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 اتفاقية تعاون مشترك في مجال العمل الخيري بين وزارة
 الشباب وبنك المالبس الخيري

وزير الشباب يشارك في جلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للسالم 2020

مذكرة التفاهم بين وزارة الشباب والصندوق الهاشمي لتنمية البادية االردنية

وزارة الشباب تدعو الشباب للمشاركة 
في الملتقى الوطني الثالث للرياديين 

الشباب 2020، تحت عنوان "الصحة في 
ظل األوبئة"

ُ

 ً
ً

  وزير الشباب يفتتح مركزي شباب ُبرما وكفرخل في محافظة جرش

فــارس الدكتــور  الشــباب  وزيــر   افتتــح 
مركــزّي جــرش  محافظــة  فــي   البريــزات، 
 شــباب برمــا وشــباب كفرخــل، بحضــور محافــظ
 جــرش الدكتــور فــراس ابــو قاعــود وأميــن
 عــام الــوزارة الدكتــور حســين الجبــور ورئيــس
ومديــر العتــوم  رائــد  المحافظــة   مجلــس 
ــات ــن الهيئ ــدد م ــن وع ــد الحس ــباب احم  الش

الشبابية

المالبــس وبنــك  الشــباب  وزارة   وقعــت 
الخيريــة الهيئــة  إدارات  أحــد   الخيــري 
مشــترك، تعــاون  إتفاقيــة   الهاشــمية،  
ــة التــي وقعتهــا عــن  حيــث نصــت االتفاقي
األداء تطويــر  وحــدة  مديــر   الــوزارة 
العبــادي أحــالم  الدكتــورة   المؤسســي 
 وعــن البنــك مديــر البنــك روان مســاعدة،
التبرعــات لجمــع  صنــدوق  إنشــاء   علــى 
يتــم مــن الــوزارة،   العينيــة فــي مبنــى 
أيــة  خاللــه جمــع المالبــس و األلعــاب أو 
بنــك منتفعــي  لصالــح  عينيــة   تبرعــات 
وموظفــي رواد  مــن  الخيــري   المالبــس 

الوزارة

 بمناســبة اليوم العالمي للســالم 2020، تحت
وزيــر شــارك  الســالم"  نبنــي  "معــًا   شــعار 
عبــر البريــزات،  فــارس  الدكتــور   الشــباب 
 وســائل االتصــال الرقمــي، فــي نــدوة حواريــة
 تحــت عنوان"اســتراحة قهــوة حــول الشــباب
وزارة مــن  بتنظيــم  والســالم"،   واألمــن 
 الشــباب وصنــدوق األمــم المتحــدة للســكان،
ــاون ــاء، بالتع ــدة للنس ــم المتح ــج األم  وبرنام
للشــباب األردنــي  الوطنــي  اإلئتــالف   مــع 
عــن البريــزات  وتحــدث  والســالم   واألمــن 
 أهميــة أجنــدة الســالم واألمــن للشــباب ودور
 الشــباب الفعــال فــي المجتمعــات، وضــرورة
ــرارات ــباب بالق ــراك الش ــاركة وإش ــادة مش  زي
خــالل البريــزات  وتطــرق  تخصهــم،   التــي 
واألنشــطة والبرامــج  للمبــادرات   النــدوة 
الجائحــة، اثنــاء  الــوزارة  اطلقتهــا   التــي 
ــم ــكل منظ ــا بش ــل معه ــم التعام ــف ت  وكي

ومدروس

ــمي ــدوق الهاش ــباب والصن ــت وزارة الش  وقع
تفاهــم مذكــرة  األردنيــة،  الباديــة   لتنميــة 
 لتنفيــذ مجموعــة مــن البرامــج واألنشــطة
واالجتماعيــة الرياضيــة  المجــاالت   فــي 
الــدورات وعقــد  والثقافيــة،   واالقتصاديــة 
ــادرات ــذ برامــج ومب  تدريبيــة وتأهيليــة، وتنفي
 مشــتركة تتعلــق بتوعيــة الشــباب بالمشــاكل
ــويقية ــات التس ــم المهرجان ــة، ودع  االجتماعي
 لمنتجــات الباديــة األردنيــة، مــن خــالل الحمــالت
 اإلعالنيــة واإلعالميــة وضمــان وصــول أنشــطة
 وبرامــج ومبــادرات الــوزارة ألكبــر عــدد مــن

 شباب البادية

 اذا كان عمــرك أقــل مــن 30 ســنة، وعندك
ــة ــق بالصح ــادي بتتعل ــروع ري ــرة مش  فك
ــا وبحاجــة لدعــم،  فــي ظــل جائحــة كورون
الملتقــى فــي  للمشــاركة  اآلن   تقــدم 
 الوطني الثالث للرياديين الشباب 2020، تحت

.عنوان "الصحة في ظل األوبئة

الماضــي علــي  مأدبــا  محافــظ   بحضــور 
الدكتــور المحافظــة  مجلــس   ورئيــس 
الشــباب وزيــر  كــرم  غليــالت،   يوســف 
األجهــزة البريــزات  فــارس   الدكتــور 
 الرســمية، األمنيــة والعســكرية، ومنــدوب
ــا،  إذاعــة األمــن العــام فــي محافظــة مأدب
 فــي مدينــة األميــر هاشــم بــن عبــدهللا
لجهودهــم وذلــك  للشــباب،   الثانــي 
فــي كورونــا  جائحــة  خــالل   المبذولــة 
ــر ــى توفي ــم عل ــا، ولعمله ــة مأدب  محافظ
وتحقيــق للمواطنيــن  الالزمــة   الحمايــة 
 التباعــد االجتماعــي، مــن أجــل صحــة وأمــان
 أبنــاء المحافظــة عمــًال بواجباتهــم نحــو
ــة ــكل مهني ــة ب ــرارات الحكومي ــذ الق  تنفي

 وأمانة

ــزات، ــارس البري ــور ف ــباب الدكت ــر الش ــى وزي  التق
ــرى ــاء ج ــي لق ــم، ف ــور حلي ــدي ان ــفير الهن  الس
ذات الموضوعــات  مــن  عــدد  بحــث   خاللــه 
 االهتمــام المشــترك بمجــال العمــل الشــبابي
وســبل البلديــن،  بيــن  والطالبــي   والبرامجــي 

تطوير ودعم الشباب في المجال التكنولوجي

 وزيــر الشــباب الدكتــور فــارس البريــزات يشــارك، عبــر
 تقنيــات وســائل االتصــال المرئــي، فــي لقــاء حــواري
والتعليــم االستشــارات  مركــز  مــن   بتنظيــم 
اإلســراء، لجامعــة  المجتمــع  وخدمــة   المســتمر 
 للحديــث عــن دور وزارة الشــباب فــي دعــم وتمكيــن

.وتأهيل الشباب

األمريكيــة والجمعيــة  الشــباب  وزارة   وقعــت 
الشــرق التعليميــة والتدريبيــة فــي   للخدمــات 
 األوســط (أمديســت)، فــي مقــر الــوزارة، إتفاقيــة
 تعــاون مشــترك لعقــد مشــروع تدريبــي يرتبــط

.بتعزيز جوانب اإلبتكار لدى الشباب

ــي ــم ف ــن معه ــن والعاملي ــباب واليافعي ــن الش  تمكي
التكنولوجيــا برامــج  خــالل  مــن  التكنولوجيــا   قطــاع 
وبرمجــة االصطناعــي  الــذكاء   الحديثــة فــي مجــال 
مــن الشــباب  وتأهيــل  وتدريــب  المعلومــات،   وأمــن 
 مختلــف فئــات المجتمــع علــى المهــارات القياديــة،
قطــاع فــي  لتمكينهــم  والتكنولوجيــة   واإلداريــة 
التدريبيــة والبرامــج  الــدورات  وتقديــم   التكنولوجيــا، 

.وورش العمل في مجال الذكاء االصطناعي

وزارة وقعتهــا  التــي  التعــاون  اتفاقيــة  بنــود   أبــرز 
 الشــباب مــع منظمــة جاالكســي للتدريــب وتكنولوجيــا

 المعلومات
وزارة_الشباب#

البريــزات،  فــارس  الدكتــور  الشــباب  وزيــر   زار 
عبــد لمؤسســة  التنفيذيــة  الرئيســة   ترافقــه 
 الحميــد شــومان، فالنتينــا قسيســية، وأميــن
مركــز الجبــور،  حســين  الدكتــور  الــوزارة   عــام 
فــي محمــد  األميــر  حــي  وشــابات   شــباب 
ــع ــى واق ــالع عل ــدف اإلط ــاء، به ــة الزرق  محافظ
المراكــز تقدمهــا  التــي  واألنشــطة   البرامــج 
 الشــبابية للشــباب للعمــل علــى اســتحداث برامــج
 جديــدة بالتعــاون مــع مؤسســة عبــد الحميــد

.شومان
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.

.

.

.
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محافظــات فــي  وشــابة  شــابًا   60  بمشــاركة 
فعاليــات إســتمرت  ومعــان،  والبلقــاء   عجلــون 
بكــرا "صوتــك  لمشــروع  التدريبــي   البرنامــج 
 يفــرق"، مــن خــالل التــدرب علــى كيفيــة االقتــراع،
 وإجــراءات الســالمة  العامــة المهمــة الواجــب
احتســاب وكيفيــة  االقتــراع،  عنــد   إتباعهــا 
لالنتخابــات الدوليــة  والمعاييــر   األصــوات، 
فــي االنتخابــات  وتاريــخ   الديمقراطيــة، 

األردن

"

مشروع لقطة أحد المشاريع وزير الشباب يلتقي السفير الهندي انور حليم
الريادية الفائزة في الملتقى 

الوطني األول للرياديين 
والمبتكرين الشباب 2020

وزير الشباب يكرم األجهزة الرسمية في محافظة مأدبا 

 تعاون بين وزارة الشباب والجمعية 

األمريكية للخدمات التعليمية والتدريبية 
في الشرق األوسط (أمديست)

إتفاقية تعاون بين وزارة الشباب و منظمة 
جاالكسي للتدريب وتكنولوجيا المعلومات

في مجال الذكاء االصطناعي
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ة للشباب في محافظة  وزارة الشباب ومؤسسة شومان تبحثان إنشاء مكتبة نوعي�
الزرقاء

وزير الشباب الدكتور فارس البريزات يشارك
في لقاء حواري عبر وسائل االتصال المرئي

بتنظيم جامعة االسراء

إستمرار فعاليات مشروع صوتك بكرا يفرق , في محافظات عجلون والبلقاء ومعان

اكتوبر


