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انطالق فعاليات برنامج القائد الشبابي
 المستوى المتقدم 

رمضانيــات تجمــع العائلــة األردنيــة حــول الشــعر والمســرح والموســيقى 
واإلنشاد



ُ

قصص نجاح 
 بطولة الشباب وفعاليات رمضانيات تتألق في محافظة إربد

  

  اطلــع أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور مؤخــرًا علــى فعاليــات بطولــة الشــباب الرمضانيــة 
ــور  ــاور الجب ــد.  وح ــرب إرب ــة غ ــي منطق ــي ف ــا الرياض ــع كفريوب ــي مجم ــة ف ــدم المقام ــرة الق ــيات ك لخماس
التنظيميــة  الناحيــة  مــن  الرمضانيــة  البطولــة  حــول  آلرائهــم  مســتمعًا  بالبطولــة،  المشــاركة  الفــرق 
واللوجســتية، متمنيــًا لهــم التوفيــق والفــوز، داعيــًا إياهــم إلــى ضــرورة التحلــي بالــروح الرياضيــة مهمــا كانــت 
ــي  ــات بطولت ــى فعالي ــي عل ــد النموذج ــرب إرب ــابات غ ــباب وش ــز ش ــي مرك ــور ف ــع الجب ــا واطل ــة، كم النتيج
الشــطرنج وتنــس الطاولــة والتــي تســتقطب منتســبي المراكــز الشــبابية فــي المنطقــة وســط حضــور وتفاعل 
كبيــر مــن المجتمــع المحلــي.   وأكــد الجبــور أن وزارة الشــباب ومــن خــالل بطولــة الشــباب الرمضانيــة األضخــم 
علــى مســتوى األردن جــاءت لتحفيــز الشــباب مــن خــالل خلــق روح التنافــس اإليجابــي فيمــا بينهــم وتشــجيعهم 
علــى التنافــس الشــريف بممارســة الرياضــات المختلفــة البدنيــة والذهنيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز ثقافــة الفــرح 
ــة  ــات جائح ــن تبع ــباب م ــه الش ــر ب ــا م ــد م ــًة بع ــارك، خاص ــان المب ــهر رمض ــالل الش ــي خ ــباب األردن ــدى الش ل

كورونا.



 بطولة الشباب وفعاليات رمضانيات تتألق في محافظة إربد
 أمين عام وزارة الشباب يتفقد

 بطولة الشباب الرمضانية في عجلون 



  

تعلــن وزارة الشــباب مــن خــالل برنامــج المعهــد 
ــط  ــادات الشــبابية - عــن راب السياســي إلعــداد القي
التســجيل للجيــل الثانــي 2022-2023 لمشــروعي 
فــي  الشــبابي  والبرلمــان  الشــبابية  الحكومــة 
ــا  ــجل معن ــادر وس ــة.  ب ــدة والمحدث ــخته الجدي نس

لخوض تجربة شبابية على مدار عام ونصف

 أمين عام وزارة الشباب يتفقد
   بطولة الشباب الرمضانية في عجلون 

الدكتــور حســين  الشــباب  وزارة  عــام  أميــن  تفقــد   
الرمضانيــة  الشــباب  بطولــة  فعاليــات  الجبــور 
لخماســيات كــرة القــدم 2022  المقامــة علــى أرض 
مجمــع عجلــون الرياضــي، يرافقــه مديــر شــباب عجلــون 
محمــد طبيشــات  وأكــد الجبــور علــى أهميــة هــذه 
البطولــة وأثرهــا اإليجابــي فــي نفــوس الشــباب، ودور 
ــم والممارســات  ــة القي ــة فــي تنمي ــات الرياضي الفعالي
التفاعــل  تعزيــز  فــي  الملمــوس  وأثرهــا  اإليجابيــة، 

والتنافس واالبداع لدى الشباب،



  

األغــوار  لــواء  فــي  المنشــية،  شــباب  مركــز  نظــم 
الشــمالية بمحافظــة اربــد، جلســة توعويــة عــن أهميــة 
اللقــاح فــي الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، شــارك 
فيهــا عبــر االتصــال المرئــي 25 شــابًا مــن أعضــاء المركــز. 
التوعيــة  مواصلــة  أهميــة  عــن  الحديــث  تــم  حيــث 
لمختلــف فئــات المجتمــع بأهميــة تلقــي لقــاح كورونــا 
الوطنيــة  الجهــود  ومســاندة  المعــززة،   والجرعــات 
للوقايــة والحــد مــن انتشــار الفيــروس و عــدم االلتفــات 
ــم واســتقاء  ــروس والمطاعي ــة بالفي لإلشــاعات المتصل
المعلومــات مــن المصــادر الرســمية الموثوقــة ، ودور 

القطاع الشبابي بالتوعية 
  

بهــدف تطويــر مهــارات اإلتصــال والتواصــل الشــفهي 
والكتابــي باللغــة اإلنجليزيــة لــدى الشــباب والشــابات 
ــز  ــذ المرك ــل، نف ــابات الظلي ــباب وش ــز ش ــاء مرك أعض
وعبــر تطبيــق االتصــال المرئــي (ZOOM)"مشــروع اللغــة 

اإلنجليزية"

جلسة توعوية عن أهمية لقاحات كورونا
 في مركز شباب المنشيه

مركز شباب وشابات الظليل ينفذ اليوم 
التدريبي األول من مشروع اللغة اإلنجليزية



  

التابــع لمديريــة  شــباب  نفــذ مركــز شــابات راكيــن 
الزينــة)  (نباتــات  بعنــوان  إرشــادية  الكــرك محاضــرة 
ــمية  ــرة س ــا المحاض ــت به ــابة.   تحدث ــاركة 15 ش بمش
ــات الزينــة التــي يتــم زراعتهــا داخــل  الجعافــرة عــن نبات
المنــزل والفــرق بينهــا وبيــن النباتــات التــي يتــم زراعتهــا 
بالخــارج وبينــت أثرهــا علــى نفســيه الشــخص والكميات 
ــا  ــا كم ــة به ــة العناي ــمدة وطريق ــن األس ــبة م المناس

وضحت طريقة الري الصحيحة واوقاتها.

  

العنــف  عــن   ورشــة  مــاركا  شــابات  مركــز  نفــذ 
(زووم)   المرئــي  االتصــال  تطبيــق  عبــر  المجتمعــي 
عــن  المحاضــر  بهــا  تحــدث   . مشــاركة   40 بحضــور 
ومظاهــره  وأنواعــه  المجتمعــي  العنــف  مفهــوم 

واالثار االقتصادية واالجتماعية

محاضرة إرشادية عن نباتات الزينه في 
مركز شابات  راكين

ورشة عن العنف المجتمعي في مركز 
شابات ماركا 



  

نفــذ مركــز شــباب العقبــة وضمــن مشــروع التوأمــة 
مــع مركــز الســلم المجتمعــي التابــع لمديريــة األمــن 
العــام  ورشــة حــول التطــرف  العنــف المجتمعــي 
مــن  عــددًا  الورشــة  تناولــت  منــه.   والوقايــة 
تعريــف  ابرزهــا؛  الرئيســية  والمحــاور  المواضيــع 
التماســك المجتمعــي واهميتــه، أدوات الوقايــة مــن 
التطــرف، دور الشــباب فــي تعزيــز االمــن الوطنــي، 

واالسباب التي تدفع الشباب نحو التطرف.

  

 نفــذ مركــز شــباب عنجــرة نشــاطا تطوعيــا شــبابيا فــي 
مســجد المثنــى بــن الحارثــة بمشــاركة 20 شــابا، وأشــار 
رئيــس المركــز طــالل خطاطبــة إلــى إن إقامــة النشــاط 
جــاء ضمــن خطــة المركــز الســنوية خــالل شــهر رمضــان 
ــباب  ــي للش ــي والدين ــوازع التطوع ــة ال ــارك لتقوي المب
ــز التكافــل  فــي الحفــاظ علــى األماكــن الدينيــة، وتعزي
االجتماعــي وتقويــة العالقــات االنســانية، وتقديــم 
أعمــال النظافــة لوجــه هللا تعالــى لنيــل األجــر والثواب، 
وملــئ أوقــات الفــراغ لــدى المشــاركين والعمــل بــروح 

الفريق
التماسك المجتمعي والوقاية من

 التطرف

نشاط تطوعي في مسجد المثنى 



  

ــور  ــاة ح ــع قن ــاون م ــاب بالتع ــابات رح ــز ش ــذ مرك نف
لالنتــاج والتوزيــع الفنــي مبــادرة رمضــان يجمعنــا ،  
ــي  ــري ف ــل الخي ــد العم ــى  توطي ــادرة إل ــدف المب ته
النفــس والتحفيــز علــى العمــل الجماعــي بإشــراك 
أكثــر مــن جهــة لتنفيذهــا لتكــون ذات رســالة ســامية 
وهادفــة حيــث تــم توزيــع الميــاه والتمــر والحلويــات 

على الصائمين في قضاء رحاب .

مبادرة رمضان يجمعنا في مركز شابات
 رحاب  

  

نظــم مركــز شــباب برمــا محاضــرة حــول  اخــالق الصائــم  
ــرق  ــم  التط ــق زووم.  ت ــر تطبي ــابا عب ــاركة 20 ش بمش
ــى  ــة الحافــظ عل ــم وكيفي خاللهــا حــول  اخــالق الصائ
الصيــام وزيــادة األجــر والثــواب مــن خــالل األخــالق 

الحميدة التى حث عليها اإلسالم .

ورشة حول اخالق الصائم في شباب 
برما



ــور  ــاة ح ــع قن ــاون م ــاب بالتع ــابات رح ــز ش ــذ مرك نف
لالنتــاج والتوزيــع الفنــي مبــادرة رمضــان يجمعنــا ،  
ــي  ــري ف ــل الخي ــد العم ــى  توطي ــادرة إل ــدف المب ته
النفــس والتحفيــز علــى العمــل الجماعــي بإشــراك 
أكثــر مــن جهــة لتنفيذهــا لتكــون ذات رســالة ســامية 
وهادفــة حيــث تــم توزيــع الميــاه والتمــر والحلويــات 

على الصائمين في قضاء رحاب .

  

الســابع  الوطنــي  الملتقــى  تحكيــم  لجــان  التقــت 
للريادييــن الشــباب 2022، مؤخــرًا عبــر وســائل االتصــال 
المرئــي الشــابات المشــاركات بالملتقــى بحضــور أمين 
عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور وذلــك 
التحكيميــة  اللجنــة  علــى  مشــاريعهن  الســتعراض 
لتقيمهــا وفرزهــا واختيــار المشــاريع الفائــزة بعــد 
الواقــع،  أرض  علــى  للتحقيــق  وقابليتهــا  دراســتها 
وأهــداف  أفــكار  مناقشــة  اللقــاء  خــالل  وجــرى 
ضمــت  التــي  اللجــان  مــع  للشــابات  المشــاريع 
مــن  والشــركاء  الــوزارة  عــن  ممثليــن  بعضويتهــا 
ــي  ــادة ف ــكار والري ــز االبت ــيف، ومرك ــة اليونيس منظم

الجامعة االردنية ومؤسسة نهر األردن

لجان تحكيم الملتقى الوطني السابع 
للرياديين الشباب تلتقي المشاركات

  

بطــوالت شــبابية رمضانيــة متنوعــة ضمــن 
تنــس  بطولــة  منهــا  رمضانيــات،  فعاليــات 
ــبابية  ــز الش ــي المراك ــطرنج ف ــة والش الطاول

التابعة لوزارة الشباب   



التابــع لمديريــة  شــباب  نفــذ مركــز شــابات راكيــن 
الزينــة)  (نباتــات  بعنــوان  إرشــادية  الكــرك محاضــرة 
ــمية  ــرة س ــا المحاض ــت به ــابة.   تحدث ــاركة  ش بمش
ــات الزينــة التــي يتــم زراعتهــا داخــل  الجعافــرة عــن نبات
المنــزل والفــرق بينهــا وبيــن النباتــات التــي يتــم زراعتهــا 
بالخــارج وبينــت أثرهــا علــى نفســيه الشــخص والكميات 
ــا  ــا كم ــة به ــة العناي ــمدة وطريق ــن األس ــبة م المناس

وضحت طريقة الري الصحيحة واوقاتها.

نفــذ مركــز شــباب العقبــة وضمــن مشــروع التوأمــة 
مــع مركــز الســلم المجتمعــي التابــع لمديريــة األمــن 
العــام  ورشــة حــول التطــرف  العنــف المجتمعــي 
مــن  عــددًا  الورشــة  تناولــت  منــه.   والوقايــة 
تعريــف  ابرزهــا؛  الرئيســية  والمحــاور  المواضيــع 
التماســك المجتمعــي واهميتــه، أدوات الوقايــة مــن 
التطــرف، دور الشــباب فــي تعزيــز االمــن الوطنــي، 

واالسباب التي تدفع الشباب نحو التطرف.

الفرق الشبابية المشاركة ببطولة الشباب الرمضانية تقدم نموذجًا احترافيًا 
بكل المالعب


