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 تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الشباب وبنك المالبس الخيري
 وزارة الشــباب وبنــك المالبــس الخيــري، إحــدى إدارات الهيئــة الخيريــة األردنيــة 

  الهاشــمية، تنفــذان بنــود مذكــرة التفاهــم المشــتركة التــي وقعــت أخيــرًا،

 بتركيــب صنــدوق جمــع التبرعــات العينيــة مــن المالبــس واألكســية، فــي نــادي

 مدينــة الحســين للشــباب، ليتــم تفعيــل دور المشــاركة المجتمعيــة بتقديــم

 التبرعــات لصالــح األســر العفيفــة، مــن قبــل رواد النــادي وموظفــي وزارة الشــباب

 ومدينــة ونــادي مدينــة الحســين للشــباب، مــن خــالل التبــرع بالمالبــس واألكســية،

الظــروف ظــل  فــي  خاصــة  االجتماعــي،  للتكافــل  تحقيقــًا  خيــري،   كعمــل 

 االقتصاديــة والمعيشــية الصعبــة، التــي تعانــي منهــا فئــة مــن مجتمعنــا تحــت

.وطأة جائحة كورونا   

.

  

.



دورة تدريبية حول مشروع شباب
الريف اكثر صمودًا في مناطق 

جيوب الفقر 
ــون دورة تدريبيــة ــة شــباب عجل  نظمــت مديري

ــودًا ــر صم ــف اكث ــباب الري ــروع ( ش ــول مش  ح

 فــي مناطــق جيــوب الفقــر) الممــول مــن

 البنــك الدولــي وبالشــراكة مــع وزارة الشــباب،

 والــذي ينفــذ مــن قبــل مركــز وســطاء التغييــر

شــابات مركــز  فــي  المســتدامة   للتنميــة 

 عجلــون بمشــاركة 20شــابا وشــابة وتهــدف

فــي الشــباب  حيــاة  تحســين  الــى   الــدورة 

المجتمعات الريفية

  

ــاون    ــان بالتع ــباب مع ــز ش ــم مرك  نظ

السياســية الشــؤون  وزارة   مــع  

 والبرلمانية وبمشاركة20 شابة، ورشة

 بعنــوان  أهميــة مشــاركة الشــابات

حيــث السياســية،   العمليــة   فــي 

 هدفــت الورشــة إلــى تعريــف الشــابات

 بأهميــة دورهــن فــي عمليــة صنــع

ومشــاركتهن السياســية   القــرارات 

في االنتخابات النيابية لعام 2020

  

.

  

.

 ورشة بعنوان أهمية مشاركة
الشابات في العملية السياسية

.

 
.

.



.

   ” مدينة األمير هاشم للشباب تحتضن برنامج ”أردننا جنة

 مدينــة األميــر هاشــم بــن عبــدهللا الثانــي للشــباب،

الــزوار لمرافــق المدينــة ضمــن  تســتقبل أفــواج 

ــراف ــر“، بإش ــا بخي ــة.. أردنن ــا جن ــج ”أردنن ــار برنام  مس

مدينــة أول  لتكــون  الســياحة  وزارة  مــن   ودعــم 

رياضية توضع ضمن هذا البرنامج

  

ــر حمــزة للشــباب دورة  اختتمــت فــي  مدينــة األمي

للذكــور، والتــي نظمهــا مركــز المائــي   اإلنقــاذ 

 إعــداد القيــادات الشــبابية علــى المســبح األولمبــي

للمدينة بمشاركة 20 مشارك

  

.

  

.

اختتام دورة اإلنقاذ المائي

.
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.
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ــات ــرق جلس ــباب المف ــة ش ــت مديري  اختتم

ــي ــج مهارات ــن برنام ــة م ــة الثاني  المجموع

 والتــي تقــام فــي عشــرة مراكــز و علــى

البرنامــج وتضمــن  أيــام،  ســتة   مــدار 

ــدف ــة به ــارات الحياتي ــن المه ــة م  مجموع

المهــارات بنــاء  منهــا  للشــباب،   نقلهــا 

االبتــكار الرقميــة،  المهــارات   الماليــة، 

الســالم، أجــل  مــن  الرياضــة   االجتماعــي، 

ــى ــج إل ــدف البرنام ــد، ويه ــن بع ــم ع  والتعل

ــن ــدرات ، ع ــارات والق ــباب بالمه ــد الش  تزوي

البرامــج مــن  بعــدد  رفدهــم   طريــق 

 التدريبيــة وتزويدهــم بالمهــارات والمعــارف

الحياتية المتنوعة

  

البلقــاء جلســة  نظمــت مديريــة شــباب 

الشــباب مشــاركة  تعزيــز  حــول   حواريــة 

 في االنتخابات النيابية 2020 في مركز شابات

 البلقــاء النموذجــي، والتــي نظمهــا مركــز

الديمقراطيــة للتنميــة  العربــي   العالــم 

وزارة مــع  بالتعــاون  اإلنســان   وحقــوق 

و والبرلمانيــة  السياســية   الشــؤون 

ــدف ــة، وته ــدل األلماني ــة هانززاي  موسس

الشــباب مشــاركة  تعزيــز  إلــى   الورشــة 

،2020 النيابيــة  باالنتخابــات   والشــابات 

لتمثيلهــم المناســب  الشــخص   واختيــار 

احتياجاتهــم لتلبيــة  المجلــس،   فــي 

ومتطلباتهم

ختام جلسات المجموعة الثانية
من برنامج مهاراتي في مديرية 

 شباب المفرق 

جلسة حوارية حول تعزيز مشاركة
 الشباب في االنتخابات النيابية 

. .

.
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عبــر العاصمــة،  شــباب  مركــز   نظــم 
 وســائل االتصــال المرئــي، نــدوة حــول
علــى االجرامــي  الســلوك   خطــورة 
مفهــوم حــول  تطرقــت   المجتمــع، 
األجهــزة ودور  ودوافعهــا،   الجريمــة 
أمــن علــى  الحفــاظ  فــي   األمنيــة 

وسالمة المواطنين
 
.

 
.

  

.

  

.

  

الحــوار ثقافــة  بعنــوان  عمــل   ورشــة 

تطبيــق عبــر  اآلخــر،  وقبــول   والتســامح 

 الزووم، بمشاركة 20 شابا ضمن الفئة العمرية

 17-15 عامــًا، الورشــة التــي قدمهــا   يزيــد

ــش ــوم التعاي ــى مفه ــت إل ــوع، تطرق  الرف

الحــوار األديــان، مفهــوم  بيــن   الســلمي 

والتسامح، وقواعد وأدبيات الحوار

 ورشة عمل بعنوان ثقافة الحوار
  والتسامح وقبول اآلخر

ندوة حول خطورة السلوك
االجرامي على المجتمع 

.
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 اختتــم فــي مركــز شــابات الطيبــة
مهاراتــي برنامــج   فعاليــات 
تنظمــه الــذي  الثانــي   الفــوج 
مــع بالتعــاون  الشــباب   وزارة 
وهيئــة اليونيســف   منظمــة 
ــة ــة العمري ــالم، للفئ ــال الس  أجي
بحضــور عامــًا،   18_16  مــن 
ــر ــباب لتطوي ــر الش ــار وزي  مستش
مديــر الشــبابية،   المراكــز 
مديــر الشــبابية   الشــؤون 

.المشروع فراس الشوابكة

.

ورشة توعوية لتمكين الشباب
 من المشاركة الفاعلة في 

العملية االنتخابية
  

ــة ــة توعوي ــة ورش ــابات العقب ــز ش ــذ مرك  نف

 استهدفت الشابات من عمر 22-18عامًا، وذلك

 بالتنســيق والتعــاون مــع الهيئــة المســتقلة

 لالنتخــاب ووزارة التنميــة السياســية هدفــت

أهميــة حــول  الشــباب  لتوعيــة   الــدورة 

االنتخابيــة العمليــة  فــي   مشــاركتهم 

الديمقراطيــة  وانخراطهــم فــي المســيره 

كناخبيــن مميــزة  بصمــة  لهــم   ليكــون 

ــي ــائي والت ــاع النس ــة القط ــن خاص  ومنتخبي

 يعــول عليهــن المجتمــع الكثيــر مــن اإلنجــاز

والتغيير نحو االفضل

  

.

   اختتام برنامج مهاراتي



ُ

  

.

  

.

.
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التابــع النموذجــي  حنينــا   نفــذ مركــز شــابات 

 لمديريــة شــباب مأدبــا، ورشــة عمــل بعنــوان

 تعزيــز دور اإلعــالم وتكنولوجيــا االتصــال للحــد

 من العنف والتطرف واإلرهاب، بمشاركة 20 شابة

 للفئــة 24-18 عامــًا، حيــث تحــدث المــدرب وليــد

ــن ــد م ــي الح ــالم ف ــائل اإلع ــن دور وس ــة ع  خرم

 مــن العنــف ســواء فــي التلفزيــون أو الصحافــة

المختلفــة االجتماعــي  التواصــل   أووســائل 

 ومــدى خطــورة هــذه الوســائل اذا لــم تســتخدم

األطفــال عنــد  وخاصــة  صحيحــة   بطريقــة 

والشباب

  

 نظمــت مديريــة شــباب جــرش بالتعــاون مــع

أجيــال وهيئــة  والتعليــم  التربيــة   وزارة 

 الســالم واليونيســيف، فــي مركــز شــابات

 جرش مبادرة بعنوان

 حيــث اشــتملت علــى تأهيــل غرفــة فــي 

ــزة ــا باجه ــم تجهيزه ــرش ت ــابات ج ــز ش  مرك

  حاســوب وتكييــف وخدمــات إنترنــت، بهــدف

 تقديــم الخدمــات اإللكترونيــة للطــالب األقــل

 حظــا والراغبيــن بعمــل أبحــاث، وتزويدهــم

مجــال فــي  وتقويــة  تأهيليــة   بــدورات 

المعلوماتية

 smarts station مبادرة     
    في مركز شابات جرش

 ورشة عمل بعنوان تعزيز دور
 اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

.

.

 smarts station 



  

ــر حمــزة للشــباب دورة  اختتمــت فــي  مدينــة األمي

للذكــور، والتــي نظمهــا مركــز المائــي   اإلنقــاذ 

 إعــداد القيــادات الشــبابية علــى المســبح األولمبــي

للمدينة بمشاركة 20 مشارك

  

.

.

 
.

.

  

ــة  ــي مديري ــبابية ف ــات الش ــة والهيئ ــم األندي ــذ قس  نف

 شــباب البتــرا محاضــرة حــول (التخصصــات المطلوبــة

االتصــال وســائل  طريــق  عــن  العمــل)،  ســوق   فــي 

مديــر الطراونــة  ســمير  الدكتــور  قدمهــا   المرئــي، 

ــوب، ــم الجن ــرع إقلي ــة ف ــة المدني ــوان الخدم ــب دي  مكت

اللــواء فــي  المطلوبــه  التخصصــات  إلــى   تطرقــت 

المنطقــة،و فــي  والمشــبعة  الراكــدة   والتخصصــات 

أعداد الطلبات المقدمة لغايات التوظيف

  

.

  

.

محاضرة حول التخصصات المطلوبة في سوق العمل في إقليم البترا

مركز شابات حي األمير محمد ينظم ورشة عمل "بروتوكول الصحة
" والسالمة العامة 

  

 بهــدف تعريــف الشــابات بمفهــوم بروتوكــول الصحــة

والقواعــد بنــوده،  وأهــم  العامــة،   والســالمة 

ــي ــابات ح ــز ش ــذ مرك ــا، نف ــي يتضمنه ــراءات الت  واإلج

بعنــوان"   بعــد  عــن  عمــل  ورشــة  محمــد  األميــر 

 بروتوكــول الصحــة والســالمة العامــة"، وبمشــاركة

الفئــة مــن  المركــز  أعضــاء  مــن  شــابًة   (20) 

 العمريــة 18 - 24 عامــًا، وحاضــر فــي الورشــة المنشــط

الشبابي محمد العاصي

  

.



. .

 
.

  

ــات ــرق جلس ــباب المف ــة ش ــت مديري  اختتم

ــي ــج مهارات ــن برنام ــة م ــة الثاني  المجموع

 والتــي تقــام فــي عشــرة مراكــز و علــى

البرنامــج وتضمــن  أيــام،  ســتة   مــدار 

ــدف ــة به ــارات الحياتي ــن المه ــة م  مجموع

المهــارات بنــاء  منهــا  للشــباب،   نقلهــا 

االبتــكار الرقميــة،  المهــارات   الماليــة، 

الســالم، أجــل  مــن  الرياضــة   االجتماعــي، 

ــى ــج إل ــدف البرنام ــد، ويه ــن بع ــم ع  والتعل

ــن ــدرات ، ع ــارات والق ــباب بالمه ــد الش  تزوي

البرامــج مــن  بعــدد  رفدهــم   طريــق 

 التدريبيــة وتزويدهــم بالمهــارات والمعــارف

الحياتية المتنوعة

  

البلقــاء جلســة  نظمــت مديريــة شــباب 

الشــباب مشــاركة  تعزيــز  حــول   حواريــة 

 في االنتخابات النيابية 2020 في مركز شابات

 البلقــاء النموذجــي، والتــي نظمهــا مركــز

الديمقراطيــة للتنميــة  العربــي   العالــم 

وزارة مــع  بالتعــاون  اإلنســان   وحقــوق 

و والبرلمانيــة  السياســية   الشــؤون 

ــدف ــة، وته ــدل األلماني ــة هانززاي  موسس

الشــباب مشــاركة  تعزيــز  إلــى   الورشــة 

،2020 النيابيــة  باالنتخابــات   والشــابات 

لتمثيلهــم المناســب  الشــخص   واختيــار 

احتياجاتهــم لتلبيــة  المجلــس،   فــي 

ومتطلباتهم
. .

جلسة تعريفية لمشروع تعزيز
 وتفعيل  مشاركة الشباب 

المجتمعية
  

 نفــذ مركــز شــابات المــزار الشــمالي التابــع

تعريفيــة جلســة  إربــد،  شــباب   لمديريــة 

 لمشــروع تعزيــز وتفعيــل مشــاركة الشــباب

 المجتمعيــة، المنفــذ مــن قبــل جمعيــة

 تحفيــز للريــادة والتطويــر بالشــراكة مــع

البنــك مــن  وبتمويــل  الشــباب   وزارة 

 الدولــي.   حيــث يهــدف هــذا  المشــروع

 الشــبابي إلــى تفعيــل مشــاركة الشــباب

 المجتمعيــة، واألنشــطة التفاعليــة التــي

 تعــزز  ادوارهــم فــي المجتمــع  وتخلــق

وألنشــطتهم بهــم  خاصــة   مســاحة 

وتفاعالتهم المجتمعية

  

.

  

ــي ــزار الجنوب ــواء الم ــابات ل ــز ش ــذ مرك  نف

جلســة الكــرك،  شــباب  لمديريــة   التابــع 

فــي الشــباب  "حــق  بعنــوان   توعويــة 

 المشــاركة باالنتخابــات النيابيــة" بمشــاركة

 عــدد مــن الشــابات فــي اللــواء. تطرقــت

 إلــى  مشــاركة الشــباب فــي االنتخابــات

ــن ــار م ــى اختي ــوًال إل ــة وص ــة المقبل  النيابي

علــى للحصــول  البرلمــان  فــي   يمثلهــم 

حقوقهم المختلفة

  

.

جلسة توعوية حول المشاركة
باالنتخابات النيابية في المزار 

الجنوبي 

.


