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ــداد  ــز إع ــالل مرك ــن خ ــباب م ــذه وزارة الش ــذي تنف ــبابية ال ــادة الش ــج القي ــات برنام ــت فعالي انطلق
القيــادات الشــبابية بالتعــاون مــع الصندوق  الهاشــمي لتنمية البادية األردنية بمشــاركة 30 مشــاركا 
ــم  ــرة التفاه ــود مذك ــذا لبن ــج تنفي ــي البرنام ــط، ويأت ــرق األوس ــة الش ــالب جامع ــن ط ــاركة م ومش
المشــتركة بهــدف تعزيــز التعــاون المشــترك لصياغــة المشــاريع والبرامــج واألنشــطة المشــتركة التي 
يحتاجهــا شــباب الباديــة.   وتهــدف الــدورة إلــى أعــداد قيــادات شــبابية قــادرة علــى التخطيــط وتحديــد 
األهــداف حســب القيــم والتطلعــات واالرتقــاء بمســتوى التفكيــر اإلبداعــي وتطويــر المهــارات الذاتية 
والتوقعــات االيجابيــة وتعزيــز المواطنــة الصالحــة ، زيــادة الوعــي الذاتــي إلدارة ذاتيــة بشــكل أفضــل، 
ــاركين  ــد المش ــة وتزوي ــادة الحديث ــاليب القي ــي أس ــر تبن ــدة عب ــات الجي ــاء العالق ــة وبن ــب الثق كس

بالمعارف العلمية والخبرات العملية

انطالق فعاليات برنامج القيادة الشبابية لطلبة جامعة الشرق األوسط 



قصص نجاح 

جلسات توعوية حول إدارة الغضب
 والضغط النفسي في مديرية شباب البترا 

  

بالتعــاون مــع مركــز الالجئيــن الدنماركــي نفــذ مركــزي 
شــباب الطيبــة وشــابات البتــرا، فعاليــات جلســات 
حول إدارة الغضب  والضغط النفسي  بحضور 30 مشاركا 
ومشــاركة. وجــاءت الجلســات التــي تحــدث فيهــا 
المدربــان عهــد النوافلــه ويوســف النعيمــات  لتســاعد 
طبيعــة  وإدراك  مشــاعرهم،  فهــم  علــى  الشــباب 
تفكيرهــم، ليتمكنــوا مــن الســيطرة علــى إنفعاالتهــم 
والتحكــم بنوبــات غضبهــم؛ مــن أجــل حيــاة أكثــر هدوء 

وإستقرار

  

ــة شــباب  ــع لمديري  نفــذ مركــز شــابات صخــرة التاب
العربــي  العالــم  مركــز  مــع  بالتعــاون  عجلــون 
اإلنســان  وحقــوق  الديمقراطيــة  للتنميــة 
ومؤسســة هانــز زايــدل األلمانيــة ورشــة عمــل 
بعنــوان "مشــاركة المــرأة األردنيــة فــي الحيــاة 
السياسية " بمشاركة 20 شابة،  حيُث تطرقت الورشة 
إلــى  دور المــرأة فــي مســيرة الدولــة االردنيــة، 
وواقــع المشــاركة السياســية والحزبيــة للمــرأة 
الملــك  لجاللــة  النقاشــية  واألوراق  والشــباب، 
االردن،  فــي  الحزبيــة  والحيــاة  الثانــي،  عبــدهللا 
والشــباب فــي اإلدارة المحليــة، وثقافــة الحــوار 
الفاعلــة ومفهــوم  اآلخــر، والمواطنــة  وقبــول 
العمــل التطوعــي وحقــوق االنســان، إضافــة إلــى 
االتصــال  للشــباب ووســائل  اإلعالميــة  الثقافــة 

المجتمعي

ورشة تدريبية حول مشاركة المرأة
 االردنية في الحياة السياسية



قصص نجاح 

ورشة عن الثقافة المالية للشباب في  
مركز شابات الوسطية

  

إربــد،  غربــي  الوســطية  لــواء  نظــم مركــز شــابات 
ورشــة حــول الثقافــة الماليــة للشــباب، بمشــاركة 
مجموعــة مــن منتســبات المركــز عبــر االتصــال المرئي. 
بهــدف الحديــث عــن أهميــة امتــالك الثقافــة الماليــة 
الواجــب  الشــبابية  والقــدرات  المهــارات  لتعزيــز 
ــة المــدرة للدخــل.  ــر المشــاريع اإلنتاجي توفرهــا لتطوي
إلــى  إضافــة  للمشــروع،  ميزانيــة  إنشــاء  وكيفيــة 
الخطــط التســويقية، ووســائل تطويــر المشــروعات 
إدارتهــا، وكيفيــة  الشــخصية ومرتكــزات  اإلنتاجيــة 
تحويــل المبــادرات التطوعيــة إلــى مشــروعات ناجحــة 

وسبل تجاوز المعيقات القائمة

  

 أقــام  مركــز شــابات جــرش سلســة ورش تثقيفيــة 
حــول الشــرطة المروريــة بالتعــاون مــع مركــز أمــن 
لمديريــة  المجتمعيــه  والشــرطة  جــرش  مدينــة 
ــذي  ــدور ال ــا لل ــارة خالله ــم اإلش ــرش . ت ــرطة ج ش
حمــــاية  فــي   المروريــة  الشــرطة  تقدمــة 
المروريــة  األخطــار  مــن  الطريــق  مســتخدمي 
مســتخدمي  علــى  يجــب  ومــا  بهــم   المحدقــة 
ــى يتحقــق  ــق تعاونهــم مــع رجــل المــرور حت الطري
الهــدف الــذي ننشــده جميًعــا وهــو حمايــة األرواح 

والممتلكات

ورشة توعوية حول الشرطة المرورية
 في شابات جرش   

مبادرة تحت عنوان الرياضة والصحة في
 مديرية شباب العقبة



  

نظــم مركــز شــابات فقــوع بالتعــاون مــع إدارة الشــرطة المجتمعيــة فــي مركــز أمــن فقــوع، لقــاء لبنــاء جســور الثقــة 
مــا بيــن رجــل األمــن العــام والمجتمــع المحلــي وصــوًال إلــى تغييــر الصــورة النمطيــة التــي تالحــق رجــل األمــن العــام 
ــواء فقــوع المقــدم  ــي فــي ل ــس المركــز األمن ــذي ترأســه رئي ــق مفهــوم األمــن الشــامل. وهــدف اللقــاء ال وتحقي
ــن  ــن المواط ــى تمكي ــة إل ــر الحكومي ــو الدوائ ــة ومندوب ــرطة المجتمعي ــط الش ــور ضاب ــدوان بخص ــد الع ــن ماج الرك
للمشــاركة بأعمــال الشــرطة المجتمعيــة داخــل المجتمــع بصــورة إيجابيــة وغيــر تقليديــة لتنعكــس علــى أمــن وســالمة 
المواطــن. وأشــار العــدوان إلــى أهميــة وضــع خطــة لعمــل المجلــس المحلــي وتفعيــل اللجــان وعمــل مبادرات شــبابية 
هدفهــا توعيــة الشــباب مــن خــالل التأكيــد علــى مشــاركة المجلــس فــي دراســة احتياجــات المجتمــع المحلــي 
ــًا إلــى أن  ــه، الفت ــات لمواجهــة الظواهــر الســلبية المختلفــة التــي تنعكــس علــى أمن والوقــوف علــى أهــم األولوي
المركــز يســعى جاهــدًا لعمــل مبــادرات توعويــة بخصــوص ظاهــرة المخــدرات، وأنــه ســيكون هنــاك آليــة لرصــد 

االحتياجات ومتابعتها ضمن خطة زمنية

لقاء حول العالقة التشاركية بين األمن والمجتمع المحلي في مركز شابات فقوع  
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ــي  ــاء النموذج ــابات الزرق ــباب وش ــز ش ــم مرك  نظ
فعاليــات اليــوم األول والثانــي مــن األيــام الطبيــة 
المجانيــة والتــي تنفــذ بالتعــاون مــع  مركــز " بــرو 
ميديكال مينا" الطبي(PRO MEDICAL MENA)      في مدينة 
الزرقــاء. حيــث تضمــن اليــوم األول االختصاصــات 
الطبيــة فــي مجالــي الباطنيــة والجراحــة العامــة، 
إضافــة إلــى تقديــم االستشــارات الطبيــة، وإجــراء 
فيمــا  الــدم.  وســكر  الــدم  ضغــط  فحوصــات 
االستشــارات  الثانــي  اليــوم  فعاليــات  تضمنــت 
الطبيــة  فــي مجــال األنــف واألذن  والحنجــرة، 

وطب العيون

  

كشــف المديــر التنفيــذي لمدينــة االميــر هاشــم 
بــن عبــدهللا الثانــي للشــباب، الدكتــور ابراهيــم 
الشــخانبة أن المدينــة بــدأت العمــل بإنشــاء 
بركــة لتوفيــر نحــو اربعــة آالف متــر مكعــب مــن 
ــاه بالموســم الصيفــي، مــن خــالل إعــادة  المي
ــاه األمطــار  ــع مي ــاه المســابح وتجمي ــر مي تدوي

في محافظة مأدبا.

مأدبا: انشاء بركة لتجميع 4 آالف م3
 من المياه بمدينة االمير هاشم 

مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي
 ينظم نشاطا بعنوان " األيام الطبية المجانية"

  

مــع  وبالتعــاون  العاصمــة  شــباب  مركــز  نفــذ 
الصنــدوق الهاشــمي  للتنميــة البشــرية ( جهــد ) 
حصــص  لتنفيــذ  التعليميــة  المســاعدات  مشــروع 
التقويــة باللغــة اإلنجليزيــة، و اســتمرت الــدورة مــن 
شــهر تشــرين الثانــي وحتــى شــهر  كانــون األول، 
بمشاركة 90  مشارًكا ومشاركة من مختلف الفئات 

العمرية

دورة تقوية باللغة اإلنجليزية في
 مديرية شباب العاصمة 

مبادرة تحت عنوان الرياضة والصحة في
 مديرية شباب العقبة

  

ــة  ــة الصحي ــة للتوعي ــة الملكي ــع الجمعي ــاون م بالتع
والوكالة األمريكية للتنمية الدوليةUSAID أُطلق في 
مركــز شــابات القويــره مبــادرة تحــت عنــوان "الرياضــة 
والصحــة"، وشــملت المبــادرة علــى إنشــاء صالــة 
رياضيــة مجهــزة  كواحــدة مــن المراحــل الداعمــة 
ــة الرياضــات  ــز وتنمي ــادرة والتــي تســتهدف تعزي للمب
لــدى الشــباب بشــكل مجانــي  وذلــك  المختلفــة 
ــة ،  ــة المجتمعي ــة الصح ــرة أنظم ــيع دائ ــدف توس به
ــر األجهــزة  ــر توفي ــي لديهــم عب ودعــم النشــاط البدن
لهــم ممارســة  تكفــل  التــي  المجانيــة   الرياضيــة 
الرياضــة لتحســين لياقتهــم البدنيــة، بمــا ينعكــس 
أكــد  الصحيــة والنفســية. و  إيجابــا علــى حالتهــم 
القائمــون علــى المبــادرة  ضــرورة نشــر الثقافــة 
ــادرات التــي  ــة لــدى المجتمــع مــن خــالل المب الرياضي
ــع.    ــات المجتم ــالف فئ ــع اخت ــا م ــي تعزيزه ــهم ف تس
ــذه  ــعادتهن به ــن  س ــتفيدات ع ــت المس ــا وأعرب كم
المبــادرة التــي تعكــس أبلــغ صــور التعــاون والتعاضــد 
والتكاتــف مــن الجهــات المانحــة لتقديــم أفضــل 
الخدمــات لشــريحة الشــباب، بمــا يســاعدهم علــى 

تحقيق أسلوب حياة صحي وأكثر إيجابية


