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تتشــرف أســرة وزارة الشــباب وبإســم الشــباب األردنــي برفــع أســمى 
ــد المســيرة  صاحــب الجاللــة الهاشــمية  ــات التهنئــة والتبريــك إلــى قائ آي
ــده  ــي عه ــاه وول ــه هللا ورع ــين  حفظ ــن الحس ــي إب ــدهللا الثان ــك عب المل
ــة  ــتقالل المملك ــد اس ــبة عي ــدة  بمناس ــة الواح ــرة األردني ــن ولألس األمي

السادس والسبعين.  أعز� هللا األردن والقيادة الهاشمية



وزيــر الشــباب ونظيــره المصــري يبحثــان اوجــه التعــاون الشــبابي المشــترك 
وسبل تعزيزها



وزيــر الشــباب محمــد النابلســي يشــارك فــي افتتــاح منتــدى الشــباب العالمــي   
بــذور األردنيــة  لــالرض ومؤسســة  التحالــف الدولــي  الــذي ينظمــه  لــالرض 
بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة و وزارة الشــباب والجمعيــة الملكيــة لحمايــة 

الطبيعة بمشاركة 100 شاب وشابة من مختلف الدول اعضاء التحالف.



  

ــبابية،  ــز الش ــاء المراك ــن أعض ــة م ــاركة 26 جوال بمش
اختتمــت مديريــة المراكــز الشــبابية والكشــافة مؤخرًا، 
ــي  ــات الملتقــى الوطن ــرا، فعالي فــي بيــت شــباب البت
ــد مــن  ــة، وتضمــن الملتقــى  العدي ــادات الطبيعي للقي
الفعاليــات واألنشــطة المتعلقــة بماهيــة الحركــة 
الكشــفية، ودور الجوالــة والجوانــب الخاصــة بمرحلــة 
الجوالــة ومجموعــات عمــل حــول التصفــح اآلمــن 
داخــل  كشــفي  مســير  إلــى  باإلضافــة  والحمايــة، 
المدينــة الورديــة.  ولفــت مديــر المراكــز الشــبابية 
والكشــافة فــراس الشــوابكة إلــى أهميــة الملتقــى 
الــذي يهــدف إلــى تعزيــز الطــرق التربويــة للجوالــة 
الدينيــة  القيــم  لتنميــة  وتربويــًا  فكريــًا  واعدادهــا 

والوطنية واألخالقية لدى الشباب والشابات

ورشة تدريبية حول التدخالت التنموية

  

معســكر  فعاليــات  ســاكب  شــباب  مركــز  اختتــم 
التدريــب والتشــغيل والــذي اســتمر لمــدة 3 أيــام 
بمشــاركة 20 شــابا مــن الفئــة العمريــة 15_17 عامــًا، 
بالتعــاون مــع الشــركة الوطنيــة للتدريــب والتشــغيل 
علــى  المعســكر  واشــتمل  جــرش.  تدريــب  معهــد 
العديــد مــن الفعاليــات واألنشــطة منهــا مهــارت 
أهميــة  حــول  عمــل  ورش  و  االساســية،  الحيــاه 
قــدرات  رفــع  إلــى  المعســكر  ويهــدف  المهــن، 
لدخــول  مهاراتهــم  وتعزيــز  المشــاركين  األعضــاء 

سوق العمل بكفاءة

  

وزارة  فــي  التطوعيــة  المبــادرات  مديريــة  نظمــت 
للتدريــب  هنــدرة  برنامــج  مــع  بالتعــاون  الشــباب، 
والتطويــر ورشــة تدريبيــة بعنــوان "التدخــالت التنمويــة"، 
ــع  و ضمــت الورشــة 40 ُمشــاركًا ومشــاركة، مــن جمي
محافظــات المملكــة، تطرقــت لمجموعــة مــن المحــاور 
االســتراتيجية  الدراســات  البروبــوزل،  كتابــة  منهــا 
للمشــاريع التنمويــة، الحاجــة المجتمعيــة للمشــاريع، 
المشــاريع  ادارة  للمشــاريع،  المجتمعيــة  القابليــة 
التنمويــة، ُطــرق عمــل تدخــالت تنمويــة علــى المشــاريع، 
شــجرة المشــكالت، شــجرة الحلــول، وقائمــة المخاطــر 
الوقــوع  عــدم  إلــى  الورشــة  وتهــدف    . وادارتهــا 
باالخطــاء الشــائعة لكتابــة مقترحــات المشــاريع، الخــروج 
بافــكار رياديــة لمشــاريع تخــدم الشــباب ومجتمعاتهــم، 
تغييــر طــرق التفكيــر التقليديــة اتجــاه المشــاريع، تنميــة 
تجــاه  الشــباب  لــدى  االجتماعيــة  المســؤولية  حــس 
ــدم  ــة تخ ــاريع ريادي ــق مش ــق خل ــن طري ــم ع مجتمعاته

مصالحهم

اختتام معسكر التدريب والتشغيل في
 جرش



  

ــباب  ــة ش ــع لمديري ــوم التاب ــابات كفرس ــز ش ــم مرك نظ
للبنــات  الثانويــة  كفرســوم  مدرســة  فــي  إربــد 
وبالتعــاون مــع قســم المباحــث الجنائيــة فــي لــواء بنــي 
كنانــة ، جلســة حواريــة توعويــة إرشــادية حــول "الجرائــم 
ــن  ــة م ــز ومجموع ــاء المرك ــور أعض ــة"، بحض االلكتروني
ــى  ــة إل ــذه الحواري ــدف ه ــث ته ــة.  حي ــات المدرس طالب
أهميــة تعزيــز معرفــة جيــل الشــباب بالخدمــات األمنيــة، 
ــرورة  ــى ض ــن و عل ــن المواط ــة وأم ــة خصوصي و حماي
توعيــة الشــباب مــن الوقــوع فــي االخطــاء اإللكترونيــة 
وذلــك لخطورتهــا وشــدة عواقبهــا. باإلضافــة عــن 
أنــواع الجرائــم اإللكترونيــة وكيفيــة التعامــل معهــا من 

قبل األجهزة االمنية وطرق التعامل مع مرتكبيها

حوارية حول الجرائم اإللكترونية في 
 كفرسوم  

انطالق فعاليات معسكر اإلبداع واالبتكار
 (2) في مديرية شباب محافظة الزرقاء 

  

اطلقــت مديريــة شــباب محافظــة الزرقــاء عبــر تطبيــق 
زووم فعاليــات اليــوم األول مــن معســكر االبــداع 
بيــن  مــا  بالشــراكة  ينفــذ  والــذي   ،(2) واالبتــكار 
المديريــة وحاضنــة االبتــكار االجتماعــي فــي إقليــم 
 ، العاصمــة  وشــابات  شــباب  مركــز  الوســط/ 
وبمشــاركة (33) مرشــدة مــن منتســبات مجموعــة 
ــم  ــى تقدي ــكر إل ــدف المعس ــادية.  ويه ــة اإلرش الجليل
ــن،  ــوا رياديي ــن ليصبح ــباب واليافعي ــالزم للش ــم ال الدع
ولتطويــر أفكارهــم إلــى مشــاريع مســتدامة مــع بنــاء 
قدراتهــم الفنيــة فــي ريــادة األعمــال االجتماعيــة 

وإدارة المشاريع



  

ــتقالل  ــة األس ــة بطول ــباب الطيب ــز ش ــي مرك ــم ف أختت
ــاء  ــن أعض ــابا م ــاركة 20 ش ــوت بمش ــي ف ــة البيب للعب

المركز، والتي أستمرت ثالث أيام متتالية .

اختتام بطولة االستقالل (البيبي فوت)

  

نفــذ مركــز شــباب صخــرة التابــع لمديريــة شــباب 
عجلــون مبــادرة بيئيــة تطوعيــة بعنــوان " همــة 
ولمــة " بمشــاركة 20 شــابا،   وأشــار رئيــس المركــز 
حمــود بنــي نصــر إلــى مفهــوم المبــادرات التطوعيــة 
وإدارة العمــل التطوعــي التــي مــن شــأنها تعزيــز 
وتبنــي  البيئــة  وحمايــة  االنتمــاء  مفاهيــم 
ــات  الســلوكيات الســليمة فــي التعامــل مــع النفاي
باعتبارهــا ركيــزة أساســية لدعــم الســياحة، والتصدي 
لمشــكلة النفايــات بهــدف الوصــول لمجتمــع بيئــي 

صحي

مبادرة بيئية تطوعية في مركز شباب
 صخره  



  

نظــم مركــز شــابات القصــر التابــع لمديريــة شــباب الكــرك  بالتعــاون مــع مدرســة القصــر الثانويــة للبنــات ورشــة 
توعويــة بعنــوان ( إنجــازات المــرأة فــي عهــد جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي) بمشــاركة 20 طالبــة . أشــارت خاللهــا 
المعلمــة اســمهان الزبــون إلــى أهميــة توســعة مــدارك الطالبــات حــول فكــرة المشــاريع الرائــده وقصــص نجــاح 
لســيدات رائــدات فــي المشــاريع الصغيــره وطــرق تنميــة المشــاريع واالســتمراريه كمــا بينــت تسلســل مشــاركة 

المرأة في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين

ورشة حول إنجازات المرأة في عهد جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين



ــبابية،  ــز الش ــاء المراك ــن أعض ــة م ــاركة  جوال بمش
اختتمــت مديريــة المراكــز الشــبابية والكشــافة مؤخرًا، 
ــي  ــات الملتقــى الوطن ــرا، فعالي فــي بيــت شــباب البت
ــد مــن  ــة، وتضمــن الملتقــى  العدي ــادات الطبيعي للقي
الفعاليــات واألنشــطة المتعلقــة بماهيــة الحركــة 
الكشــفية، ودور الجوالــة والجوانــب الخاصــة بمرحلــة 
الجوالــة ومجموعــات عمــل حــول التصفــح اآلمــن 
داخــل  كشــفي  مســير  إلــى  باإلضافــة  والحمايــة، 
المدينــة الورديــة.  ولفــت مديــر المراكــز الشــبابية 
والكشــافة فــراس الشــوابكة إلــى أهميــة الملتقــى 
الــذي يهــدف إلــى تعزيــز الطــرق التربويــة للجوالــة 
الدينيــة  القيــم  لتنميــة  وتربويــًا  فكريــًا  واعدادهــا 

والوطنية واألخالقية لدى الشباب والشابات


