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فريق المسؤولية المجتمعية يزور أمانة عمان الكربى

الكربى عمان  أمانة  الشباب،  وزارة  من  المجتمعية  المسؤولية  ملف  فريق   زار 
 التقى خاللها مدير وحدة التخطيط والتطوير لقطاع التنمية المجتمعية المهندسة
 حليمة العموش، وتأتي الزيارة في ضوء مشاركة وزارة الشباب في جائزة الملك
تبادل بهدف  التاسعة  الدورة  الحكومي والشفافية،  األداء  لتمزي  الثاني   عبدهللا 

الخربات وإجراء المقارنات المعيارية بني الوزارة وأمانة عمان الكربى



  

 عقــدت مديريــة شــباب العاصمــة إجتماعــًا لرؤســاء الرماكــز الشــبابية التابعــة للمديريــة فــي بيــت
 شــباب عمــان، لمناقشــة آخــر التحضــريات لخطــط وبرامــج المديريــة لهــذا العــام 2021.  وتــم خــالل
 اإلجتمــاع رشح عــرض مفصــل مــن مستشــار وزيــر الشــباب لشــؤون التخطيــط االســرتاتيجي جهــاد
 مســاعدة حــول اإلســرتاتيجية الوطنية للشــباب 2019 - 2025 وآلية وضع الخطــط والربامج ورشح
 وثيقــة األردن 2025 وأهــداف التنميــة المســتدامة واإلســرتاتيجية المؤسســية وتقاطعهــا مــع

اإلسرتاتيجيات األخرى

.

  مديرية شباب العاصمة تعقد اجتماعا لرؤساء الرماكز الشبابية

.



.

  

 نفــذ مركــز شــباب فقــوع التابــع لمديريــة شــباب الكــرك، ورشــة بعنــوان "نصائــح للوقايــة مــن
 كوفيــد19-" بالتعــاون مــع جمعيــة ربــوع شــيحان الخرييــة والهالل األحــرم، بحضــور مجموعة من
ــن ــة مــن الفــريوس وطــرق غســل اليدي ــة الوقاي ــة األطفــال بكيفي ــم توعي ــث ت  األطفــال  حي
 ولبــس الكمامــة بالشــكل صحيــح باإلضافــة إلــى توزيــع حقيبــة مــن المعقمــات للحفــاظ علــى

سالمتهم

 مديرية شباب الكرك تنفذ ورشة توعوية حول كوفيد19

.

ُ



.

  

  

 أقــام مجمــع رضار بــن األزور الرياضــي التابــع
بعيــد احتفــاالً  البلقــاء  شــباب   لمديريــة 
االردنيــة الدولــة  وبمئويــة   الشــجرة 
 الهاشــمية بالتعــاون مــع الرماكــز الشــبابية
ــاالت ــن احتف ــك ضم ــال وذل ــواء ديرع ــي ل  ف
 مديريــة شــباب البلقــاء، واشــتمل الحفــل
300 شــجرة حرجيــة وتقليــم  علــى زراعــة 
 اشــجار وتنفيــذ حمــالت توعويــة للمحافظــة
علــى المجتمــع  وتشــجيع  االشــجار   علــى 
 زراعــة االشــجار واالعتنــاء بهــا و زيــادة رقعــة

المساحات الخرضاء

 جلسة توعوية عن االبزتاز اإللكرتوني

 مديرية شباب البلقاء تحتفل بيوم
 الشجرة

  

مــع وبالتشــارك  مادبــا  شــابات  مركــز   نفــذ 
ــتني ــح، جلس ــباب ملي ــب وش ــابات ل ــزي ش  مرك
 توعويتــني مــع الدكتــورة شــذى العســاف مــن
االلكرتونــي االبــزتاز  عــن  االرساء   جامعــة 
المفاهيــم عــرض  تــم  حيــث   والمخــدرات 
 واألســباب وطــرق التصــدي والعــالج لهمــا مــن
وكيفيــة والقانونيــة  االجتماعيــة   الناحيــة 
بيئــة الــى  للوصــول  المجتمــع    حمايــة 

آمنة



  

 اختتمــت مديريــة شــباب الزرقــاء فعاليــات
مهــارات تدريــب  التدريبيــة"   الــدورة 
أدوات خــالل  مــن  المدنيــة   المشــاركة 
ــذي ــي"، وال ــكار االجتماع ــا واالبت  التكنولوجي
 نفــذ فــي مركــز شــابات الرصيفــة ، بمشــاركة
مركــزي أعضــاء  مــن  وشــابًة  شــابًا   (20) 
 شــباب وشــابات الرصيفــة. وتنفــذ الــدورة
 بالتعــاون مــا بــني وزارة الشــباب ومؤسســة

 نهر األردن وضمن مرشوع
 شــباب قــادر علــى التكيــف مــع التغيــريات

 وممكن اقتصاديًا واجتماعيًا

RYSE 

(
)

  

 نفــذ مركــز شــابات كفرســوم ورشــة عمــل حــول
 مفهــوم الســعادة والنجــاح عــرب تطبيــق زووم،
الســعادة مفهــوم  عــن  الحديــث   وتضمنــت 
 واألمــور الــيت تتطلبهــا النفــس اإلنســانية مــن

أجل الوصول إلى مرحلة السعادة

  

 عقــدت مديريــة شــباب العاصمــة إجتماعــًا لرؤســاء الرماكــز الشــبابية التابعــة للمديريــة فــي بيــت
 شــباب عمــان، لمناقشــة آخــر التحضــريات لخطــط وبرامــج المديريــة لهــذا العــام 2021.  وتــم خــالل
 اإلجتمــاع رشح عــرض مفصــل مــن مستشــار وزيــر الشــباب لشــؤون التخطيــط االســرتاتيجي جهــاد
 مســاعدة حــول اإلســرتاتيجية الوطنية للشــباب 2019 - 2025 وآلية وضع الخطــط والربامج ورشح
 وثيقــة األردن 2025 وأهــداف التنميــة المســتدامة واإلســرتاتيجية المؤسســية وتقاطعهــا مــع

اإلسرتاتيجيات األخرى

.

اختتام فعاليات دورة تدريب مهارات
المشاركة المدنية في مديرية 

شباب الزرقاء 

 ورشة حول مفهوم السعادة والنجاح
 في مديرية شباب إربد

.



  
ــول ــل ح ــة عم ــوف ورش ــابات س ــز ش ــد مرك  عق
عــرب للمشــاريع   االســرتاتيجية  الخطــط   وضــع 
 تطبيق زووم بحضور 30 مشاركة، وتحدث  الدكتور
 علــي العتــوم خــالل الورشــة  حــول اســتخدامات
وأهميــة التخطيــط االســرتاتيجي مــن أجــل وضــع 
ــن ــرشوع، م ــة للم ــة وواضح ــل منظم ــة عم  خط
 خــالل الرتكــزي علــى جميــع جوانبــه وتفاصليــه

 الالزمة لتحقيق الهدف العام

ورشة حول وضع الخطط االسرتاتيجية
في شابات سوف التابع لمديرية 

شباب جرش 

.


