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.

النابليس يلتقي أعضاء شبكة القيادات الشبابية
أحد  الشبابية،  القيادات  شبكة  أعضاء  النابليس  محمد  الشباب  وزير   التقى 
 المشاريع التابعة لوزارة الشباب، بحضور ممثلني من كافة محافظات المملكة،
 لمناقشة آخر التطلعات والرؤى المستقبلية لعمل الشبكة خالل المدة القادمة،
المملكة. محافظات  كافة  في  التنموية  الشبابية  األولويات  عن   وللحديث 
واقرتاحاتهم ومشاريعهم  ومبادراتهم  الشباب  ألفكار  النابليس   واستمع 
 التنموية اليت تسعى لالسهام بتغيري واقع العمل الشبابي في المحافظات، من
بهدف الشباب،  منها  يعاني  اليت  والمشاكل  والتحديات  الواقع  توصيف   خالل 

تقديم الحلول والبدائل لها ضمن الرؤى الشبابية



  

ــات ــي، فعالي ــال الرمئ ــائل االتص ــرب وس ــرًا ع ــيس مؤخ ــد النابل ــباب محم ــر الش ــح وزي  افتت
 المخيــم التدريــيب للرمحلــة الثانيــة مــن الملتقــى الوطــين الرابــع للرياديــني الشــباب
 بمشاركة 44 شابًا وشابة، بعنوان الريادة في الرياضة، والذي جاء بهدف تحفزي الشباب نحو
 التوجــه للعمــل الريــادي للخــروج بمشــاريع رياديــة فــي مجــال الرياضــة تعمــل علــى توفــري
 فــرص عمــل جديــدة ومســتدامة للشــباب والشــابات. وأكــد النابلــيس علــى أهميــة العمــل
ــادي للشــباب والشــابات مــن خــالل االســتثمار بمشــاريعهم وأفكارهــم الرياديــة فــي  الري
ــل ــة داخ ــب البطال ــن نس ــف م ــا، للتخفي ــم له ــم الدع ــا وتقدي ــي وتطويره ــال الرياض  المج
بــني الريــادي  الفكــر  وتعزيــز  االنتظــار   ثقافــة  مــن  والتخلــص   المجتمــع 

الشباب

.

 افتتاح المخيم التدرييب للملتقى الوطين الرابع للرياديني الشباب

.



.

  

ــبابية ــز الش ــاء الرماك ــم رؤس ــق زووم ض ــرب تطبي ــًا ع ــاًء حواري ــاء  لق ــباب الزرق ــة ش ــت مديري  نظم
 ورؤســاء الهيئــات االستشــارية واإلداريــة لكافــة الرماكــز الشــبابية التابعــة للمديريــة فــي
 المحافظــة، بهــدف مناقشــة احتياجــات الشــباب فــي الرمحلــة القادمــة، وآليــات التنســيق
 والتعــاون لتنفيــذ األنشــطة والمبــادرات الشــبابية. وتخلــل اللقــاء حــوارٌ حــول المبــادرات الشــبابية
 وأهميتهــا وطرائــق إعدادهــا وتنفيذهــا بمــا يحقــق األهــداف الــيت تســعى إلــى تحقيقهــا، حيــث
 ُقدمــت خــالل مجموعــة مــن المقرتحــات  لمبــادرات شــبابية متنوعــة، منهــا مبــادرات شــبابية حــول
ــبابية ــادرات ش ــع، ومب ــى المجتم ــا عل ــاعة وأثره ــول االش ــبابية ح ــادرة ش ــد، ومب ــن بع ــم ع  التعل

خاصة بالفن التشكيلي

 لقاء حواري في مديرية شباب الزرقاء 

.



.

  

  

 نفــذ مركــز شــابات الــزمار الشــمالي 
 دورة المأكــوالت الشــعبية قدمتها كل
ــة ــا بطاين ــة و راني ــد أبورشيع ــن   تغري  م
 عرب تطبيق زووم بمشاركة  18 مشاركة وتهدف
ــرتاث ــوروث وال ــاء الم ــى أحي ــدورة إل  ال

الشعيب

  

ــى ــة للملتق ــورش التدريبي ــات ال ــام فعالي  اختت
 الوطــين الرابــع للرياديــني الشــباب، تحــت عنوان
اســترم والــذي  الرياضــة"،  فــي   "الريــادة 
 لخمسة أيام على التوالي، بمشاركة       22    مرشوعًا
 مــن القطــاع الرياضــي، والــذي يهــدف إلــى
الفنيــة والخدمــات  المالــي  الدعــم   توفــري 
المــدن المتمــزية فــي  المشــاريع   وإحتضــان 
الرياضيــة، وحاضنــات وُمرسعــات  والرمافــق 

األعمال للشباب الريادي وللمشاريع الفائزة
دورة ماكوالت شعبية في مديرية

 شباب إربد 

اختتام فعاليات الورش التدريبية
 للملتقى الوطين الرابع 



التابــع الباشــا  عــني  شــابات  مركــز   نظــم 
حواريــة جلســة  البلقــاء  شــباب   لمديريــة 
 نقاشــية حــول  مهــارات ســوق العمــل عــرب
غــازي الدكتــور  قدمهــا  زووم،    تطبيــق 
 العســاف حــول ثقافــة ومفاهيــم ســوق
 العمــل و كيفيــة تنميــة مهــارات الشــباب

لالنخراط بسوق العمل
  

 بمناســبة يــوم الشــجرة نفــذ مركــز شــابات
ــا ــة مادب ــباب محافظ ــة ش ــع لمديري ــا التاب  حنين
ســاحات تنظيــف  تضمــن  تطوعيــا   نشــاطا 
 الرمكــز وزراعــة أشــجار الزيتــون وأشــجار عطريــة

في حديقة الرمكز

  

ــات ــي، فعالي ــال الرمئ ــائل االتص ــرب وس ــرًا ع ــيس مؤخ ــد النابل ــباب محم ــر الش ــح وزي  افتت
 المخيــم التدريــيب للرمحلــة الثانيــة مــن الملتقــى الوطــين الرابــع للرياديــني الشــباب
 بمشاركة 44 شابًا وشابة، بعنوان الريادة في الرياضة، والذي جاء بهدف تحفزي الشباب نحو
 التوجــه للعمــل الريــادي للخــروج بمشــاريع رياديــة فــي مجــال الرياضــة تعمــل علــى توفــري
 فــرص عمــل جديــدة ومســتدامة للشــباب والشــابات. وأكــد النابلــيس علــى أهميــة العمــل
ــادي للشــباب والشــابات مــن خــالل االســتثمار بمشــاريعهم وأفكارهــم الرياديــة فــي  الري
ــل ــة داخ ــب البطال ــن نس ــف م ــا، للتخفي ــم له ــم الدع ــا وتقدي ــي وتطويره ــال الرياض  المج
بــني الريــادي  الفكــر  وتعزيــز  االنتظــار   ثقافــة  مــن  والتخلــص   المجتمــع 

الشباب

.

 حوارية مهارات سوق العمل في
 مركز شابات عني الباشا

مديرية شباب مادبا تحتفي بيوم
 الشجرة 

مديرية شباب مادبا تحتفي بيوم
 الشجرة 

.

ورشة توعوية في مديرية شباب الكرك
  

توعويــة ورشــة  راس  ذات  مركــز شــابات   نفــذ 
ــوع االجتماعــي" ــوان العنــف المبــين علــى الن  بعن
 بالتعــاون مــع مؤسســة نهــر األردن، بهــدف تعزيــز
ــيت ــة ال ــة واالجتماعي ــة الوطني ــة الحماي  منظوم

تحاكي إحتياجات الفئات  المجتمعية



  
 نفــذ مركــز شــباب الدجنيــه التابــع لمديريــة شــباب
 المفــرق و ضمــن خطــة الرمكــز لعــام الحالــي
ــف ــا تنظي ــة منه ــاطات تطوعي ــدة نش ــت ع  تخلل
 بعــض المســاجد وتعقيمهــا  وتقليــم وتجويــر
وتنظيــف المســاجد  حدائــق  فــي   األشــجار  
لتحفــزي جــاءت  الورشــة  والمقابــر.    االعشــاب 
قدراتهــم تنميــة  علــى  وتشــجيعهم   الشــباب 
التعــاون وروح  االيجابيــة  الجوانــب   واظهــار 
المجتمــع خدمــة  فــي  الجماعــي   والعمــل 

والوطن

 ورشة عمل تطوعية في مديرية
شباب المفرق

ورشة حول تطوير مهارات الذات
في جرش 

.

  

 نظــم مركــز شــابات ســاكب ورشــة حــول 
زووم، تطبيــق  عــرب  الــذات   تطويــر مهــارات 
زيادنــة ربــى  الشــبابية  الناشــطة   قدمتهــا 
بمهــارات المقصــود  حــول  فيهــا   تحدثــت 
 تطويــر الــذات و أهــم المهــارات التطويريــة
وادارة وتنظيــم  بالنفــس  كالثقــة   للــذات 
والتعلــم االســتماع  وحســن   الوقــت 

الدائم


