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  وزير الشباب يشارك بحفل اطالق برنامج المالزمة الوظيفية

وزيــر الشــباب محمــد النابلســي يشــارك فــي حفــل اطــالق برنامــج المالزمــة الوظيفيــة ضمــن المرحلــة الثانيــة 
ــا للدراســات.  حيــث يهــدف  لمشــروع جســور الــذي تنفــذه منظمــة البحــث عــن ارضيــة مشــتركة ومركــز الثري
البرنامــج  إلــى إدمــاج وإشــراك الشــباب فــي اإلدارة المحليــة والعمــل عــن قــرب مــع الســلطات المحليــة بهدف 
تعزيــز ورفــع قــدرات الشــباب المشــاركين فــي المشــروع وتطويــر خطــط شــمولية تلبــي احتياجــات وتطلعــات 

الشباب و المجتمعات المحلية.



    

نفــذ مركــز شــباب الدجنيــة  ورشــة عمــل بعنــوان 
محطــات هاشــمية فــي تاريــخ الدولــة األردنيــة، تحدث 
ــتقالل  ــوم االس ــن ي ــة ع ــد الخزاعل ــل محم ــا جمي فيه
الجيــش  وتعريــب  األردنيــة،  الحكومــة  وتشــكيل 
األردنــي والنهضــة العلميــة والصحيــة والثقافيــة 
ــس  ــك المؤس ــد المل ــي عه ــهدها األردن ف ــي ش الت

حتى هذا اليوم.

  

ــرة  عقــد مركــز شــابات القويــرة بالتعــاون مــع مركــز األمي
بســمة لتنميةالقويــرة ، ورشــة توعويــة حــول الكشــف 
المبكــر عــن ســرطان الثــدي وذلــك  إســتجابة للحمــالت 
الوطنيــة للتوعيــة حــول هــذا المــرض، وتأتــي الورشــة 
انطالقــا مــن أهميــة المــرأة ودورهــا الحيــوي الفعــال الذي 
تلعبــه فــي بنــاء مجتمعهــا بكونهــا لبنتــه األساســية التــي 
ال تســير عجلــة الحيــاة بدونهــا، وتهــدف بشــكل رئيــس  إلــى 
ــة الكشــف المبكــر عــن ســرطان  نشــر الوعــي حــول أهمي
الثدي،وتشــجيع الســيدات علــى إجــراء الفحوصــات الدوريــة 

الالزمة.

ورشة عمل بعنوان محطات هاشمية في
 تاريخ الدولة األردنية

ورشة توعوية حول الكشف المبكر عن 
 سرطان الثدي 



  

دورة متخصصة بإدارة  المشاريع في 
مركز شابات غور الصافي

  

 بمشــاركة 25 شــابة نظــم مركــز شــابات غــور الصافــي  
بالتعــاون مــع  نــادي إبــداع الكــرك دورة  متخصصــة بعنــوان" 
ادارة المشــاريع وريــادة االعمــال"، بينــت خاللهــا رئيســة 
المركــز  معالــي الشــعار  هــدف الورشــة والتــي تهــدف 
الشــابات   لــدى  المعرفيــة  المهــارات   وتطويــر   لتنميــة 
وتهيئــة الشــباب  لســوق العمــل مــن خــالل إدارة المشــاريع، 
مفهــوم  القطاونــه   اســراء  المدربــة  ووضحــت  كمــا 
النقــاط  اإللكترونــي ومزايــاه وعيوبــه وأهــم  التســويق 

األساسية لبناء وإدارة المشاريع الصغيرة.

  

نظــم مركــز شــابات الرمثــا التابــع لمديريــة شــباب إربــد، 
محاضــرة توعويــة تثقيفيــة حــول مــرض ســرطان الثــدي، 
بحضــور 22 مشــاركة، وتهــدف المحاضــرة للتوعيــة بســرطان 
الثــدي وأنواعــه وأعراضــه، وإســتراتيجيات الوقايــة منــه، 
ــن  ــر ع ــف المبك ــة للكش ــات الدوري ــراء الفحوص ــة إج وأهمي
ســرطان الثــدي، باإلضافــة إلــى الحديــث عــن أبــرز العالمــات 

التحذيرية التي يجب مالحظتها.

محاضرة تثقيفية في مركز شابات الرمثا
 عن سرطان الثدي

  



400  مستفيد من فعاليات اليوم الطبي
 المجاني في عجلون

محاضرة حول إدارة الوقت في مركز 
شابات القويسمة 

  

نظمــت مديريــة شــباب عجلــون ومركــز شــابات عجلــون 
النموذجــي بالتعــاون مــع مستشــفى الملــك المؤســس 
فــي معســكر الحســين للشــباب يومــا طبــي مجانــي اســتفاد 
منــه 400 شــخص . وقــال مديــر مديريــة شــباب عجلــون 
محمــد طبيشــات إن الهــدف مــن تنظيــم اليــوم الطبــي 
المجانــي يأتــي ضمــن سلســلة مــن األنشــطة والبرامــج التــي 
تنفذهــا المديريــة بالتنســيق والتشــاركية والتعــاون مــع 
علــى  الفائــدة  لتعميــم  لهــا  التابعــة  الشــبابية  المراكــز 
المجتمــع المحلــي، مؤكــدا علــى دور المراكــز الشــبابية مــن 
بــاب مســؤوليتها المجتمعيــة التــي تقــع علــى عاتقهــا تجــاه 
ــر  ــطة لنش ــج واألنش ــف البرام ــة مختل ــي تغطي ــع ف المجتم

الفائدة على اكبر عدد ممكن من المواطنين.

  

نفــذ مركــز شــابات القويســمة محاضــرة بعنــوان "فــن إدارة 
ــة 24-18  ــة العمري الوقــت" بحضــور 20 مشــاركا  ضمــن الفئ
ــد  ــة إدارة الوقــت وتحدي عامــًا وتطــرق المحاضــر حــول أهمي
إدارة  وســائل  وأهــم  والتخطيــط  واألهــداف  األولويــات  

الوقت وكيفية إنشاء جدول زمني إلدارة  الوقت .



ورشة حول الثقافة الرقمية في جرش
  

اقــام مركــز شــباب قفقفــا ورشــة عمــل حــول الثقافــة الرقميــة بمشــاركة 20 شــابا، وتهــدف الورشــة إلــى تعريــف 
ــل  ــه العم ــريع  طريق ــة بتس ــة الرقمي ــد الثقاف ــي وفوائ ــول الرقم ــة والتح ــة الرقمي ــوم الثقاف ــاركين بمفه المش

اليومية وزيادة جودة وكفاءة العمل



  

قصة نجاح 
ــة، مــن محافظــة العاصمــة مشــتركة بأنشــطة  ــا تســنيم كناكري ان
وبرامــج الــوزارة مشــروعي هــو string art ، بعمــل لوحــات فنيــة من 
الخيــوط والمســامير فقــط، (اشــكال ، صــور اشــخاص، اســماء) 
..واحجــام وافــكار مختلفــة ، بلشــت بــاالول لحالــي وبــدأت ابيــع 
ــكار ،رحــت وقدمــت  ــات االبت ــن ســمعت عــن حاضن ــي، وبعدي منتجات
مشــروعي وتلقيــت دعــم مــادي ومعنــوي ، ســاعدوني لحتــى 
اســوق لمشــروعي، وابــدأ بعمــل دورات تعليميــة لهــذا الفــن، 
واشــتغلت بلوحــات كبيــرة وصــل حجمهــا لـــ 120ســم  وكلهــا بتحتاج 
رأس مــال كبيــر شــوي،  ســعيدة مــن دعــم الحاضنــات واحتضانهــم 
لجميــع افــكاري ،  وبتمنــى مــن كل شــخص عنــده فكــرة او مشــروع 
مــا يتــردد و يتوجــه لحاضنــات االبتــكار ، النهــا رح تدعمــك وتســاعدك 

لتحقق حلمك وتشتغل على موهبتك.


