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ــان  ــباب مع ــز ش ــي مرك ــي ف ــي الرقم ــج المجتمع ــز اورن ــان مرك ــج تفتتح ــباب و اورن وزارة الش
بدعــم مــن االتحــاد األوروبــي .ويهــدف المركــز إلــى تمكيــن الشــباب فــي مجــاالت تكنولوجيــا 

المعلومات واالتصاالت، والمساهمة في تعزيز فرصهم الوظيفية والريادية.



  

 افتتــح أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور عبــر وســائل االتصــال المرئــي دورة "التمكيــن 
 القيــادي للمــرأة فــي المؤسســات والهيئــات الشــبابية" التــي نظمتهــا وزارة الشــباب مــن خــالل مركز
 إعــداد القيــادات الشــبابية وبالتعــاون مــع دول مجلــس التعــاون الخليــج العربيــة بمشــاركة كل مــن

دول البحرين، عمان، الكويت، السعوديه، قطر، اإلمارات، األردن

الجبور يفتتح دورة "التمكين القيادي للمرأة في المؤسسات والهيئات الشبابية"



نواب يعرضون لشباب العواصم العربية تجربة األردن في محاربة كورونا   

ــباب،  ــه وزارة الش ــذي تنظم ــة، ال ــم العربي ــباب العواص ــر لش ــابع عش ــاء الس ــات اللق ــن فعالي ضم
ــرض  ــان، ع ــي عم ــة" ف ــة المجتمعي ــة والبيئ ــوان  الصح ــة، بعن ــدول العربي ــة ال ــع جامع ــاون م بالتع
رئيــس لجنــة التربيــة والشــباب النيابيــة، النائــب بــالل المومنــي بحضــور وزيــر الشــباب محمــد 
النابلســي، ومنــدوب جامعــة الــدول العربيــة فيصــل غســال مؤخــرًا خــالل لقائــه المشــاركين فــي 
ــتضيفه  ــذي تس ــاء ال ــي إن اللق ــال النابلس ــا.  وق ــة كورون ــة جائح ــي محارب ــة األردن ف ــاء،  تجرب اللق
المملكــة، يهــدف إلــى تعزيــز دور الشــباب فــي صناعــة المبــادرات وتشــجيع الطاقــات المبدعــة مــن 
الشــباب علــى إنتــاج مبــادرات شــبابية وتطويرهــا وتنميتهــا، وبيــن المومنــي أن محاربــة وبــاء كرونــا 
مســتقر ويعــد منجــزا أردنيــا نفخــر بــه حــول العالــم، إذ حــدت مــن آثــاره، والتــي عــاون فيهــا 

1500 شاب وشابة بالتطوع في مراكز إعطاء اللقاحات المضادة للفيروس.



ُ

  

 اختتــم مركــز شــباب ســاكب فعاليــات معســكر
 تأهيــل الشــباب لســوق العمــل والــذي أقيــم علــى
  مــدار اربــع ايــام بالتعــاون مــع مؤسســة الوطنيــة
 للتدريب والتشغيل بمشاركة 20 مشاركا من الفئه
ــة ــى توعي ــكر إل ــدف المعس ــه 15_17.  ويه  العمري
ــي ــال المهن ــى المج ــاة إل ــة االتج ــباب بأهمي  الش
 الــذي يوفــر فــرص العمــل كبيــره للشــباب مــن
ــبة ــة المناس ــارات التدريبي ــابهم للمه ــالل اكتس  خ

التي تؤهلهم لسوق العمل

  

ــين  ــباب الحس ــادي ش ــت ن ــاراة جمع ــت مب اقيم
مــع نــادي مليــح، ضمــن بطولــة دوري الكــرة 
ــة  ــى صال ــازة، عل ــة الممت ــة الدرج ــرة ألندي الطائ

مدينة األمير هاشم

اختتام فعاليات معسكر التأهيل لسوق 
العمل في مركز شباب ساكب

دوري الكرة الطائرة ألندية الدرجة
 الممتازة على صالة مدينة األمير هاشم

 بن عبد هللا الثاني للشباب

  

.

  

.



  

نفــذ مركــزي شــابات حنينــا وذيبــان نشــاطا بعنــوان 
"كرنفــال رياضــي"، بمناســبة مئويــة الدولــة فــي 
مدينــة األميــر هاشــم بــن عبــدهللا الثانــي للشــباب 
ــي  ــاط الرياض ــة النش ــي لممارس ــوم تفاعل ــي ي ف

الترفيهي للشباب

  

ــز  ــع مرك ــاون م ــرة بالتع ــابات صخ ــز ش ــذ مرك نف
ــوان "  ــاطا بعن ــة نش ــاعدة القانوني ــدل للمس الع
االستخدام اآلمن لالنترنت " بمشاركة 50 طالبة في 
مدرســة الزبيــر بــن العــوام  وأشــار األســتاذ محمــد 
العــزام إلــى كيفيــة حمايــة البيانــات عند اســتخدام 
مواقــع شــبكات التواصــل االجتماعــي، وأن يعــي 
ــي  ــان الت ــة واألم ــاكل الخصوصي ــتخدم مش المس
فــي  نصائــح  عــدة  العــزام  موجهــا  تحتويــه، 
اســتخدام أدوات شــبكات التواصــل االجتماعــي 
بالحــرص علــى اســتخدام كلمــات ســر آمنــة وفهم 

اعدادات الخصوصية وتعلم كيفية تغييرها

يوم رياضي تفاعلي في مديرية شباب
مادبا

ورشة عمل بعنوان "االستخدام اآلمن 
لإلنترنت" في مركز شابات صخرة 



انطالق فعاليات برنامج القائد الشبابي
 المستوى المتقدم 

  

تحــت رعايــة مديــر شــباب محافظــة المفــرق د.عمــر 
أجيــال  هيئــة  مــن  ممثليــن  وبحضــور  الغويــري 
المراكــز  ورؤســاء  البرنامــج  ومنســقي  الســالم 
المجتمعيــه  الشــرطة  وممثلــي  المعنيــة 
ومؤسســة رفــد المعرفــه تــم افتتــاح مبــادرات 
ــز  ــرق ومرك ــابات المف ــز ش ــي مرك ــج RYSE ف برنام
شــباب الدفيانــة  يهــدف البرنامــج الــذي تقدمــه 
هيئــة أجيــال الســالم وبالتعــاون مــع وزارة الشــباب  
إلــى إنشــاء جيــل مــن الشــباب قــادرٍ علــى التكيــف 
ــث  ــا حي ــا واقتصادي ــرات وممكــن اجتماعي مــع التغي
يعمــل تحالــف RYSE مــن خــالل مجموعــة منظمــات 
منهــا هيئــة اجيــال الســالم التــي تعمــل علــى الفــن 
والرياضــة  تــم تنفيــذ تقييــم احتياجــات المجتمــع وثم 
ــى  ــة إل ــة باإلضاف ــة وفني ــية ورياضي ــات نقاش جلس
وفعاليــات  التأييــد  وكســب  مناصــرة  جلســات 

ومبادرات تهدف للخدمة المجتمع

مبادرات شبابية متنوعة في مديرية
 شباب محافظة المفرق  

انطالق مبادرة " النادي الصحي
 المتنقل" في مركز شباب شابات 

حي األمير محمد   

 ضمــن مبــادرات فريــق RYSE فــي مركــز شــباب 
وشــابات حــي األميــر  محمــد، وبالتشــاركية مــع 
هيئــة أجيــال الســالم وموسســة قــاف، انطلــق فــي 
ــذي  ــل، وال ــي المتنق ــادي الصح ــادرة الن ــز مب المرك
جــاء بنــاًء علــى تقييــم احتياجــات المجتمــع لمحافظــة 
الزرقــاء.  ويهــدف  النــادي إلــى توعيــة الشــباب 
ببعــض األمــراض المنتشــرة مثــل الســكري وســكري 
األطفال وفيروس كوروناالمستجد       COVID- 19 ، وتقديم 
اإلرشــادات حــول التعامــل الســليم معهــا، والتغذيــة 
الســليمة، واإلســعافات األوليــة، وكيفية اســتخدام 

األدوية بطريقة سليمة



ورشة توعوية في مديرية شباب
 العقبة 

  

ــول  ــة ح ــة توعوي ــة ورش ــباب الديس ــز ش ــذ مرك نف
األعمــال  وريــادة  الصغيــرة  المشــاريع  إدارة 
بمشــاركة 20 شــابا.  قدمهــا المــدرب فيصل مطلق 
الزوايــدة تحــدث خاللهــا عــن أهميــة ريــادة األعمــال 
تعــود  التــي  الرياديــة  المشــاريع  بنــاء  وكيفيــة 

بالنفع االقتصادي وكيفية استمراريتها   

ضمــن مشــروع تقديــم الخدمــات المتكاملــة 
وزارة  تنفــذه  الــذي  تأثــرًا،  االكثــر  للشــباب 
الشــباب بتمويــل مــن البنــك الدولــي، نفــذت 
جمعيــة تحفيــز للريــادة والتطويــر بالتعــاون مــع 
ــن  ــة م ــد، مجموع ــة إرب ــباب محافظ ــة ش مديري
التدريبــات الوظيفيــة لمجموعــة مســتهدفة 

من الشباب في محافظة اربد. 



  

 بمشــاركة 39 جوالــة مــن جــواالت المراكــز الشــبابية مــن كافــة محافظــات المملكة اختتمــت مديرية
ــوان " الحركــة الكشــفية ــدات الرهــوط تحــت عن  المراكــز الشــبابية والكشــافة اللقــاء الوطنــي لرائ
 ومئويــة الدولــة األردنيــة " عبــر تطبيــق زووم    ويهــدف اللقــاء إلــى التعريــف بأهميــة الحركــة
 الكشــفية واإلرشــادية خــالل مئويــة الدولــة األردنيــة و المنهــاج الكشــفي للجــواالت ودور الجوالــة

في خدمة وتنمية المجتمع

اختتام اللقاء الوطني لرائدات الرهوط   

  

 بمشــاركة 20 شابا من الفئة العمرية 14_17 سنه،
 نفــذ مركــز شــباب البتــرا ورشــة تعليميــة بعنــوان
 إنترنــت األشــياء . بهــدف تطويــر بيئــة تعليميــة
 وتربويــة آمنــة وداعمــة بإســتخدام تكنولوجيــا
 المعلومــات. تحــدث بهــا المــدرب عــن تعريــف
 اإلنترنــت بشــكل عــام، وإنترنــت األشــياء الــذي
جمــع علــى  القــادرة  األجهــزة  علــى   يعتمــد 
االخــرى األجهــزة  مــع  ومشــاركتها   البيانــات، 

الموجودة على الشبكة



  

لمديريــة التابــع  الوســطية  شــباب  مركــز   نفــذ 
"التقنيــات حــول  تدريبيــة  ورشــة  إربــد،   شــباب 
ــة ــة زراع ــع مديري ــاون م ــرة" بالتع ــة المبتك  المائي
 الوسطية، بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز . حيث تم
ــي األردن ــي ف ــر المائ ــكلة الفق ــن مش ــث ع  الحدي
المناســبة الحلــول  وأبــرز  المتاحــة،   ومصادرهــا 
 للتغلــب علــى شــح الميــاه، و أهميــة رفــع الوعــي
 بضــرورة المحافظــة علــى كميــات الميــاه المتاحــة،
 واســتخدام قطــع توفيــر الميــاه والتقنيــات المائية
المائيــة للحصــاد  المثلــى  الطــرق  و   المبتكــرة. 
األمطــار ميــاه  تجميــع  آبــار  خــالل  مــن   وذلــك 
الســدود فــي  المتــاح  للمخــزون   المســاندة 
الميــاه معالجــة  ودور  المائيــة،   والحفائــر 
ــر وترشــيد ــة فــي توفي ــاه الرمادي  واســتخدام المي

االستهالك المائي

  

 بمشــاركة 20 شابا من الفئة العمرية 14_17 سنه،
 نفــذ مركــز شــباب البتــرا ورشــة تعليميــة بعنــوان
 إنترنــت األشــياء . بهــدف تطويــر بيئــة تعليميــة
 وتربويــة آمنــة وداعمــة بإســتخدام تكنولوجيــا
 المعلومــات. تحــدث بهــا المــدرب عــن تعريــف
 اإلنترنــت بشــكل عــام، وإنترنــت األشــياء الــذي
جمــع علــى  القــادرة  األجهــزة  علــى   يعتمــد 
االخــرى األجهــزة  مــع  ومشــاركتها   البيانــات، 

الموجودة على الشبكة

ورشة تدريبية بعنوان التقنيات المائية 
المتبكرة في مديرية شباب إربد

ورشة تعليمية حول إنترنت األشياء 


