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   اختتام فعاليات تدريب برنامج القيادة للعاملين مع الشباب

اختتمــت مديريــة المراكــز الشــبابية والكشــافة بــوزارة الشــباب بالشــراكة مــع منظمــة األمــم المتحــدة 
اليونيســف وهيئــة أجيــال الســالم بحضــور أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور، فعاليــات 
تدريــب برنامــج القيــادة للعامليــن مــع الشــباب، الــذي قــام بتدريــب العامليــن مــع الشــباب علــى جملــة 
ــة  ــور إلــى أهمي ــة، إدارة المشــاعر، وتســوية النزاعــات.  وأشــار الجب مــن المهــارات والتطلعــات القيادي
ــم  ــي تســهم فــي تقدي ــن العــام والخــاص والت ــوزارة بشــركائها مــن القطاعي ــي تجمــع ال الشــراكة الت
كافــة البرامــج واألنشــطة النوعيــة التــي تصُقــل وُتنمــي شــخصيات الشــباب بالعديــد مــن الموضوعــات 
فــي مختلــف المجــاالت، إليجــاد جيــل مــن الشــباب ُمتمــك�ٍن واٍع بكافــة األمــور الحياتيــة.  و أكــد مديــر 
ــادة  ــة القادمــة مــن خــالل برنامــج القي ــى المرحل المراكــز الشــبابية والكشــافة فــراس الشــوابكة عل
وتنفيــذه فــي 36 مركــز شــبابي، للخــروج بجملــة مــن المبــادرات التــي تعالــج مشــاكل اجتماعيــة بقيــادة 

الشباب، إليجاد شباب قياديين فاعلين في المجتمع



  

للغــة  تدريبيــة   دورة  الطيبــة  شــباب  مركــز  نفــذ 
اإلنجليزيــة قدمهــا األســتاذ محمــد الحميــدات لمــدة 
20 شــابًا مــن المركــز للفئــة  أيــام، بمشــاركة  أربــع 
العمريــة 14_16. وتهــدف الــدورة إلــى تمكيــن المتدربين 
اإلنجليزيــة،  للغــة  األساســية  القواعــد  مــن معرفــة 
اآلراء،  عــن  كالتعبيــر  محادثــة  إجــراء  علــى  والقــدرة 
والمحادثــة  األشــياء،  و  األماكــن  ووصــف  والرغبــات 

حول مواضيع عامة

دورة تدريبية للغة اإلنجليزية في مركز
 شباب الطيبة

 اختتام الدورة الثالثة من مشروع بحث
 العمل التشاركي  

  

المجتمعيــة  بالحلــول  الشــباب  إشــراك  بهــدف 
وترســيخًا لمبــدأ التشــاركية والحــوار، نظمــت مديريــة 
المراكــز الشــبابية والكشــافة بالتشــارك مــع منظمــة 
ــة  ــة ختامي ــالم، جلس ــال الس ــة أجي ــيف وهيئ اليونيس
مشــاريع  أحــد  التشــاركي"  العمــل  "بحــث  لبرنامــج 
منظمــة اليونيســف التــي تنفذهــا بالشــراكة مــع 
عــرض  إلــى  البرنامــج  ويهــدف  الشــباب،  وزارة 
ــادرات وحمــالت المناصــرة التــي نفذهــا الشــباب  المب
ــة  ــول المقترح ــول الحل ــوء ح ــليط الض ــابات لتس والش
ــية  ــات نقاش ــالل جلس ــن خ ــة، م ــاكل المجتمعي للمش
وحواريــة يديرهــا الشــباب أنفســهم والعمــل علــى 
تقديــم توصياتهــم ومقترحاتهــم التطويريــة للجهــات 
ــاع القــرار، بمشــاركة 28 شــابًا وشــابة  ــة وصن المعني

من كافة مديريات الشباب 



  

  

 نفــذ مركــز شــباب الشــونة الشــمالية دورة تدريبيــة 
التعليمــي،  الروبــوت  تصميــم  فــي  متخصصــة 
بمشــاركة 20 شــابًا مــن أعضــاء المركــز. وتهــدف 
الــدورة إلــى نشــر ثقافــة الــذكاء االصطناعــي لــدى 
الروبوتــات  أنــواع  علــى  والتعــرف  الشــباب، 
التعليميــة  اســتخداماتها  ومجــاالت  ومكوناتهــا 
و  والطبيــة.  والهندســية  والصناعيــة  والمنزليــة 
التعــرف علــى طــرق االبتــكار فــي صناعــة الروبــوت 
العمليــة،  الحيــاة  فــي  واســتخداماته  وبرمجتــه 
برامــج  باســتخدام  الروبوتــات  تصميــم  ووســائل 
متخصصــة وأهــم المكونــات المطلــوب توفرهــا 
األغــراض  لخدمــة  فيهــا  والتحكــم  لصناعتهــا 

المختلفة

  

نظــم مركــز شــباب  غــور المزرعــه التابــع لمديريــة 
شــباب الكــرك دورة تدريبيــة بعنــوان إعــادة  تدويــر 
ــدرب  ــا الم ــار  خالله ــابا . أش ــاركة 20ش ــب بمش الخش
التدويــر  إعــاده  أهميــة  إلــى  العجاليــن  محمــد 
أو  مجســمات  لعمــل  المحيطــة  البيئــة  واســتغالل 
قطــع، موضحــًا أهميــة األعمــال المهنيــة لمــا لهــا من 
أهميــة فــي تدريــب الشــباب لتكويــن أفــكار للمشــاريع 
الصغيــرة التــي تعــود عليهــم فــي المســتقل القريــب 

بتوفير مصدرًا للدخل

دورة إلعادة التدوير في مركز شباب غور 
المزرعه

دورة عن تصميم الروبوت التعليمي
 بمركز شباب الشونة



  

احتفــل مركــز شــباب العقبــة ومديريــة شــرطة العقبــة 
قســم الشــرطة المجتمعيــة بمناســبة اليــوم العالمــي 
ــة  ــن جداري ــتار ع ــة الس ــالل الفعالي ــدل خ ــرور . وأس للم
ــن  ــل المتطوعيــن والشــباب الموهوبي ُصممــت مــن قب
اإللتــزام  بضــرورة  للمجتمــع  رســالتهم  عــن  للتعبيــر 
الفعاليــة  وجــاءت  المروريــة،  بالشــواخص  والتقيــد 
التربويــة  للمؤسســات  الهــام  الــدور  علــى  للتأكيــد 
التوعيــة  مجــال  فــي  دورهـــا  تفعيــل  علــى  وحثهــا 
والتربيــة المروريــة باإلضافــة إلــى  ضــرورة العمــل علــى 
ــف  ــل مختل ــن قب ــذل م ــي تب ــود الت ــة الجه ــد كاف توحي
ــة  ــى بالتوعيـ ــي تعن ــة والت ــمية واألهلي ــات الرس الجه
المروريــة ورفــع مســتوى التنســيق فيمــا بينهــا وإبــراز 
بهــا  تقــوم  التــي  واإلجــراءات  والوســائل  الجهــود 

األجهزة المختصة للحد من الحوادث المرورية

  

ورشــة  جــرش  محافظــة  شــباب  مديريــة  نظمــت 
تعريفيــة بصنــدوق التنميــة والتشــغيل فــي قاعــة 
مركــز شــباب جــرش بمشاركة30شــابا وشــابة ضمــن 
الفئــة العمريــة18_30، وتهــدف الورشــة إلــى التعريــف 
بالمؤسســات التــي تقــدم الدعــم للشــباب األردنــي  
إلقامــة مشــاريع خاصــة بهــم فــي المجــاالت الصناعيــة 
أو الحرفيــة أو الخدميــة أو الســياحية وذلــك لخلــق 
فـــــــرص عمــل لهــم مســتدامة تــدر عليهــم دخــًال 
مناســبًا  واإلســتفادة مــن طاقاتهــم وإســتغاللها فــي 

التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية

مديرية شباب العقبة تحتفل باليوم 
العالمي للمرور

ورشة حول المشاريع الصغيرة في
 مديرية شباب جرش 



  

المنزلــي  العمــل  علــى  الشــباب  تشــجيع  بهــدف 
وتســــــــويـــق المـنـتـجــــــات باســــتخدام تكنولوجيــا 
المعلومــات ومنصــات التواصــل االجتماعــي، نظمــت 
ــباب  ــز ش ــي مرك ــاء ف ــة الزرق ــباب محافظ ــة ش مديري
ــوان"  ــل بعن ــة عم ــي ورش ــاء النموذج ــابات الزرق وش
وطــرق  المنزليــة  والمنتجــات  اليدويــة  الحــرف 
تســويقها، وبمشــاركة (20) شــابًا وشــابًة مــن أعضــاء 
المركــز.  وتضمــن النشــاط تعريــف الشــباب بمفهــوم 
الحــرف  أنــواع  اليدويــة، وأهميتهــا، وأهــم  الحــرف 
اليدويــة والمنتجــات المنزليــة التــي يمكــن التــدرب 
المواقــع  خــالل  مــن  تســويقها  وطــرق  عليهــا، 
اإللكترونيــة ومنصــات التواصــل االجتماعيــة، وبمــا 
المهنــي  العمــل  علــى  تشــجيعهم  فــي  يســهم 

وتوفير مصادر دخل لهم

مديرية شباب الزرقاء تنظم ورشة
 عمل حول الحرف اليدوية وطرق تسويقها

ورشة تثقيفية حول  العنف األسري
   في مركز شباب الحمراء 

ــول  ــة ح ــة  تثقيفي ــراء ورش ــباب الحم ــز ش ــذ مرك نف
عبــر  وحلــول  ومظاهــر  أســباب  األســري  العنــف 
وتضمنــت   ، مشــاركا   20 وبحضــور  زووم  تطبيــق 
الورشــة مفهــوم العنــف األســري ودوافــع العنــف 
الفــرد  علــى  وآثــاره  بأنواعــه  والتعريــف  األســري 

والمجتمع و كيفية التخلص من هذه الظاهره



زيارة مركز شباب عبين لمعهد التدريب
 المهني/عجلون

مديرية شباب معان تنظم حوارية 
اإلعالم الشبابي

  

ــد  ــى معه ــارة  إل ــن  زي ــن عبلي ــباب عبي ــز ش ــذ مرك نف
ــة  ــن الفئ ــابا ضم ــاركة 20 ش ــي بمش ــب المهن التدري
المعهــد  مديــر  ووضــح  عامــًا،   17_15 العمريــة 
آليــة  للمشــاركين  القضــاة  معتصــم  المهنــدس 
القبــول فــي المعهــد ، ومــدة التدريــب في المشــاغل 
بحســب التخصــص، إضافــة لــدور المعهــد فــي تدريــب 
األيــدي العاملــة لســوق العمــل، واطلــع المشــاركين 
خــالل الزيــارة  علــى مشــاغل المعهــد المخصصــة 
ــًا  ــاث، داعي ــكال الجنســين مــن الذكــور واإلن ــب ل للتدري
ــي  ــة الت ــى التســجيل فــي البرامــج التدريبي الشــباب إل

يتم اإلعالن عنها بشكل مستمر
  

بعنــوان:"  حواريــة  معــان  شــباب  مديريــة  نظمــت   
اإلعــالم الشــبابي الهــادف بحضــور عــدد مــن الصحفييــن 
ــي  ــع المحل ــن المجتم ــاء م ــان وأبن ــة مع ــن محافظ م
والهيئــات الشــبابية.   وتضمنــت الحواريــة الحديــث 
بيــن  الثقــة  تعزيــز  اإلعــالم فــي  حــول دور وســائل 
األدوات  وعــن  المختلفــة،  المجتمعيــة  الفئــات 
اإلعالميــة كافــة التــي جــاءت لتتكيــف مــع المتغيــرات 
فــي المجتمــع لتدعــم مرحلــة التعافــي بعــد جائحــة 
الشــاملة  اإلعــالم  رســالة  إلــى  باإلضافــة  كورونــا. 

والهادفة 

المجتمعيــة  بالحلــول  الشــباب  إشــراك  بهــدف 
وترســيخًا لمبــدأ التشــاركية والحــوار، نظمــت مديريــة 
المراكــز الشــبابية والكشــافة بالتشــارك مــع منظمــة 
ــة  ــة ختامي ــالم، جلس ــال الس ــة أجي ــيف وهيئ اليونيس
مشــاريع  أحــد  التشــاركي"  العمــل  "بحــث  لبرنامــج 
منظمــة اليونيســف التــي تنفذهــا بالشــراكة مــع 
عــرض  إلــى  البرنامــج  ويهــدف  الشــباب،  وزارة 
ــادرات وحمــالت المناصــرة التــي نفذهــا الشــباب  المب
ــة  ــول المقترح ــول الحل ــوء ح ــليط الض ــابات لتس والش
ــية  ــات نقاش ــالل جلس ــن خ ــة، م ــاكل المجتمعي للمش
وحواريــة يديرهــا الشــباب أنفســهم والعمــل علــى 
تقديــم توصياتهــم ومقترحاتهــم التطويريــة للجهــات 
ــاع القــرار، بمشــاركة  شــابًا وشــابة  ــة وصن المعني

من كافة مديريات الشباب 


