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روان عبدهعبدالرحمن عليمات حزمة الخطيب

د.محمد فرجقيس بين خلف
رئيس قسم اإلعالم



.

  

 اطلــع وزيــر الشــباب ” محمــد ســالمه ” النابلــيس علــى واقــع الربنامــج التدريــيب الــذي تنفــذه
المشــاركني النابلــيس آلراء  المدربــني".  واســتمع  تدريــب  عنــوان"  تحــت  الشــباب   وزارة 
 وانطباعاتهــم عــن الربنامــج، مؤكــدًا حــرص الــوزارة علــى تقديــم كافــة الــدورات والمهــارات
 لموظفيهــا وللعاملــني مــع الشــباب للوصــول إلــى مهــارات شــبابية مدربــة وملمــة بالواقــع

الشبابي الربامجي بهدف عكسها على الشباب ومنتسيب الرماكز الشبابية

النابليس يطلع على برنامج تدريب المدربني



.

.

  

 تواصلــت فعاليــات الربنامــج التدريــيب بعنــوان، تدريــب المدربــني، بمشــاركة  34 موظفــًا وموظفة من 
 وزارة الشــباب ويهــدف الربنامــج إلــى تمكــني موظفــي الــوزارة للعمــل مــع مختلــف المنصــات
ــة فــي ــدورات التدريبي ــني مــع الشــباب بمجموعــة مــن المهــارات وال  الشــبابية وتزويدهــم والعامل
 مجــاالت المواطنــة الفاعلــة، تحويــل الــزناع، منهجيــة منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــرتكة، الريــادة

المجتمعية والتشبيك والعالقات، الُمنارصة والكسب والتأييد

.

 تواصل فعاليات برنامج تدريب المدربني
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ــاون  ــاء وبالتع ــة الزرق ــباب محافظ ــة ش ــذت مديري  نف
 مــع مؤسســة فكــر للتنميــة والتدريــب  فــي مركــز
تدريــب دورة  محمــد  األمــري  حــي  وشــابات   شــباب 
ــة، ــي المحافظ ــبابية ف ــز الش ــاء الرماك ــني، ألعض  مدرب
الفئــة مــن  وشــابًة  شــابًا   (15)  وبمشــاركة 
 العرميــة 18 عامــًا وأكــرث. وتضمنــت الــدورة واليت حارض
 فيهــا المــدرب عبدالباســط الربابعــة محــارضات وورش
الحديثــة والمتطــورة فــي  تدريبيــة حــول األســاليب 
 التدريــب، وطرائــق تعزيــز المشــاركة والتفاعــل مــع

المتدربني، واسرتاتيجيات التقييم

  

 نفــذ مركــز شــابات العارضــه النموذجــي التابــع لمديريــة
 شــباب البلقــاء بالتعــاون مــع مركــز العــدل للمســاعده
ــي ــدات الصبيح ــة رائ ــع جمعي ــارك م ــه وبالتش  القانوني
ــال ــني االطف ــرم ب ــن التن ــة ع ــارضة توعوي ــه  مح  الخريي
مثــل الموضوعــات  مــن  الكثــري  الورشــة   وتضمنــت 
ــة ــة حماي ــكاله و كيفي ــه واش ــرم ، أنواع ــوم التن  مفه

األطفال من التنرم

دورة تدريب المدربني في مديرية شباب الزرقاء 

محارضة حول التنرم في مديرية شباب البلقاء 

.
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(

  

ــوان ــت عن ــادرة تح ــد مب ــابات إرب ــز ش ــذ مرك  نف
ــاون ــق زووم.  بالتع ــرب تطبي ــك" ع ــع نفس  "إصن
ــة ــاء واإلرشــاد الديــين /مديري ــرة االفت  مــع  دائ
 األمــن العــام.  حيــث تناولــت مجموعــة مــن
 اإلســرتاتيجّيات والنشــاطات الحياتيــة الواقعيــة
المناســبة والعمليــة  العلميــة   والتوجيهــات 
 الــيت توصــل الشــاب الــى امتــالك مهــارات
الطريــق نحــو  وقيادتهــا  بالنفــس   الثقــة 

للنجاح

  

ــز ــي مرك ــري  ف ــي الصغ ــادرة الحرف ــام مب  اختت
 شــباب عنجــرة التابــع لمديريــة شــباب محافظــة
والــيت الصمــادي  أمجــد  للمبــادر   عجلــون 
ــام فــي قاعــة وانبثقــت  اســترمت لخمســة أي
 هــذه المبــادرة مــن برنامــج مهاراتــي، وتهــدف
 إلــى تحويــل النفايــات الصلبــة وإعــادة تدويرهــا
 إلــى قطــع فنيــة، و تدريــب الشــباب علــى عمــل

اإلكسسورات من الخرز

  

 تواصلــت فعاليــات الربنامــج التدريــيب بعنــوان، تدريــب المدربــني، بمشــاركة  34 موظفــًا وموظفة من 
 وزارة الشــباب ويهــدف الربنامــج إلــى تمكــني موظفــي الــوزارة للعمــل مــع مختلــف المنصــات
ــة فــي ــدورات التدريبي ــني مــع الشــباب بمجموعــة مــن المهــارات وال  الشــبابية وتزويدهــم والعامل
 مجــاالت المواطنــة الفاعلــة، تحويــل الــزناع، منهجيــة منظمــة البحــث عــن أرضيــة مشــرتكة، الريــادة

المجتمعية والتشبيك والعالقات، الُمنارصة والكسب والتأييد

.

مبادرة إصنع نفسك في مديرية 
شباب إربد 

 مبادرة الحرفي الصغري في مديرية
شباب عجلون



  

 نفــذ مركــز شــابات حنينــا التابــع لمديريــة
مجموعــة مــع  بالتعــاون  مادبــا   شــباب 
ــة ــة خريي ــة تطوعي ــة حمل ــم التطوعي  عربك

لتوزيع المالبس على العائالت العفيفة

  

 نظمــت مديريــة شــباب محافظــة الكــرك بالتعــاون
أمــن لرمكــز  المجتمعيــة  الرشطــة   مــع 
 المدينة/الكــرك ورشطــة الســياحة (وقفــة صمــت

  ألرواح شهداء قلعة الكرك

  

(

  

 نفــذ مركــز شــابات العارضــه النموذجــي التابــع لمديريــة
 شــباب البلقــاء بالتعــاون مــع مركــز العــدل للمســاعده
ــي ــدات الصبيح ــة رائ ــع جمعي ــارك م ــه وبالتش  القانوني
ــال ــني االطف ــرم ب ــن التن ــة ع ــارضة توعوي ــه  مح  الخريي
مثــل الموضوعــات  مــن  الكثــري  الورشــة   وتضمنــت 
ــة ــة حماي ــكاله و كيفي ــه واش ــرم ، أنواع ــوم التن  مفه

األطفال من التنرم

  حملة تطوعية خريية في مأدبا

وقفة صمت في مديرية شباب الكرك

.



  

التدريبيــة، الــورش  فعاليــات   اختتمــت 
 القاليــم الشــمال والوســط والجنــوب و
القيــادات إعــداد  مركــز  عقدهــا   الــيت 
ــري ــباب لمدي ــوزارة الش ــع ل ــبابية التاب  الش
 ورؤســاء الشــباب الرماكــز الشــبابية عــرب
 تطبيــق زووم، وتضمنــت الــورش مناقشــة
المؤسســية الخطــة   وصياغــة 
لــوزارة والتشــغيلية   واالســرتاتيجية 
الخطــة بنــاء  كيفيــة  بهــدف   الشــباب، 
 التشــغيلية وتقاطعتهــا مــع االســرتاتيجية
الوطنيــة واالســرتتيجية   المؤسســية 
التنميــة المســتدامة  للشــباب ،واهــداف 

ورؤية األردن 2025-2020

اختتام الورش التدريبية تحت عنوان
بناء خطط مديريات والرماكز الشبابية  
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