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شــارك وفــد شــبابي أردنــي ممثــًال لــوزارة الشــباب فــي فعاليــات برنامــج ســفينة النيــل للشــباب العربــي التــي تنظمهــا وزارة 
الشــباب والرياضــة المصريــة بالتعــاون مــع جامعــة الــدول العربيــة تحــت عنــوان "الثقافــة الخضــراء واثرهــا علــى التغيــر 
المناخــي".  وتأتــي مشــاركة الوفــد الشــبابي األردنــي فــي اطــار توجهــات وزارة الشــباب فــي تعزيــز مفاهيــم الثقافــة الخضــراء 
ــه مــن االهتمــام  ــادي االردنــي فــي هــذا المجــال ومــا يتضمن واالمــن الغذائــي لــدى الشــباب االردنــي واشــراك الشــباب الري
بمصــادر الميــاه والتغيــرات البيئيــة والمناخيــة  ويضــم الوفــد  شــباب ريادييــن فــي مجــاالت االمــن الغذائــي واســتخدام 
التكنولوجيــا فــي مجــال ادارة المخلفــات الصلبــة واالمــن المائــي وتحليــة الميــاه وجغرافيــة المنــاخ والعدالــة المناخيــة فــي 

الوطن العربي حيث يضم د.ماجد عسيلة و عمر الخمايسة وعبدالملك العويوي وتقى النوافلة وسالي النعيم

  

وفد شبابي يشارك بفعاليات سفينة النيل للشباب العربي 



  

الشــباب   وزارة  فــي  الشــبابي  االتصــال  مديريــة  اقامــت 
ــة  ــية طالبي ــة نقاش ــمية جلس ــة الهاش ــع الجامع ــاون م بالتع
المــرأة".  ضــد  العنــف  مجابهــة  فــي  اإلعــالم  "دور  حــول 
ــة  ــات الجلســة النقاشــية التــي اقيمــت برعاي وتضمنــت فعالي
رئيــس الجامعــة الهاشــمية، محــاور حــول تغطيــة المــرأة فــي 
االعــالم، وأثــر الصــور النمطيــة للمــرأة فــي االعــالم علــى 
الســلوك تجاههــا، ودور االعــالم فــي ضمــان صــورة غيــر 

متحيزة ومتوازنة للمرأة تحد من العنف
  

انطلــق فــي مركــز شــابات ســوف  بمشــاركة 22شــابة برنامــج 
مهاراتــي ضمــن الفئــة العمريــة 15-17 عامــا. واشــتمل البرنامج 
علــى تدريبــات نظريــة وعمليــة علــى المهــارات الحياتيــة وإدارة 
ــل  ــة، والعم ــة واجتماعي ــارات معرفي ــى مه ــه إل ــذات، إضاف ال

المشترك والثقافة المالية واالبتكار االجتماعي

جلسة نقاشية حول "دور اإلعالم في
 مجابهة العنف ضد المرأة" 

انطالق برنامج مهاراتي في شابات
 سوف

إنطالق فعاليات برنامج مهاراتي في مركز شباب وشابات الطيبة لمديرية شباب البترا. 
  

ــة  ــات التدريبي ــت الفعالي ــز انطلق ــن كل مرك ــابة م ــابا وش ــاركة 20 ش بمش
لبرنامــج مهاراتــي والــذي تنظمــه وزارة الشــباب بالتعــاون مــع منظمــة 
األمــم المتحــدة (اليونيســيف) وهيئــة أجيــال الســالم. يهــدف البرنامــج والذي 
ينفــذ ضمــن جلســات تدريبيــة علــى مــدار (6) أيــام إلــى تنميــة وصقــل مهارات 
الشــباب لتعزيــز قدراتهــم علــى مواجهــة التحديــات وخدمــة مجتمعاتهــم من 
خــالل اكســابهم المهــارات الحياتيــة األساســية واظهــار أهميتهــا.   يتضمــن 
المحتــوى التدريبــي  المهــارات الماليــة ومهــارات اإلبتــكار االجتماعــي وذلــك 

لتطوير قدرات الشباب وتأهليهم لسوق العمل



    

نظــم مركــز شــابات عبيــن عبليــن التابــع لمديريــة شــباب 
ــاال  ــمين احتف ــة الياس ــم قم ــة مطع ــي قاع ــون ف عجل
لتكريــم مجموعــة مــن المعلميــن و المعلمــات  فــي 
المحافظــة بمناســبة يــوم المعلــم، برعايــة النائــب صفاء 
محمــد  عجلــون  شــباب  مديــر  وحضــور  المومنــي 
طبيشــات.  وثمنــت النائــب صفــاء المومنــي  جهــود 
ــة  ــم كوكب ــم االحتفــال لتكري مركــز الشــابات فــي تنظي
مــن المعلميــن والمعلمــات بمناســبة يــوم المعلــم 
الوطــن  لخدمــة  بــه  يقومــون  الــذي  للــدور  تقديــرا 

وإعداد جيل واع ومنتم لوطنه وأمته وقيادته   

ــالق  ــة انط ــباب والثقاف ــي الش ــن وزارت ــراكة بي بالش
ــس  ــم النف ــة لعل ــة األردني ــر الجمعي ــات مؤتم فعالي
تحــت شــعار "الصحــة النفســية والرفــاه النفســي 
حــق للجميــع"، الــذي تنظمــه الجمعيــة االردنيــة لعلــم 

النفس

مركز شابات عبين عبلين يكرم  مجموعة
 من المعلمين و المعلمات  في المحافظة



  

ــرة  ــن  محاض ــابات راكي ــز ش ــم مرك ــابة نظ ــاركة 20 ش بمش
بعنــوان" التصويــر اإلشــعاعي فــي الكشــف المبكــر عــن 
مــرض الســرطان" .  أشــارت خاللهــا أخصائيــة األشــعة شــفاء 
العساســفة إلــى أنــواع صــور األشــعة وأهميــة التصويــر 
ــو  ــوردي وه ــر ال ــبة اكتوب ــى مناس ــزت عل ــعاعي ورك اإلش
شــهر الكشــف عــن ســرطان الثــدي.  وبينــت أهميــة وضــرورة  
تفــادي انتشــار المــرض وأهميــه التدخــل المبكــر  ومراجعــة 
األخصائــي فــي حــال ظهــور أي أعــراض ووزعــت بروشــورات 

خاصه بالتوعية بسرطان الثدي.

  

ــم  ــة حــول تصمي ــرة ورشــة تدريبي نظــم مركــز شــباب القوي
المبــادرات الشــبابية وإدارة الوقــت  بمشــاركة 40 شــابا من  
الفئــة العمريــة 15- 18 عامــًا. عرضــت خالهــا المدربــة عائشــة 
الرياطــي  أهــم األســس األوليــة فــي عمليــة بنــاء وصناعــة 
المبــادرات الشــبابية مــن خــالل أفــكار إبداعيــة وعمليــة 
لخدمــة المجتمعــات المحليــة والقطــاع الشــبابي، مبينــًة 
مهــارات تنظيــم وإدارة الوقــت بشــكل فعــال ووســائل 
ناجحــة فــي إدارة الوقــت . كمــا إســتعرض المشــاركون 
مجموعــة مــن المبــادرات الشــبابية الناجحــة وعــدد مــن 

التدريبات حول  تصميم المبادرات النوعية

محاضرة توعوية عن التصوير اإلشعاعي 
في مركز شابات راكين

تصميم المبادرات المجتمعية وإدارة
 الوقت في القويرة 

  



انطالق الفعاليات التدريبية لبرنامج 
مهاراتي في مديرية شباب محافظة 

الزرقاء

انطالق برنامج مهاراتي في شابات 
سوف

  

شــباب  لمديريــة  التابعــة  الشــبابية  المراكــز  فــي  انطلقــت 
محافظــة الزرقــاء الفعاليــات التدريبيــة لبرنامــج مهاراتــي والــذي 
تنظمــه وزارة الشــباب بالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة 
للطفولــة (اليونيســيف) وهيئــة أجيــال الســالم، وبمشــاركة (22) 
ــات  ــن جلس ــذ ضم ــذي ينف ــج وال ــدف البرنام ــابة، و يه ــابًا وش ش
تدريبيــة علــى مــدار (6) أيــام إلــى تنميــة وصقــل مهارات الشــباب 
لتعزيــز قدراتهــم علــى مواجهــة التحديــات وخدمــة مجتمعاتهــم 
ووطنهــم مــن خــالل اكســابهم المهــارات الحياتيــة األساســية 
المحتــوى  يتضمــن  كمــا   ، حياتهــم،  فــي  أهميتهــا  واظهــار 
ــارات  ــة ومه ــارات المالي ــل المه ــدة مث ــارات جدي ــي مه التدريب
اإلبتــكار االجتماعــي وهــي مهــارات ضروريــة لتطويــر قــدرات 

الشباب وتأهليهم لسوق العمل.

  

22شــابة  انطلــق فــي مركــز شــابات ســوف  بمشــاركة 
عامــا.    17-15 العمريــة  الفئــة  ضمــن  مهاراتــي  برنامــج 
علــى  وعمليــة  نظريــة  تدريبــات  علــى  البرنامــج  واشــتمل 
إلــى مهــارات  الــذات، إضافــه  الحياتيــة وإدارة  المهــارات 
معرفيــة واجتماعيــة، والعمــل المشــترك والثقافــة الماليــة 

واالبتكار االجتماعي



ورشة حول سرطان الثدي في مركز 
شابات لواء ناعور النموذجي 

انطالق فعاليات برنامج مهاراتي في إربد
  

 انطلقــت فــي عــدد مــن مراكــز الشــباب والشــابات التابعــة 
لمديريــة شــباب محافظــة إربــد ، فعاليــات برنامــج "مهاراتي" 
2022، والــذي تنفــذه وزارة الشــباب بالشــراكة مــع منظمــة 

أجيــال  "اليونيســيف" وهيئــة  للطفولــة  المتحــدة  األمــم 
ــز  ــاركةمن كل مرك ــاركا و مش ــاركة 30 مش ــالم، بمش الس
شــبابي ضمــن الفئــة العمريــة مــن (18- 24 عامــا). و أهميــة 
ــج  ــي برنام ــباب ف ــن الش ــة م ــة العمري ــذه الفئ ــاركة ه مش
مهاراتــي، والــذي يهــدف إلــى صقــل شــخصية الشــباب 
وتنميــة مواهبهــم واســتغالل أوقــات الفــراغ لديهــم. وبيــن 
الحياتيــة  المهــارات  علــى  يركــز  مهاراتــي  برنامــج  أن 
األساســية، مــن حيــث التعريــف بهــا وأهميتهــا بالنســبة 
لفئــة اليافعيــن. وتشــتمل محــاور جلســات البرنامــج الحديــث 
ــذات  ــة ال ــاركين، ومعرف ــدى المش ــة ل ــارات الذاتي ــن المه ع
الهويــة  الــذات وتأكيــد  وتقبــل اآلخريــن، وفهــم قيمــة 
ــكار  ــوط واالبت ــة الضغ ــى مقاوم ــة إل ــؤولية، إضاف والمس

االجتماعي والطاقة اإليجابية في التعامل مع المحيطين

  

ــة  ــع الجمعي ــاون م ــور بالتع ــواء ناع ــابات ل ــز ش ــم مرك  نظ
الحســين  االســرة ومؤسســة  وحمايــة  لتنظيــم  األردنيــة 
ــرطان  ــول س ــة ح ــة توعوي ــاء ، جلس ــوم الثالث ــرطان الي للس

الثدي بحضور 30 مشاركة 



  

قصة نجاح 
انــا عاصــم عبــد الرحمــن عمــري 17 ســنة، شــاركت ببرامــج وزارة 
الشــباب ومنهــا برنامــج مهاراتــي وهالمشــاركة كانــت عبــارة عــن 
ــبت  ــة واكتس ــي الحياتي ــن  مهارات ــج م ــور البرنام ــة، ط ــة نوعي نقل
الثقــه بالنفــس وســاعدني علــى تنميــة قدراتــي وغيــر طريقــة 
التخطيــط  وكيفيــة  اكثــر  وايجابــي  بنــاء  تفكيــر  الــى  تفكيــري 
لمســتقبلي.. شــاركت فــي مبــادرات واعمــال تطوعيــه كثيــره 
عرفــت عنهــا مــن خــالل البرنامــج ومــن ثــم تأهلــت لبرنامــج حاضنــات 
صممــت  خاللــه  مــن  الشــبابية  واالركان  االجتماعــي  االبتــكار 
ــارة عــن تطبيــق هــو االول مــن نوعــه  مشــروعي الخــاص وهــو عب
ــيات  ــى اساس ــب عل ــاكاة والتدري ــق المح ــن طري ــادة ع ــم القي لتعلي
وقوانيــن الســير وطــرق القيــادة واألولويــات . حاليــا التطبيــق قيــد 

التطوير في مراحله االولى واطمح ليصبح تطبيق رسمي قريبًا


