة ونف ــارات الحياتي ــي المه ــابة ف ــاب وش ــف ش ــي 135 أل ــن مهارات  مّك

شبابية.

  

 وزير الشباب يعلن عن مأسسة برنامج مهاراتي



ــن السياســي؛ فــرص  ــر الشــباب  محمــد النابلســي، مؤخــرًا أعمــال المؤتمــر الشــبابي "التمكي أطلــق وزي
ــات  ــة جامع ــملت طلب ــعة ش ــبابية واس ــاركة ش ــرش، بمش ــباب ج ــة ش ــه مديري ــذي نظمت ــات" ال وتحدي
وممثلــي مبــادرات شــبابية و عــدد مــن أعضــاء المراكــز. �وقــال النابلســي  إن الــوزارة تعمــل علــى تعزيــز 
المشــاركة الشــبابية فــي الحيــاة السياســية وصــوال إلــى التمكيــن السياســي مــن خــالل االســتراتيجية 
ــى أن  ــيرا إل ــة، مش ــاة الديمقراطي ــية والحي ــئة السياس ــم التنش ــى بمفاهي ــي تعن ــباب الت ــة للش الوطني
الــوزارة وضعــت خطــة تنفيذيــة لترجمــة توصيــات اللجنــة الملكيــة لتحديــث المنظومــة السياســية حــول 

مختلف القضايا التي تهم الشباب.

 وزير الشباب يطلق أعمال مؤتمر الشباب فرص وتحديات في جرش



  

شــارك وزيــر الشــباب محمــد النابلســي مؤخــرًا، الشــباب أعضــاء مركــز شــباب ســما الســرحان، حفــل تدشــين 
ــال  ــالم .  وق ــال الس ــة أجي ــاون هيئ ــأت بالتع ــي أنش ــز، والت ــي المرك ــراض ف ــددة االغ ــة متع ــة تدريبي قاع
النابلســي خــالل االفتتــاح الــذي حضــره محافــظ المفــرق  ورئيــس مجلــس المحافظــة و ممثلــي االجهــزة 
األمنيــة ورئيــس هيئــة أجيــال الســالم، ان الــوزارة  تمضــي فــي تفعيــل المراكــز الشــبابية فــي المملكــة مــن 
ــع  ــن م ــن العاملي ــبابية وتمكي ــز لش ــا المراك ــي تقدمه ــج الت ــر البرام ــن تطوي ــة تتضم ــة تنفيذي ــالل خط خ
ــي  ــباب  تلب ــة للش ــة وداعم ــبابية آمن ــاحات ش ــر مس ــن توفي ــا يضم ــة، بم ــة التحتي ــة البني ــباب وتهيئ الش

احتياجات الشباب وتطلعاتهم.

  

  

وزيــر الشــباب: خطــة لتفعيــل المراكــز الشــبابية لتطويــر البرامــج الشــبابية والبنــى 
التحتية وتمكين العاملين مع الشباب

  



  

  

أقــام مركــز شــباب القويــرة  ورشــة تدريبيــة حــول ريــادة 
األعمــال  بمشــاركة 20 شــابا مــن الفئــة العمريــة24-17.  
الرياديــة  بمفهــوم  التعريــف  إلــى  الورشــة  وتهــدف 
بنــاء  وكيفيــة  األعمــال  فــي  واالبتــكار  والتنافســية 
الفريــق وأســباب نجاحــه، ومهــارات االتصــال والتواصــل 
ابداعيــة مــن خــالل  رياديــة  وكيفيــة إنشــاء مشــاريع 
وكيفيــة  العمــل  وأخالقيــات  العمــل  ســوق  دراســة 

كتابة السيرة الذاتية ومقابالت العمل .

  

أقــام مركــز شــابات ام النعــام  بطولــة رياضيــة بالتعــاون مــع 
مدرســة ام النعــام، وتهــدف البطولــة إلــى إذكاء روح الفريــق 
ــتملت  ــث اش ــباب، حي ــن روح الش ــة م ــة رياضي ــة ثقاف وصناع
ــم  ــدم وت ــرة ق ــل وك ــد الحب ــن ش ــابقات م ــدة مس ــى ع عل
توزيــع الكــؤوس والميداليــات علــى الفــرق الفائــزة وبعــض 

الجوائز والهدايا للمشاركين .

ورشة حول األعمال الريادية في القويرة

 بطولة رياضية في مركز شابات
 ام النعام  



  

ــات  ــاء فعالي ــة الزرق ــباب محافظ ــة ش ــي مديري ــت ف  اختتم
دورة المبتكــر الصاعــد، والتــي نفذتهــا مجموعــة الجليلــة 
االبتــكار  حاضنــة  فــي  للمديريــة  التابعــة  اإلرشــادية 
ــدة  االجتماعي/الرصيفــة بمشــاركة (16) شــابًة بإشــراف قائ
إلــى تطويــر  الــدورة  المجموعــة هبــه حمــادة.  هدفــت 
وتزويدهــن  المجموعــة،  أعضــاء  مــن  الشــابات  قــدرات 
بالمهــارات األساســية فــي مجــاالت التصميــم والطباعــة 
ــوب  ــق الحاس ــن طري ــات ع ــم المنتج ــاد وتصمي ــة األبع ثالثي
والتســويق الرقمــي، وبمــا يســهم فــي تأهيــل المشــاركات 

لسوق العمل.

  

عامــًا،   16_14 العمريــة  الفئــة  مــن  شــابًا   50 بمشــاركة 
الشــباب  مديــر  بحضــور  البتــراء  شــباب  مديريــة  اختتمــت 
ــم فــي  ــة والتعلي ــرة التربي ــدون الصعــوب ومدي ــور خل الدكت
ــم.   ــة 5 ك ــافات طويل ــون لمس ــباق الماراث ــرا ، س ــواء البت ل
ويهــدف  الماراثــون إلــى تعزيــز وتشــجيع الشــباب علــى 
،باإلضافــة  قدراتهــم  وبنــاء  البدنــي  والنشــاط  الحركــة 
تقدمهــا  التــي  الهادفــة  االنشــطة  فــي  لمشــاركتهم 

مديرية شباب البترا ومراكزها الشبابيه التابعه لها.

اختتام دورة المبتكر الصاعد في مديرية
 شباب محافظة الزرقاء

اختتام سباق الماراثون لمسافات طويلة
 في لواء البتراء.  

  



اختتام دورة" تنس طاولة "في مركز
 شباب القويسمة

  

ــس  ــة تن ــرًا فــي مركــز شــباب القويســمة بطول ــم مؤخ إختت
طاولــة بمشــاركة 50 شــابا  ولمــدة أســبوع .  حيــث هدفــت 
وتنميــة  الشــباب  بيــن  المنافســة  تعزيــز  إلــى  البطولــة 
ــروح  ــس وال ــة التناف ــر ثقاف ــم ، وتطوي ــم  وقدراته مواهبه

الرياضية بين المشاركين .

حوارية في  مركز شابات سهل حوران 
حول أهمية الكشف المبكر عن

   سرطان الثدي

نظــم مركــز "شــابات ســهل حــوران" التابــع لمديريــة شــباب 
ــة  ــرة، حواري ــع الط ــة مجتم ــة صح ــع لجن ــاون م ــد بالتع إرب
حــول أهميــة الكشــف المبكــر عــن ســرطان الثــدي، بحضــور 
16 شــابة مــن أعضــاء المركــز والمجتمــع المحلــي. وتهــدف 

الحواريــة إلــى  توعيــة المــرأة بمخاطــر مــرض ســرطان 
ــة  ــى حماي ــه، بمــا ينعكــس عل ــة من ــدي، وســبل الوقاي الث
ــي  ــهم ف ــي تس ــة الت ــات التثقيفي ــد الجلس ــا،  وعق صحته
التقليــل مــن نســبة اإلصابــة بالمــرض والتغلــب عليــه فــي 
ــورة  ــل الخط ــرض وعوام ــف بالم ــى. والتعري ــه األول مراحل

الثابتة والمتغيرة.



  

  

التابــع  الجدعــا  شــابات  مركــز  نظــم  شــابة   20 بمشــاركة 
فــي  كشــفيا  مســيرا  الكــرك،  محافظــة  شــباب  لمديريــة 
ــرا  ــود الفق ــز خل ــة المرك ــدت رئيس ــارة . وأك ــن س ــة عي منطق
الحركــة الكشــفية فــي تنميــة المجتمعــات،  أهميــة  دور 
وبعــض المهــارات الكشــفية واإلرشــادية التــي تــم نقلهــا 
والصيحــات  الكشــفي  والقانــون  الوعــد  مثــل  للشــابات 
القائــدة  تحدثــت  الكشــفية واإلرشــادية. فيمــا  واألناشــيد 
ــا  ــفية وأهدافه ــة الكش ــداف الحرك ــن أه ــي، ع ــى القيس كف
ــم  ــن دالالت العل ــث ع ــى الحدي ــة إل ــة، إضاف ــا العمري ومراحله
األردنــي وأهميتــه. وفــي ختــام المســير تعرفــت المشــاركات 
ــزي  ــات ال ــة، وأخالقي ــراد الطليع ــؤوليات أف ــى أدوار ومس عل
الكشــفي، كمــا تدربــن علــى مهــارات حــل المشــكالت، واتخــاذ 

القرارات.

  

نفســيتي   " النفســية  الصحــة  مبــادرة  فعاليــات  اختتمــت 
ــة  ــع لمديري ــن التاب ــن عبلي ــابات عبي ــز ش ــي مرك ــي " ف أولويت
ــة 18_25 عامــا   ــة العمري ــون 25 شــابة ضمــن الفئ شــباب عجل
واشــتملت فعاليــات المبــادرة علــى عــدة أنشــطة وورش 
عمــل تحــت عناويــن مهــارات البحــث عــن الــذات، والثقــة 
وضغوطــات  المشــاعر،  علــى  الســيطرة  مهــارة  بالنفــس، 
ومهــارة  التوتــر،  حــدة  مــن  تخفيــف  وكيفيــة  االمتحانــات 
االصغــاء لالّخــر و التواصــل الجيــد والفعــال، ومهــارة التخطيــط، 
وتهــدف المبــادرة إلــى تعزيــز مهــارات الشــباب الحياتيــة، 
وتمكينهــم مــن التفاعــل مــع متغيــرات الحياة،ومتطلبــات 

العصر بأساليب غير تقليدية.

مسير كشفي في مركز شابات الجدعا

اختتام مبادرة الصحة النفسية بعنوان 
" نفسيتي أولويتي" في شابات عبين



  

قصة نجاح 
  

ذكرى الهواري ناشطة شبابية.

الحياتيــة  المهــارات  مــن  نــوع  أي  عنــدي  كان  مــا   2017 عــام  فــي 
والطاقــة اإليجابيــة وثقتــي بحالــي قليلــة. تشــجعت التحــق لمركــز 

شابات ذيبان واشتركت ببرنامج "مهاراتي".
 تعلمــت مــن البرنامــج كثيــر  مهــارات أهمهــا العمــل الجماعــي وإدارة 
الــذات وإدارة الحــوار وطريقــة صنــع القــرار والتفكيــر اإلبداعــي والعمــل 

التطوعي.
وبعــد برنامــج "مهاراتــي" تغيــرت حياتــي العمليــة واالجتماعيــة،  وبعدهــا 
الشــباب  وزارة  مــع  مختلفــة  وورشــات  متنوعــة  بــدورات  شــاركت 
ــى فريــق  ــة واإلنضمــام إل ــاء شــخصية قوي وســاعدني البرنامــج فــي بن
ُمجتهــد االردن واصبحــت رئيســة هيئــة إداريــة لــدى مركــز شــابات ذيبــان 
ونجحــت فــي الثانويــة العامــة وأنــا اليــوم طالبــة جامعيــة فــي الجامعة 

األردنية بتخصص علم وتكنولوجيا الغذاء.
َ" ال يأس مع الحياة ، وال حياة مع اليأس"


