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بأعــز معانــي الفخــر وبإســم الشــباب األردنــي نرفــع أســمى آيــات التهانــي 
والتبريــك إلــى مقــام حضــرة صاحــب الجاللــة الهاشــمية الملــك عبــدهللا الثانــي 
ــي  ــوس الملك ــد الجل ــبة عي ــاه  بمناس ــه هللا ورع ــم حفظ ــين المعظ ــن الحس اب
علــى عــرش المملكــة األردنيــة الهاشــمية كل عــام وســيدنا وعزوتنــا بألــف خيــر 

وصحة وعافية



  وزيــر الشــباب محمــد النابلســي يفتتــح الموســم الصيفــي لمدينــة األميــر هاشــم 
بــن عبــدهللا الثانــي للشــباب فــي مادبــا، بحضــور محافــظ مادبــا و عــدد مــن أعيــان 
و نــواب المحافظــة و رئيــس وأعضــاء مجلــس المحافظــة و أبنــاء المجتمــع 
ــة  ــي و حديق ــب الرياض ــادات الط ــاح عي ــك إفتت ــت كذل ــات  تضمن المحلي.الفعالي

االطفال  وساحة العلم والفسيفساء ومركز المراقبة والسيطرة .



وزيــر الشــباب محمــد النابلســي يشــارك فعاليــات الجلســة الحواريــة " تمكيــن 
الشباب الدوار القيادة " التي ينظمها مركز الحياة راصد.



وزيــر الشــباب محمــد النابلســي يشــارك نــادي المــرأة الرياضــي الثقافــي   
للنــادي  الجديــد  المقــر  بافتتــاح  االســتقالل  بعيــد  احتفاالتــه  االجتماعــي، 

ومعرضًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للسيدات المشاركات . 



وزير الشباب محمد النابلسي يشارك  الشباب أعضاء مبادرة step by step جلسة حوارية 
بعنوان " بناء القدرات الشبابية" التي أقامتها المبادرة بالتعاون مع بلدية السلط الكبرى.

  

 تعــد مبــادرة  step by step  مبــادرة شــبابية موطنــة فــي وزارة الشــباب، تهــدف إلــى  تقديــم دورات تدريبيــة 
للشباب في حمالت كسب التأييد و المناظرات و مختلف المهارات الحياتية.



دورة تدريبية لبناء قدرات العاملين مع الشباب في المنهاج الشبابي    

بهــدف زيــادة مهــارات ومعــارف العامليــن مــع الشــباب، نظمــت مديريــة المراكــز الشــبابية والكشــافة فــي 
بيــت شــباب إربــد دورة لبنــاء قــدرات العامليــن مــع الشــباب فــي المنهــاج الشــبابي وكفايــات المنهــاج، 
ــر  ــا مدي ــي قدمه ــدورة الت ــت ال ــباب . وتطرق ــات الش ــف مديري ــن مختل ــباب م ــع الش ــًال م ــاركة 26 عام بمش
ــا؛  ــارات أبرزه ــارف والمه ــن المع ــة م ــى جمل ــاعدة، عل ــاد المس ــباب جه ــي وزارة الش ــم ف ــة والتقيي المتابع
اســتراتيجية التعامــل مــع الشــباب، وبيئــة العمــل مــع الشــباب، واإلطــار العــام للمنهــاج مــن حيــث مفهومــه 
وموجهاتــه وأهدافــه وقيمــه. ويســعى المنهــاج إلــى تنميــة قــدرات الشــباب، وتمكينهــم مــن مهــارات الحياة 
ــال  ــكٍل فع ــاة بش ــي الحي ــهام ف ــم، واإلس ــاء مجتمعه ــي بن ــيين ف ــاركين أساس ــن ومش ــم منتجي ــا يجعله بم

وإيجابي . 



  

ــادرة بعنــوان دمــج فئــة  نظــم مركــز شــباب الكــرك مب
36 شــابا  الصــم والبكــم فــي المجتمــع  بمشــاركة 
وشــابه.  أكــدت خاللهــا الدكتــورة زينــب القطاونــه 
ــرة مدرســة الصــم والبكــم فــي محافظــة الكــرك  مدي
المجتمعــات وتقديــم  داخــل  علــى أهميــة دمجهــم 
ــات  ــن طاق ــون م ــا يمتلك ــرًا لم ــم نظ ــم له ــة الدع كاف

وابداعات في شتى المجاالت.

مبادرة للصم والبكم في مركز شباب  الكرك 

دورة تدريبية لصناعة  األفالم القصيرة في 
شباب القويسمة   

ــة  ــمة دورة تدريبي ــباب القويس ــز ش ــي مرك ــق ف إنطل
لصناعــة أالفــالم القصيــرة، حيــث اشــتملت الــدورة 
األفــالم  إنتــاج  بهــا  يمــر  التــي  الخطــوات  علــى 

الكرتونية  من كتابة النص،و القصة المصورة.



  

بالشــراكة مــع شــركة Jordan  100 ونــادي مدينــة 
األميــر هاشــم بــن عبــد هللا الثانــي للشــباب، تــم تأثيــث 
عيــادة الطــب الرياضــي فــي مدينــة األميــر هاشــم بــن 
عبــد هللا الثانــي للشــباب، حيــث تعــد العيــادة األولــى 
ــا فــي مجــال الطــب  مــن نوعهــا فــي محافظــة مأدب
الرياضــي. والتــي ســتوفر الخدمــات الطبيــة مــن خــالل 
كــوادر وزارة الصحــة لإلصابــات الرياضــة فــي محافظة 

مأدبا.

  

 نظمــت مديريــة شــباب إربــد،  ورشــة حواريــة  عــن" 
ــن  ــية" ضم ــاة السياس ــي الحي ــباب ف ــاركة الش مش
ــادرة الصالــون السياســي تهــدف هــذه الورشــة   مب
إلــى اســتثمار خبــرات الشــباب وقدراتهــم ومنحهــم 
الفرصــة للمشــاركة فــي الحيــاة السياســية وســماع 
آرائهــم، وتفعيــل دورهــم ليكــون بــارزا بشــكل أكثــر 
ــرة  ــدرة كبي ــباب ق ــية وأن للش ــاة السياس ــي الحي ف
علــى التغييــر ورســم معالــم المســتقبل و أن لديهــم 
القــدرة علــى إيصــال كلمتهــم إلــى أصحــاب القــرار ، 
وبالتالــي تحقيــق أمانيهــم وتطلعاتهم المســتقبلية 
بمــا يســاهم فــي خدمــة الوطــن والمحافظــة علــى 

تقدمه وأمنه واستقراره.

تجهيز عيادة الطب الرياضي في مدينة األمير 
هاشم بن عبد هللا الثاني للشباب. 

ورشة عمل عن مشاركة الشباب السياسية 
وتأهليهم للعمل في مديرية شباب إربد  



  

والمبــادرات  الشــبابي  االتصــال  مديريتــي  نفــذت 
الشــبابية والعمــل التطوعــي فــي وزارة الشــباب 
ــة  ــالمية جلس ــوم اإلس ــة العل ــع جامع ــاون م وبالتع
األممــي  القــرار  حــول  الجامعــة  لطلبــة  تعريفيــة 
"الشــباب والســلم واألمــن" 2250، قدمهــا الشــابان 
مديــر  واســتعرض  العنانــزة،  وأركان  احمــرو  أحمــد 
مديريــة االتصــال الشــبابي الدكتــور محمــد الجعافــرة 
والعمــل  الشــبابية  المبــادرات  مديريــة  ومديــر 
ــوزارة  ــطة ال ــج وأنش ــات برام ــام الدي ــي عص التطوع
التــي يمكــن للشــباب المشــاركة بهــا مــن خــالل 
اإلنتســاب للمراكــز الشــبابية التابعــة للــوزارة وشــرح 
المشــاركة  وكيفيــة  المبــادرات  توطيــن  آليــة 
ــع  ــر م ــاون المثم ــن التع ــة، مثمني ــال التطوعي باالعم

جامعة العلوم اإلسالمية.

  

نفــذت مديريــة الشــؤون اإلداريــة والمــوارد البشــرية 
فــي الــوزارة بالتعــاون مــع الوكالــة األمريكيــة للتنميــة 
التعليــم  لقطاعــي  الفنــي  الدعــم  برنامــج  الدوليــة، 
والشــباب ضمــن مشــروع الدعــم الفنــي (تــاب)، دورة 
تدريبيــة لرؤســاء االقســام وموظفــي الشــؤون اإلداريــة 
مــن محافظــات ومــدن إقليــم الوســط تحــت عنــوان 
"تطويــر األوصــاف الوظيفيــة المبنيــة علــى الكفايــات"   
وتهــدف الــدورة التــي تســتمر لثالثــة أيــام لمراجعــة 
للمديريــات  الوظيفــي  الوصــف  بطاقــات  نمــاذج 
المهــام  لتحديــد  الــوزارة  فــي  مؤخــرًا  المســتحدثه 
والواجبــات المطلوبــة مــن طاقــم عملهــا والتدريــب 
علــى مهــارات تطويــر األوصــاف الوظيفيــة المبنيــة على 
الدليــل  اعــداد  علــى  الــدورة  وشــملت  الكفايــات، 
التطوعــي  والعمــل  المبــادرات  لمديريــة  التنظيمــي 
ــات  ــى الكفاي ــة عل ــة المبني ــاف الوظيفي ــداد األوص واع

للمديريات الجديدة .

جلسة تعريفية حول القرار األممي 2250

دورة تدريبية لرؤساء االقسام وموظفي
 الشؤون اإلدارية من محافظات ومدن 

إقليم الوسط 



  

بمشــاركة 30 عامــًال مــع الشــباب مــن مديريــات شــباب 
إربــد والكــرك والمفــرق، نفــذت وزارة الشــباب، مديريــة 
المراكــز الشــبابية والكشــافة، بالتعــاون مــع مؤسســة 
المتجــددة  الطاقــة  حــول  تدريبيــة  دورة  األردن،  نهــر 
ــن  ــف وُمَمك ــى التكُي ــادر عل ــباب ق ــروع "ش ــن مش ضم
مــع  العامليــن  تزويــد  بهــدف  واقتصاديــا"  إجتماعيــًا 
الطاقــة  إلنشــاء  المعــارف،  مــن  بجملــة  الشــباب 
افتراضيــة  مجســمات  بنــاء  خــالل  مــن  المتجــددة 
مديريــة  مديــر  وقــال  الشمســية،  األلــواح  بواســطة 
المراكــز الشــبابية والكشــافة فــرأس الشــوابكة إن 
محــاور  مــن  الرابــع  للمحــور  تطبيقــًا  جــاءت  الــدورة 
والــذي   2025/2019 للشــباب  الوطنيــة  اإلســتراتيجية 
ُيعنــى بالشــباب والريــادة والتمكيــن االقتصــادي، مثمنــًا 
الشــراكة مــع مؤسســة نهــر األردن بمــا يخــدم العمليــة 

الشبابية بكافة المراكز الشبابية.

  

نظمــت وزارة الشــباب -مديريــة المبــادرات الشــبابية والعمل 
التطوعــي بالتعــاون مــع القيــادة العامــة للقوات المســلحة 
العربــي، مــن خــالل مديريــة شــؤون  الجيــش   – األردنيــة 
األفــراد، شــعبة التعبئــة والجيــش الشــعبي، مؤخــرًا عبــر 
وســائل االتصــال المرئــي، محاضــرة حــول العمــل التطوعــي 
والدمــج  التهيئــة  دورة  ضمــن  وذلــك  الشــباب  ومراكــز 
رقــم/6، بمشــاركة ضبــاط صــف مــن الجيــش العربــي واألمــن 
العــام والــدرك والدفــاع المدنــي والمقبليــن علــى التقاعــد .  
لــؤي حجازيــن،  الرائــد  التــي أدارهــا  وتضمنــت المحاضــرة 
ــة  ــر مديري ــا مدي ــباب قدمه ــن وزارة الش ــل ع ــف مفص تعري
الديــات  التطوعــي عصــام  الشــبابية والعمــل  المبــادرات 
ــى  ــة إل ــوزارة، إضاف ــام  ال ــداف ومه ــى أه ــا عل ــًا به موضح
إيضــاح حــول المراكــز الشــبابية وكيفيــة االنتســاب اليهــا 
ــباب  ــز لش ــك المراك ــا تل ــي تقدمه ــج الت ــات والبرام والخدم
الوطــن بشــكل عــام ، وجانــب العمــل التطوعــي بشــكل 
/قســم  الشــبابية  المبــادرات  بمديريــة  والتعريــف  خــاص، 
ــب  ــتعرض المكت ــة واس ــة العام ــي والخدم ــل التطوع العم
ــس  ــة برئي ــي ممثل ــل التطوع ــا للعم ــة العلي ــذي للجن التنفي
المكتــب عبــدهللا الشــريدة والمنســق روان بــدوي والباحثــة 
القانونيــة ســجى ســالم لشــرح مفصــل حــول ميثــاق العمــل 
التطوعــي وجائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثانــي للعمــل 

التطوعي

دورة تدريبية حول الطاقة المتجددة

محاضرة حول المراكز الشبابية والعمل التطوعي

ــة  ــمة دورة تدريبي ــباب القويس ــز ش ــي مرك ــق ف إنطل
لصناعــة أالفــالم القصيــرة، حيــث اشــتملت الــدورة 
األفــالم  إنتــاج  بهــا  يمــر  التــي  الخطــوات  علــى 

الكرتونية  من كتابة النص،و القصة المصورة.



  

بهــدف رفــع مســتوى الوعــي لــدى الشــابات بمفهــوم 
الــزواج المبكــر،  وأســبابه، وآثــاره االجتماعيــة والصحيــة 
(الجســدية والنفســية) علــى الفــرد والمجتمــع، وآلّيــات 
التعامــل مــع الــزواج المبكر(نشــر الوعــي، القوانيــن 
ــى  ــن عل ــة للمقبلي ــز توعوي ــاء مراك ــريعات، إنش والتش
الــزواج...)؛ نظــم مركــز شــباب وشــابات الرصيفــة نشــاط 
ــى  ــاره عل ــر وآث ــزواج المبك ــول ال ــة ح ــرة توعوي "محاض
المجتمــع "، وبمشــاركة (20) شــابًة مــن أعضــاء المركــز 

من الفئة العمرية(18- 30) عامًا.

مركز شباب وشابات الرصيفة ينظم محاضرة
 توعوية حول الزواج المبكر

 معسكر كشفي في مركز شباب كفرخل 
  

المعســكر  النموذجــي  كفرخــل  شــباب  مركــز  اختتــم 
الكشــفي فــي محميــة االميــر حمزه بمشــاركة 20 شــابا  
ــكر  ــدف المعس ــا، ويه ــة 14-16عام ــة العمري ــن الفئ ضم
إلــى توعيــة المشــاركين بالبيئــة والمحافظــة عليهــا 
اإلرشــادية    والفنــون  الكشــفية  المهــارات  وتنميــة 
وتفعيــل دور التطــوع لتعزيــز قــدرات العمــل البيئــي وزرع 
ــل  ــي العم ــاركة ف ــة والمش ــؤولية االجتماعي روح المس
ــي  ــل االجتماع ــم العم ــى مفاهي ــز عل ــي والتركي التطوع
التطوعــي وأهميتــه ودوره التنمــوي. وتخلــل المعســكر 

مسير ارشادي وعمل تطوعي في المحمية.



  

نفــذت مديريــة شــباب محافظــة الطفيلــة ورشــة 
التعليمــات   " بعنــوان  المحافظــة  النديــة  عمــل 
ــت  ــبابية " وتطرق ــات الش ــة والهيئ ــة لألندي التنظيم
األنديــة  دعــم  تعليمــات  توضيــح  إلــى  الورشــة 

والتباحث في األمور التي تخص عملها.

ورشة عمل ألندية محافظة الطفيلة

جلسة حوارية حول مواقع التواصل 
االجتماعي    

 بمشــاركة 20 شــابا نفــذ مركــز شــباب الطيبــة جلســة 
ــح لمواقــع التواصــل  ــة حــول اإلســتخدام الصحي حواري
ــح  ــث وض ــا. حي ــتفادة منه ــة اإلس ــي وكيفي االجتماع
رئيــس المركــز انــس خليفــات ان إســتخدام منصــات 
التواصــل اإلجتماعــي جــزءا أساســيا للتواصــل اليومــي 
واســتقبال المعلومــات لكثيــر مــن األشــخاص فــي 

العالم

المعســكر  النموذجــي  كفرخــل  شــباب  مركــز  اختتــم 
الكشــفي فــي محميــة االميــر حمزه بمشــاركة  شــابا  
ــكر  ــدف المعس ــا، ويه عام - ــة  ــة العمري ــن الفئ ضم
إلــى توعيــة المشــاركين بالبيئــة والمحافظــة عليهــا 
اإلرشــادية    والفنــون  الكشــفية  المهــارات  وتنميــة 
وتفعيــل دور التطــوع لتعزيــز قــدرات العمــل البيئــي وزرع 
ــل  ــي العم ــاركة ف ــة والمش ــؤولية االجتماعي روح المس
ــي  ــل االجتماع ــم العم ــى مفاهي ــز عل ــي والتركي التطوع
التطوعــي وأهميتــه ودوره التنمــوي. وتخلــل المعســكر 

مسير ارشادي وعمل تطوعي في المحمية.



 جلسة توعوية حول األنماط الصحية ما
 بعد جائحة كورونا

  

 اختتمــت مديريــة شــباب محافظــة عجلون" معســكر 
معســكر  أرض  علــى  أقيــم  الــذي  المرشــدات" 
ــر  ــور مدي ــام، بحض ــة أي ــدة ثالث ــون لم ــين /عجل الحس
طبيشــات  محمــد  عجلــون  محافظــة  شــباب 
العمريــة  الفئــة  ضمــن  مرشــدة   20 وبمشــاركة 
15_17 عامــا  وهــدف المعســكر إلــى تأميــن بيئــة 
آمنــة وداعمــة للشــابات مــن خــالل تعزيــز أنمــاط 
لديهــن،  اإليجابيــة  والســلوكيات  الصحيــة  الحيــاة 
والتخلــص مــن الســلوكيات الســلبية وممارســة قيم 

ومهارات الحياة األساسية

اختتام معسكر المرشدات لمديرية شباب
 محافظة عجلون 

  

نفــذت مديريــة شــباب العقبــة وبمشــاركة 30 شــابا 
ــة والنفســية  ــا حــول الســلوكيات الصحي نشــاطا توعوي
فــي المرحلــة مــا بعــد جائحــة كورونــا . تحــدث بهــا 
ــة فــي  ــد هللا معتــوق رئيــس قســم التوعي ــور عب الدكت
ــي  ــة والت ــة الصحي ــن األنظم ــة  ع ــة العقب ــة صح مديري
يجــب اّتباعهــا طــوال مســار الحيــاة وذلــك للوقايــة مــن 
ــى  ــيرًا إل ــكالها ،مش ــة أش ــة بكاف ــوء التغذي ــر س مخاط
خطــورة  زيــادة إنتــاج وإســتهالك  األغذيــة المصّنعــة 
ــا  ــاة مم ــاط الحي ــر أنم ــريع وتغّي ــري الس ــع الحض والتوّس
ــة  ــة خاص ــاط الغذائي ــي األنم ــر ف ــل خطي ــى خل ــؤدي إل ي

للشباب.


