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ــاون  ــه التع ــة أوج ــدى المملك ــترالي ل ــفير األس ــث و الس ــباب يبح ــر الش وزي
الشبابي المشترك 

  

اســتقبل وزيــر الشــباب محمــد النابلســي فــي مكتبــه مؤخــرًا الســفير األســترالي لــدى المملكــة برنــارد لينــش، وجــرى 
خــالل اللقــاء بحــث أوجــه التعــاون الشــبابي بيــن البلديــن الصديقيــن. و اســتعرض النابلســي خــالل اللقــاء االســتراتيجية 
الوطنيــة للشــباب وأبــرز البرامــج والفعاليــات التــي تنفذهــا الــوزارة فــي إطــار تمكيــن الشــباب وتعزيــز مشــاركتهم فــي 
الحيــاة العامــة، إلــى جانــب خطــط الــوزارة فــي تفعيــل المراكــز الشــبابية والنهــوض بالعمــل الشــبابي . مــن جانبــه أكــد 
ــا  ــي تقدمه ــاريع الت ــج والمش ــى البرام ــا ال ــن الفت ــن الصديقي ــط البلدي ــي ترب ــات الت ــق العالق ــى عم ــش، عل ــارد لين برن
ــراة  ــادي للم ــن االقتص ــج التمكي ــل وبرام ــرص العم ــر ف ــر وتوفي ــى التطوي ــباب عل ــاعدة الش ــار مس ــي اط ــتراليا ف اس
ــذي نشــرته الســفارة  ــن وال ــن الصديقي ــن البلدي ــا يوثــق العالقــات بي ــارد لينــش للنابلســي كتاب ــات.   وقــدم برن والفتي
االســترالية بمناســبة مئويــة الدولــة األردنية.كمــا شــارك النابلســي مجموعــة مــن شــابات وشــباب الزرقــاء  فعاليــات 
ــور ورئيــس  ــي اقيمــت فــي بيــت شــباب الزرقــاء بحضــور محافــظ الزرقــاء  حســن الجب ــة الت الجلســة الشــبابية الحواري

مجلس المحافظة د.ماجد الخضري.



  

وزير الشباب محمد النابلسي يشارك ماكدونالدز األردن حفل ختام دوري 
ماكدونالدز للناشئين (6-15) عام، ويكرم الفرق الفائزة بالتصفيات النهائية.



أمين عام وزارة الشباب يفتتح جدارية وطنية  
  

إفتتــح أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور الجداريــة الوطنيــة التــي نفذتهــا مديريــة شــباب عجلــون مــن 
خــالل مركــز شــابات عجلــون النموذجــي ضمــن حملــة علمنــا َعــال،  وأشــار الجبــور فــي حديثــه الــى رمزيــة العلــم األردنــي، 
ــالمي  ــي اإلس ــراث العرب ــزاز بالت ــدال واالعت ــطية واالعت ــي الوس ــة ف ــة المتمثل ــادة األردني ــة والقي ــم الدول ــزًا لقي تعزي
واالنفتــاح علــى العالــم والتحديــث المســتمر، وأن العلــم هــو رمــز الوحــدة الوطنيــة واالندمــاج االجتماعــي، الــذي يجمــع 
الجميــع حولــه مــن مختلــف األعمــار والمناطــق واألديــان والطبقــات االجتماعيــة، وأنــه أداة لالندمــاج فــي األهــداف 
ــاة،  ــة الحي ــين نوعي ــادي وتحس ــي واالقتص ــر االجتماع ــة والتغي ــة العادل ــي التنمي ــة ف ــة األردني ــا للدول ــة العلي الوطني
مؤكــدًا صــدق المبــادئ وســمو معانــي الكبريــاء واالعتــزاز بالرايــة الوطنيــة التــي يحملهــا اليــوم، األحفــاد عــن األجــداد 
ليبقــى األردن عزيــزًا منيعــا، وتبقــى رايتــه خفاقــة بقيــادة جاللــة الملــك عبــدهللا الثانــي.  وفــي ســياق متصــل رعــى 
الجبــور اختتــام فعاليــات معســكرات األمــن والســلم المجتمعــي للذكــور واإلنــاث الــذي نظمتــه مديريــة شــباب عجلــون 

ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022 ، بمشاركة 70 شابا وشابة .



أمين عام وزارة الشباب يفتتح جدارية وطنية  

عمــل  ورشــة  عبليــن  عبيــن  شــابات  مركــز  نفــذ 
بعنوان"عمــل المــرأة" بالتعــاون مــع مؤسســة الملــك 
الحســين _ معهــد العنايــة بصحــة األســرة، بمشــاركة 70 
وتأتــي  عامــا،   30_18 العمريــة  الفئــة  ضمــن  شــابة 
بيــن المشــاركات لتمكيــن  لتبــادل الخبــرات  الورشــة 
ودعــم المــرأة اقتصاديــا ، والوقــوف علــى واقــع المرأة 
ومناقشــة فــرص تمكينهــا لتصبــح أكثــر اندماجــا وتأثيــرا 
فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والسياسية.

ــي  ــد هللا الثان ــن عب ــم ب ــر هاش ــة األمي ــت مدين نظم
للشــباب بالشــراكة مــع الجمعيــة األردنيــة للوقايــة 
بمنطقــة  مقرهــا  فــي  الطــرق  حــوادث  مــن 
المريجمــات بمادبــا اليــوم العلمــي لواقــع الســالمة 
الفخــري  الرئيــس  برعايــة  األردن،  فــي  المروريــة 
للجمعيــة األردنيــة للوقايــة مــن حــوادث الطــرق  
ــوم العلمــي  حســين المجالــي. وخرجــت نقاشــات الي
التربيــة  مناهــج  فــي  المروريــة  الثقافــة  بــإدراج 
والتعليــم وتعزيــر التشــاركية مــع قطــاع الشــباب 
فــي نشــر الثقافــة المروريــة وانشــاء حديقــة مروريــة 
والمطالبــة  للشــباب  األميــر هاشــم  مدينــة  فــي 
بانشــاء مجلــس أعلــى للمــرور وحــث مجلــس النــواب 

للموافقة على تعديالت قانون السير.

ورشة عمل بعنوان"عمل المرأة" في 
شابات عبين عبلين

يوم علمي لواقع السالمة المرورية في
 األردن في مدينة األمير هاشم بمادبا.



  

  

نظمــت مديريــة شــباب  جــرش مؤتمــر  فــرص التشــغيل 
للشــباب بيــن التمويــل والتدريــب فــي قاعــة بيــت شــباب 
بالوكالــة  العمــل  وزارة  عــام  أميــن  بحضــور  جــرش 
عبــدهللا الجبــور وبمشــاركة 100شــابا وشــابة ضمــن 
الفئــة العمريــة18-30 عــام . وتخلــل المؤتمــر تقديــم 
أوراق عمــل مــن قبــل صنــدوق التنميــة والتشــغيل، 

االقراض الزراعي،المؤسسة األردنية لتطوير المشاريع
ــك  ــدوق المل ــال، صن ــر االعم ــز تطوي ــة، ومرك  االقتصادي
عبــدهللا الثانــي للتنميــة حيــث اســتعرضت كل جهــة 
طبيعــة عملهــا و المســاعدة التــي يقدمونهــا للشــباب 
لمشــاريع  الخالقــة  واألفــكار  المهــارات  أصحــاب 
مســتدامة قابلــة للتطبيــق علــى أرض الواقــع.  و عــرض 
مجموعــة مــن الشــباب  قصــص نجــاح لمشــاريع خاصــة 

تم تمويلها من المؤسسات االقراضية.

  

المجتمعيــة  األمــن والشــرطة  اختتــام  فعاليــات معســكر 

بمديريــة شــباب محافظــة إربــد، وذلــك ضمــن معســكرات 

وانتمــاء".   بعنوان"عطــاء   ،2022 والبنــاء  للعمــل  الحســين 

ــة مــن 15- 17 عامــا،  ــة العمري بمشــاركة 35 شــابا، ضمــن الفئ

ــي  ــة األمــن العــام والدفــاع المدن ونفــذ بالتعــاون مــع مديري

ــتوى  ــع مس ــى رف ــكر إل ــدف المعس ــد، وه ــة إرب ــي محافظ ف

ــاهمة  ــى المس ــم عل ــباب وتحفيزه ــدى الش ــي ل ــي األمن الوع

فــي تحقيــق األمــن المجتمعــي. وتضمنــت فعاليات المعســكر 

ــدة  ــون وح ــا أخصائي ــة قدمه ــات التوعوي ــن الجلس ــد م العدي

الجرائــم  مفهــوم  عــن  اإللكترونيــة  والجرائــم  البحــث 

ــع  ــاص والمجتم ــكل خ ــباب بش ــى الش ــا عل ــة وأثره اإللكتروني

بشكل عام.

اختتام معسكر األمن والشرطة
 المجتمعية بإربد 

مؤتمر  فرص التشغيل للشباب بين 
التمويل والتدريب في جرش 



  
  

ــره دورة  ــباب القوي ــز ش ــام مرك ــابا أق ــاركة 45 ش بمش
حــول مهــارات الدفــاع عــن النفــس «المســتوى األول»، 
البدنيــة، شــملت  للياقــة  تدريبــات  الــدورة  وتضمنــت 
تماريــن الجــري  والتماريــن الحلقيــة ورفــع األوزان، وذلــك 
البدنيــة للمشــاركين  اللياقــة  بهــدف رفــع مســتوى 
إضافــة لمجموعــة مــن أنمــاط الفنــون القتاليــة، بجانــب 
ــى مهــارات وأســاليب الدفــاع عــن النفــس  ــب عل التدري
باالعتمــاد علــى القــدرات الجســدية واللياقــة البدنيــة 
فــي المواجهــة القتاليــة. وعــن أهميــة مهــارات الدفــاع 
عــن النفــس ذكــر المــدرب نضــال البطــوش أنهــا  فرصــة 
لتعلــم الفنــون القتاليــة التــي تتيــح للشــباب الدفــاع عــن 

أنفسهم عند الحاجة

  

الشــباب  تأهيــل  معســكر  فعاليــات  مؤخــرًا  انطلقــت 

تنظمــه  والــذي  المهنــي،  والتدريــب  العمــل  لســوق 

مديريــة شــباب محافظــة الطفيلــة فــي بيــت شــباب 

البتــراء بمشــاركة(30) شــابة مــن الفئــة العمريــة(15- 17) 

عامــًا.  يهــدف المعســكر إلــى تمكيــن الشــباب مــن 

العمــل  ســوق  لدخــول  الالزمــة  والمهــارات  األدوات 

بكفــاءة، والتعــرف علــى مســارات ومتطلبــات ســوق 

المهنــي  التدريــب  نحــو  الشــباب  وتوجيــه  العمــل، 

والفــرص المتاحــة فــي هــذ المجــال. وتضمنــت فعاليــات 

المعســكر تدريبــات علــى مهــارات الحاســوب والتجميــل 

والعنايه بالبشره والتغذيه السليمه .

دور الدفاع عن النفس في مركز شباب
 القويرة 

انطالق فعاليات معسكر تأهيل الشباب 
لسوق العمل والتدريب المهني في 

شباب الطفيلة 



ــي  ــد هللا الثان ــن عب ــم ب ــر هاش ــة األمي ــت مدين نظم
للشــباب بالشــراكة مــع الجمعيــة األردنيــة للوقايــة 
بمنطقــة  مقرهــا  فــي  الطــرق  حــوادث  مــن 
المريجمــات بمادبــا اليــوم العلمــي لواقــع الســالمة 
الفخــري  الرئيــس  برعايــة  األردن،  فــي  المروريــة 
للجمعيــة األردنيــة للوقايــة مــن حــوادث الطــرق  
ــوم العلمــي  حســين المجالــي. وخرجــت نقاشــات الي
التربيــة  مناهــج  فــي  المروريــة  الثقافــة  بــإدراج 
والتعليــم وتعزيــر التشــاركية مــع قطــاع الشــباب 
فــي نشــر الثقافــة المروريــة وانشــاء حديقــة مروريــة 
والمطالبــة  للشــباب  األميــر هاشــم  مدينــة  فــي 
بانشــاء مجلــس أعلــى للمــرور وحــث مجلــس النــواب 

للموافقة على تعديالت قانون السير.

  

نفــذ مركــز شــابات العاصمــة ضمــن محــور الريــادة والتمكيــن 

ــاركة  ــاركة 30 مش ــة  بمش ــغال يدوي ــادي دورة أش االقتص

وضمــن الفئــات العمريــة المختلفــة ولمــدة أربعــة أيــام.  

وهدفــت الــدورة  تدريــب المشــاركات مهنيــا وفنيــا، وتعزيــز 

دور ومســاهمة المــرأة فــي االعمــال اليدويــة مــن اجــل 

توفير فرص عمل مالئم لها.

  

بمشــاركة 30 شــابًا مــن الفئــة العمريــة 15_17 اختتمــت 

البتــرا معســكر تأهيــل الشــباب لســوق  مديريــة شــباب 

ــب المهني/ذكــور وذلــك فــي بيــت شــباب  العمــل و التدري

الطفيله،والــذي جــاء ضمــن معســكرات الحســين للعمــل 

والبنــاء 2022 العمــل التطوعــي عطــاء وانتمــاء.  يهــدف 

المعســكر إلــى تشــجيع الشــباب علــى اإلبــداع واإلبتــكار 

وتوعيتهــم بالمهــارات الالزمــة الكتشــاف وأبــراز المواهــب 

الشــبابية، كمــا يعمــل علــى توفيــر الفــرص للشــباب لاللتقــاء 

الفعاليــات  مــن  عديــد  المعســكر  وتضمــن  والتعــارف.  

واألنشــطة التدريبيــة، وورشــات تعليمــة وتثقيفيه،وتدريبات 

ــة والحاســوبية، مــن خــالل زيارتهــم  ــى األعمــال الفندقي عل

لمعهد التدريب المهني.

ورشة أشغال يدوية  في شابات العاصمة 

اختتام معسكر تأهيل الشباب لسوق 
العمل والتدريب المهني

  



ورشة تدريبية حول تطوير المبادرات
   الشبابية في اذرح

ــات  ــبابية ومؤسس ــز الش ــن المراك ــاون بي ــار التع ــي إط ف
المجتمــع المحلــي وضمــن برنامــج المشــاركة المدنيــة 
والسياســية للشــباب وبالتعــاون مــع مؤسســة طمــي 
لتنميــة المــوارد البشــرية  ُنفــذ فــي مركــز شــباب اذرح 
الشــبابية  المبــادرات  تطويــر  حــول  تدريبيــة  ورشــة 
بمشــاركة 25 شــابا فــي مركــز شــباب اذرح، حيــث أكــد 
رئيــس المركــز أكــرم الجــازي ان هــذه الشــراكة ضمــن إطــار 
ــرية  ــوارد البش ــة الم ــي لتنمي ــة طم ــع مؤسس ــاون م التع
وتســاهم فــي توفيــر مســاحة آمنــه للشــباب الطــالق 
ــتدامه  ــة اس ــع خط ــا ووض ــم وتطبيقه ــم وافكاره عنانه
المشــاركين  الشــباب  يضعهــا  التــي  المبــادرات  لهــذه 

بالدورة لتلبي احتياجاتهم وطموحهم

 ورشة توعوية عن مخاطر وسلبيات 
وإيجابيات استخدام اإلنترنت في مركز شباب

   ام الجمال 

نفــذ مركــز شــباب ام الجمــال ورشــة توعويــة عــن مخاطــر 
وســلبيات وإيجابيــات اســتخدام اإلنترنــت ، بمشــاركة 20 
مشــاركا ، تحدثــت فيهــا هنــادي الشــرعة عــن األمــور 
وتوعيــة  اإلنترنــت  اســتخدام  اثنــاء  تجنبهــا  الواجــب 
القرصنــة  مــن  انفســنا  حمايــة  بكيفيــة  المشــاركين 
االنترنــت  اســتثمار  كيفيــة  الــى  المحاضــرة  وتطرقــت 

كمصدر للدخل.



اختتام معسكر( عيون األردن)لعام 2022

اختتام فعاليات نادي البحث عن عمل في
 مركز شباب وشابات الرصيفة

  

اختتــم مؤخــرًا معســكر عيــون األردن لعــام 2022 فعالياتــه 
ــاركة 28  ــاء، بمش ــباب الزرق ــت ش ــي بي ــت ف ــي  انطلق الت
شــابة للفئــة العمريــة 15_17 مــن مديريــات إقليــم الشــمال 
ضمــن معســكرات الحســين للعمــل والبنــاء2022, بالتعــاون 
النســائية.  الشــرطة  إدارة  العــام  األمــن  مديريــة  مــع 
ــب عكســري،وبناء قــدرات ،وفــك  وتضمــن المعســكر تدري
وتركيــب األســلحة، محاضــرات توعويــة أمنيــة. تهــدف إلــى 
ــن   ــاء قدراته ــابات وبن ــدى الش ــي ل ــتوى األمن ــع المس رف

القيادية، واعدادهن بصورة مسؤولة.

  

اختتمــت فــي مركــز شــباب وشــابات الرصيفــة التابــع 
ــة  ــات التدريبي ــاء الفعالي ــة الزرق ــباب محافظ ــة ش لمديري
ــذه وزارة  ــذي تنف ــل، وال ــن عم ــث ع ــادي البح ــروع ن لمش
 ،(BDC) الشــباب بالتعــاون مــع مركــز تطويــر األعمــال 
 ،(ILO) وبدعــم فنــي وتقنــي مــن منظمــة العمــل الدوليــة
(اليونيســيف).    للطفولــة  المتحــدة  األمــم  ومنظمــة 
ــم  ــباب وتمكينه ــاعدة الش ــى مس ــروع إل ــدف المش ويه
ــث  ــة البح ــى كيفي ــم عل ــم وقدراته ــة مهاراته ــي تنمي ف
تتناســب  التــي  الوظيفيــة  الفــرص  إلــى  والوصــول 
التــي  التدريبــات  وطموحاتهــم وتطلعاتهــم.  تضمنــت 
شــارك فيهــا (22) شــابًا وشــابًة مــن الفئــة العمريــة (26- 
18)؛ مهــارات كتابــة الســيرة الذاتيــة، ومقابــالت العمــل، 
والمهــارات األساســية األخــرى التــي تســهم فــي صقــل 
يتناســب  وبمــا  عمــل  عــن  البحــث  فــي  قدراتهــم 

ومؤهالتهم العلمية والعملية



  

قصة نجاح 

التربية  الماجستير في  درجة  على  الذنيبات حصلت  عامر  انا 
التنمية  الخاصة من جامعة مؤتة، وصرت مدرب في مجال 

البشرية ومهارات الحياة .
المنظمات  ومع  الشباب،  وزارة  مع  برامج  بعدة  اشتركت 

الدولية.

العمل الشبابي من عشر سنوات، ساعدني  انا موجود في 
"اركان  برنامج  وضمن  العاصمة،  شباب  مركز  واحتضّني 
مع  اإلعاقة  ذوي  لدمج  مشروع  على  اشتغلنا  شبابية" 
بالطباعة  بختص  المشروع  وكان  المحلي،  المجتمع 
الحلويات  لصنع  باالضافة  المنتجات،  كل  على  والتصميم 
على  البصرية  االعاقة  ذوي  بتساعد  متطورة  طرق  ضمن 

اإلنجاز .


