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   اتفاقية تعاون في مجالي المبادرات الشبابية والعمل التطوعي
 وقعت وزارة الشباب ورشكة ناسجو للتدريب "مبادرة أنا أتعلم" في مقر الوزارة
 اتفاقية تعاون مشرتك في مجالي المبادرات الشبابية والعمل التطوعي.  ونصت
الرشكة وعن  النابليس  محمد  الشباب  وزير  الوزارة  عن  وقعها  اليت   االتفاقية 
بتطوير مهارات ُتعىن  برامج وأنشطة  تنفيذ  التنفيذي صدام سيالة على   مديرها 
الربامج الحياتية،  والمهارات  التكنولوجيا  منها  عدة  مجاالت  في   الشباب 
 واألنشطة التعليمية الالمنهجية، مجاالت االبتكار والريادة المجتمعية واألعمال،

والخدمة المجتمعية



  

 وقعــت وزارة الشــباب وأورانــج األردن مؤخــرًا، اتفاقيــة تعــاون مشــرتك فــي مجــال الرماكــز
 الشــبابية الرقميــة، وقــع االتفاقيــة عــن الــوزارة وزيــر الشــباب محمــد النابلــيس، والرئيــس التنفيــذي
ــور ونائــب الرئيــس ــور حســني الجب  للرشكــة تــريي ماريــين، بحضــور أمــني عــام وزارة الشــباب الدكت
ــة.   وبحســب االتفاقيــة ــر التنفيــذي للماليــة واالســرتاتيجية ألورانــج رســالن ديراني  التنفيــذي، المدي
 ســتقوم أورانــج األردن برقمنــة وإعــادة تأهيــل قاعــات رقميــة تدريبيــة داخــل ثــالث مراكــز شــبابية
 فــي مختلــف محافظــات المملكــة، ضمــن برنامــج "ابتــكار األردن" الممــول مــن االتحــاد األوروبــي،
والشــابات فرصــة الشــباب  الرماكــز، ومنــح  هــذه  مــن  المســتفيدين  دائــرة  توســيع   لضمــان 
 االســتفادة مــن أحــدث االبتــكارات التكنولوجيــة لدمجهــم فــي بيئــة عمــل احرتافيــة، وتقديــم برامــج
 تدريبيــة فــي مختلــف المجــاالت التكنولوجيــة والحياتيــة وتدريبهــم علــى تقنيــات الكمبيوتــر وعلــم

البيانات وكيفية إدارة الفعاليات والمؤترمات

.

الشباب وأورانج األردن توقعان اتفاقية تعاون مشرتك في مجال الرماكز
الرقمية ممولة من االتحاد األوروبي 

.



.

  

 عقــدت مديريــة شــباب محافظــة الزرقــاء وبالتعــاون مــع مركــز أمــان المجتمعــي التابــع لإلتحــاد
 اللوثري العالمي ورشة عمل عرب تطبيق زووم بعنوان " الصحة النفسية واإلنجاز"، وبمشاركة(28) من
ــيت حــارضت فيهــا ــت الورشــة ال ــة. وتضمن  أعضــاء ومرشفــي الرماكــز الشــبابية التابعــة للمديري
ــاز، ــية واإلنج ــة النفس ــوم الصح ــعادة؛ مفه ــني س ــي نريم ــس اإلكلينيك ــم النف ــي عل ــرية ف  الخب
 والعالقــة بــني الصحــة النفســية واإلنجــاز علــى المســتوى الشــخصي والمجتمعــي، إضافــة إلــى
والمشــاكل الضغــوط  لمواجهــة  المهــارات  تطويــر  والتوافــق، وطرائــق  التكيــف   مفهــوم 

النفسية، وتحقيق اإلنحازات والتغلب على العقبات

ورشة عمل حوارية حول العالقة بني الصحة النفسية واإلنجاز ألعضاء الرماكز 
 الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الزرقاء 

.



.

  

  

ــي ــدهللا الثان ــن عب ــم ب ــري هاش ــة األم  مدين
 للشــباب تحتفــل بيــوم الشــجرة  تحــت رعايــة
وتضمــن الماضــي  علــي  مادبــا   محافــظ 
 الحفــل زراعــة عــدد مــن األشــجار فــي حــرم

المدينة الرياضية

  

الشــبابية الرماكــز  مختلــف  فــي   انطلقــت 
 التابعــة لمديريــة شــباب البلقــاء، بالتعــاون مــع
 مؤسســة نهــر األردن، عــرب وســائل االتصــال
االبتــكار حاضنــات  تدريبــات مــرشوع   الرمئــي، 
المتنقــل المعــرض  المتنقلــة،   االجتماعــي 
ــات ــت الجلس ــتجدة . وتضمن ــا المس  للتكنولوجي
ضمــن تنــدرج  مجــاالت  عــدة  فــي   تدريبــات 
المتنقــل للمعــرض  األربعــة   المختــربات 
 للتكنولوجيــا المســتجدة  ( اإللكرتونيــات، بنــاء
 نمــاذج ثالثيــة األبعــاد، تصويــر األفالم باســتخدام

تقنية إيقاف الحركة

  

(

 مدينة األمري هاشم بن عبد هللا الثاني
  للشباب تحتفي بيوم الشجرة

  

ــة ــوار الجنوبي ــي األغ ــادرة متطوع ــق مب ــذ فري  نف
مــع بالتعــاون  الشــباب  وزارة  فــي    الموطنــة 
مبــادرة التطوعيــة  الجنوبيــة  األغــوار   مبــادرة  
 تطوعيــة لطــالء وتزيــني مدرســة الحديثــة الثانويــة

للبنات

حملة تطوعية في مديرية شباب الكرك

تدريبات مرشوع حاضنات االبتكار
االجتماعي المتنقلة في مديرية 

  شباب البلقاء 



ــة ــع لمديري  نظــم مركــز شــابات ســاكب التاب
حــول توعويــة  محــارضة  جــرش،   شــباب 
ــرب ــي ع ــي وااليجاب ــري اإلبداع ــارات التفك  مه
 تطبيــق زووم، قدمتهمــا الناشــطة الشــبابية
 ربــى زيادنــة، تطرقــت خاللهــا حــول مفهــوم
 التفكــري اإلبداعــي، وكيفيــة التخلــص مــن
 الضغــوط والمشــكالت اليوميــة  مــن وجهــة

نظر علمية وصحية
  

األبتــكار حاضنــات  برنامــج  فعاليــات   إنطــالق 
حــوران فــي مركــز شــابات ســهل   االجتماعــي 
 بالرشاكــة مــع مؤسســة نهــر االردن عــرب تطبيــق
 زووم  بحضور 20 مشــاركة ويســترم الربنامج لمدة
محــاكاة عــن  الربنامــج  يتضمــن  حيــث  أيــام،    3 
مواقــع باســتخدام  الكهربائيــة  الــدارة   صناعــة 

محاكاه، ومراحل صناعة األفالم

  

 وقعــت وزارة الشــباب وأورانــج األردن مؤخــرًا، اتفاقيــة تعــاون مشــرتك فــي مجــال الرماكــز
 الشــبابية الرقميــة، وقــع االتفاقيــة عــن الــوزارة وزيــر الشــباب محمــد النابلــيس، والرئيــس التنفيــذي
ــور ونائــب الرئيــس ــور حســني الجب  للرشكــة تــريي ماريــين، بحضــور أمــني عــام وزارة الشــباب الدكت
ــة.   وبحســب االتفاقيــة ــر التنفيــذي للماليــة واالســرتاتيجية ألورانــج رســالن ديراني  التنفيــذي، المدي
 ســتقوم أورانــج األردن برقمنــة وإعــادة تأهيــل قاعــات رقميــة تدريبيــة داخــل ثــالث مراكــز شــبابية
 فــي مختلــف محافظــات المملكــة، ضمــن برنامــج "ابتــكار األردن" الممــول مــن االتحــاد األوروبــي،
والشــابات فرصــة الشــباب  الرماكــز، ومنــح  هــذه  مــن  المســتفيدين  دائــرة  توســيع   لضمــان 
 االســتفادة مــن أحــدث االبتــكارات التكنولوجيــة لدمجهــم فــي بيئــة عمــل احرتافيــة، وتقديــم برامــج
 تدريبيــة فــي مختلــف المجــاالت التكنولوجيــة والحياتيــة وتدريبهــم علــى تقنيــات الكمبيوتــر وعلــم

البيانات وكيفية إدارة الفعاليات والمؤترمات

.

مهارات التفكري االبداعي في مركز
 شابات ساكب 

 مديرية شباب إربد تشارك في برنامج
حاضنات االبتكار االجتماعي

.
ُ

ورشة في التسويق اإللكرتوني في مديرية شباب 
العقبة 

ــع لمديريــة ــرة التاب  بمشــاركة 15  شــابة، نفــذ مركــز شــابات القوي
 شــباب العقبــة، ورشــة بعنــوان "التســويق اإللكرتونــي ومهــارات
 الحاســوب " قدمتهــا المتطوعــة المهندســة فاطمــه المناجعــه،
 تطرقــت خاللهــا إلــى مهــارات التســويق اإللكرتونــي وكيفيــة

تسويق وإنشاء محتوى تسويقي لغاية تسويق المنتجات



  
 أطلــق مركــز شــباب عنجــرة مبــادرة تعلــم الزمالــة،
 ضمــن برنامــج مهاراتــي الــذي تنفــذه وزارة الشــباب
ــال ــة أجي ــف وهيئ ــة اليونس ــع منظم ــة م  بالرشاك
تقويــة دورس  المبــادرة  وتضمنــت   الســالم، 
الزغــول، أنيــس  قدمهــا  المجــاالت    بمختلــف 
 بمشــاركة 12 شــابا مــن أعضــاء الرمكــز، وتأتــي هذه
التعليــم و  الشــباب  محــور  ضمــن   المبــادرة 
ــة ــرتاتيجية الوطني ــاور  االس ــن مح ــا م  والتكنولوجي

للشباب 2025-2019

 انطالق مبادرة تعلم الزمالة في
 مديرية شباب عجلون

مديرية شباب البرتا تحتفل بمئوية
تأسيس الدولة 

.

  

األردنيــة المملكــة  تأســيس  بمئويــة   احتفــاًال 
ــع ــة التاب ــابات الطيب ــز ش ــم مرك ــمية ، نظ  الهاش
ــب ــة نائ ــت رعاي ــاًال تح ــرتا احتف ــباب الب ــة ش  لمديري
 رئيــس ســلطة إقليــم البــرتا التنمــوي الســياحي
التنميــة ومفــوض  حمــور  ابــو  خليــل   الدكتــور 
وتضمــن فريحــات،  مــرام  الدكتــورة   المحليــة 
 الحفــل رفــع علــم األردن ومئويــة الدولــة علــى
لجداريــة وافتتــاح  فيصــل،  الشــهيد   دوار 

وطنية


