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 اطلــق وزيــر الشــباب "محمــد ســالمه" النابلــيس مبــادرة " منــاخ الســالم " للشــاب المبــادر
ــى أرض ــون، عل ــباب عجل ــة ش ــع لمديري ــرة، التاب ــباب عنج ــز ش ــن مرك ــادات م ــد حم  محم
 معســكر الحســني للشــباب وبالتعــاون مــع الفريــق الوطــين لرمكــز الســلم المجتمعــي،
ــى ــباب عل ــجيع الش ــى تش ــرص عل ــوزارة تح ــيس إن ال ــال النابل ــام.  وق ــن الع ــة االم  مديري
ــباب، ــب الش ــات ومواه ــات وامكان ــتثمار طاق ــأنها اس ــن ش ــيت م ــادرات ال ــالق المب  إط
 الفتــا إلــى أن الــوزارة دعمــت ووطنــت العديــد مــن المبــادرات الشــبابية فــي العديــد مــن
 الرماكــز الشــبابية ذات المنفعــة المجتمعيــة .  وأشــاد النابلــيس بالمبــادرة الشــبابية
 معتــربًا إياهــا ذات أهــداف وغايــات نبيلــة، مؤكــدًا حــرص وزارة الشــباب علــى تعزيــز قيــم
ــل ــن أج ــات م ــف الفعالي ــع مختل ــاركية م ــز التش ــباب وتعزي ــدي الش ــي ل ــل التطوع  العم
ــق رســالة ورؤى وأهــداف ــل المواقــع المختلفــة، بمــا يحقي ــة وتجمي ــى البيئ  الحفــاظ عل

 الوزارة

  

.

"وزير الشباب يطلق مبادرة "مناخ السالم



  

 بحــث وزيــر الشــباب "محمــد ســالمه" النابلــيس خــالل لقائــه  بســفرية االتحــاد
ــاون ــز أوارص التع ــبل تعزي ــوزارة س ــر ال ــي مق ــيو، ف ــا هادجيثيودوس ــي ماري  األوروب
ــر مهــارات ــني فــي مجــال القطــاع الشــبابي والربامجــي وتطوي ــني الجانب ــي ب  الثنائ
 العاملــني مــع الشــباب، مــن خــالل جملــة مــن الربامــج التدريبيــة والتأهيليــة المقرتحــة
 بــني الجانبــني، ولفــت النابلــيس إلــى أهميــة تنفيــذ الربامــج التنمويــة للشــباب
 وخصوصــا المتعلقــة بتفعيــل دور الشــباب وتنميــة مهاراتهــم بالرشاكــة مــع
 االتحــاد األوروبــي، مؤكــدا علــى حــرص وزارة الشــباب علــى االنفتــاح علــى الربامــج
 الشــبابية الدوليــة لالســتفادة منهــا،  وتــم التطــرق خــالل االجتمــاع إلــى بنــود الخطــة
 المســتقبلية بــني الجانبــني مــع إيــالء الرماكــز الشــبابية ورضورة تفعيلهــا األهميــة

القصوى خالل الرمحلة المقبلة

.

وزير الشباب يجتمع بسفرية االتحاد األوروبي

.
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 افتتــح أمــني عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســني الجبــور االجتمــاع الرســمي الثانــي
 لالئتالف الوطين األردني للقرار 2250، "الشــباب والســالم واألمن"، بمشــاركة عدد
ــي، ــي والمحل ــع المدن ــات المجتم ــن منظم ــني ع ــابات وممثل ــباب والش ــن الش  م
 بحضــور مديــر هيئــة أجيــال الســالم، ومنــدوب صنــدوق األمــم المتحــدة للســكان .
ــى دور ــا إل ــوا فيه ــاركون، تطرق ــباب المش ــا الش ــروض قدمه ــاع ع ــل االجتم  وتخل
 الشــباب فــي تعزيــز منظومــيت الســلم واألمــن .  وقــال الجبــور إن وزارة الشــباب
ــرٌ رضوري ــم أم ــة به ــرارات المتعلق ــة الق ــي صياغ ــباب ف ــاركة الش ــن أن مش  تؤم
ــة المحفــزة ــة توفــري البيئ ــى أهمي ــًا إل  وجــزٌء ال يتجــزأ مــن رســالتها ورؤيتهــا، الفت
 الــيت تســاعد الشــباب علــى اإلبــداع وتنمــي لديهــم الحــس بالمســؤولية الوطنيــة،

 وان الوزارة معنية بتعميم القرار عربيا وعالميا

 االجتماع الثاني لالئتالف الوطين للقرار 2250

.

  

.



.

.

  

محــارضة الكــرك،  شــباب  مديريــة   نظمــت 
 توعويــة عــن بعــد، بعنــوان "التغذيــة الســليمة "
 بمشاركة 20 شابة بهدف التوعية باألغذية الصحية
وتطرقــت اإلنســان،  لجســم  الفائــدة   وذات 
عــال التغذيــة  خبــرية  قدمتهــا  الــيت   الــدورة 
الصحــي الغذائــي  النظــام  إلــى   النوايســة، 
المهمــة، والربوتينــات  للجســم   الســليم 
الغذائيــة العــادات  غــرس  إلــى   باإلضافــة 
الصحــي الغــذاء  اختيــار  خــالل  مــن   الصحيــة 
ــام ــة رضورة االهتم ــدت النوايس ــد، وأك  والمفي
 بالتغذيــة فــي مرحلــة الرماهقــة مــن حيــث
 النوعيــة والكميــة، لتفــادي حــدوث أي خلــل

في النمو
  

 انطــالق الــدورة الثالثــة مــن برنامــج تنميــة وتطوير
 قدرات الشباب (مهاراتي) في 75 مركز شبابي في
 جميــع محافظــات المملكــة، عــرب تقنيــة االتصــاالت
 الرقميــة، تســتهدف (2250) شــابا وشــابة للفئــات
 العرمية من 24-10 عامًا، بتنظيم من وزارة الشباب،
مــع وبالرشاكــة  الشــبابية  الشــؤون   مديريــة 
ــة "اليونيســف"  منظمــة األمــم المتحــدة للطفول
 وهيئــة أجيــال الســالم. حيــث تشــتمل فعاليــات
ــات ــين وتدريب ــف ذه ــات عص ــى جلس ــج عل  الربنام
 علــى أنشــطة تفاعليــة ممنهجــة تعمــل علــى
(القابلــة الحياتيــة  المهــارات  الشــباب   اكســاب 
 للنقــل) مهــارات إدارة الــذات، المهــارات المعرفية
 اإلدراكيــة، مهــارات العمــل المشــرتك والمهــارات
 الماليــة، باإلضافــة إلــى برنامــج الرياضــة مــن أجــل

السالم

محارضة توعوية في مديرية شباب
الكرك 

انطالق الدورة الثالثة من برنامج 
(مهاراتي) 

  

.
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سلســلة و  الحياتيــة  المهــارات  محــور   ضمــن 
 القيــادات الشــخصية و االداريــة، عقــد مركــز شــابات
ورشــة جــرش  شــباب  لمديريــة  التابــع   ســاكب 
حــول الرمئــي،  االتصــال  وســائل  عــرب   تدريبيــة، 
 "أهميــه القيــادة اإلداريــة والمهــارات القياديــة"،
 تناولــت خاللهــا التعريــف بمفهــوم القيــادة االداريــة
ــا ــى به ــب ان تتحل ــيت يج ــارات  ال ــا والمه  وأهميته
و الفكريــه  المهــارات  مثــل  القياديــة   الشــخصية 
ــادئ ــم المب ــانية و أه ــة و اإلنس ــة و الفني  التنظيمي

  اليت يتسىن للقائد التمسك

  

ــع ــني م ــج العامل ــه لربنام ــة الثالث ــالق الرمحل  انط
 الشــباب "مهاراتــي" عــرب تطبيــق زووم، فــي مركــز
البــرتا، شــباب  لمديريــة  التابــع  الطيبــة    شــابات 
      بمشــاركة (30) شابا وشــابة للفئة العرمية 14-10
 عامــًا. تــم خاللهــا الحديــث عــن أهميــة برنامــج
ــارات ــابهم مه ــباب وإكس ــب الش ــي لتدري  مهارات
التعامل لحل المشكالت والضغوطات اليت تواجهم

  

 بحــث وزيــر الشــباب "محمــد ســالمه" النابلــيس خــالل لقائــه  بســفرية االتحــاد
ــاون ــز أوارص التع ــبل تعزي ــوزارة س ــر ال ــي مق ــيو، ف ــا هادجيثيودوس ــي ماري  األوروب
ــر مهــارات ــني فــي مجــال القطــاع الشــبابي والربامجــي وتطوي ــني الجانب ــي ب  الثنائ
 العاملــني مــع الشــباب، مــن خــالل جملــة مــن الربامــج التدريبيــة والتأهيليــة المقرتحــة
 بــني الجانبــني، ولفــت النابلــيس إلــى أهميــة تنفيــذ الربامــج التنمويــة للشــباب
 وخصوصــا المتعلقــة بتفعيــل دور الشــباب وتنميــة مهاراتهــم بالرشاكــة مــع
 االتحــاد األوروبــي، مؤكــدا علــى حــرص وزارة الشــباب علــى االنفتــاح علــى الربامــج
 الشــبابية الدوليــة لالســتفادة منهــا،  وتــم التطــرق خــالل االجتمــاع إلــى بنــود الخطــة
 المســتقبلية بــني الجانبــني مــع إيــالء الرماكــز الشــبابية ورضورة تفعيلهــا األهميــة

القصوى خالل الرمحلة المقبلة

.

 ورشة تدريبية للمهارات القيادية
   واإلدارية في مديرية شباب جرش

انطالق برنامج مهاراتي في مديرية
شباب البرتا 

.



  

النموذجــي  العارضــة   نفــذ مركــز شــابات 
 التابــع لمديريــة شــباب البلقــاء، وبالتعــاون
 مــع مؤسســة نمــاء للتنميــة وبنــاء القــدرات
 وبدعــم وتمويــل مــن المعهــد الديمقراطــي
 الوطين الدولي، وبمشاركة 19     شابة   جلسة
الربلمــان بــدور  التعريــف  حــول   تدريبيــة 
بالحيــاة المشــاركة  وأهميــة   األردنــي 

  السياسية ودور االحزاب االردنية

التابــع   عقــد مركــز شــابات القويســمة، 
ــة ــة حواري ــة، جلس ــباب العاصم ــة ش  لمديري
ــا فــي العــرص ــة التكنولوجي ــوان: "أهمي  بعن
الحديثــة االتصــال  وســائل  عــرب   الحالــي"، 
 "زووم".  وهدفــت الجلســة الحواريــة، الــيت
ــازك حســونة الحاصلــة  قدمتهــا المعلمــة ن
 علــى جائــزة الملكــة رانيــا للمعلــم المتمــزي،
إلــى شــابة،   35 فيهــا   وشــاركت 
ومحفــزة وداعمــة  آمنــة  بيئــة   تطويــر 
 باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات وتطويــر
ــم اإللكرتونــي فــي مجــاالت  مهــارات التعل

الحياة المختلفة

جلسة تدريبية حول التعريف بدور 
 الربلمان في مديرية شباب البلقاء 

شابات القويسمة تعقد جلسة حوارية
حول اهمية التكنولوجيا 

.
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 نفــذ مركــز شــابات الصالحيــة ورشــة عمــل حــول
 تأهيــل الشــباب لســوق العمــل، تحدثــت بهــا
 بســمة العظامــات عــن كيفيــة إكســاب الشــباب
 مهــارات للدخــول لســوق العمــل بهــدف  تنميــة
 مهاراتهــم ورفــع الكفــاءة لديهــم إليجــاد شــباب
ــى التوجــه لســوق العمــل بمهــارات ــن عل  قادري

علمية وعملية

  

 اختتــم مركــز شــابات ديــر أبــي ســعيد التابــع
مــن الثانيــة  الرمحلــة  إربــد،  شــباب   لمديريــة 
برنامــج ضمــن  االقــران  توعيــة   محــارضات 
الملكيــة للجمعيــة  التابــع  الصحيــة   التوعيــة 
 للتوعيــة الصحيــة، حيــث تضمنــت المحــارضات
 رشحــا عــن األمــراض الزممنــة واألكــرث فتــكا
ارتفــاع الســكري،  منهــا  األردنــي   بالمجتمــع 
والرشايــني، القلــب  أمــراض  الــدم،   ضغــط 
 باإلضافــة إلــى توضيــح كيفيــة الكشــف المبكــر
 عنهــا والســيطرة عليهــا وطــرق الوقايــة منهــا
ــوازن ــي مت ــاة  صح ــام حي ــاع نظ ــق اتب ــن طري  ع
 ومراقبــة الفحوصــات كل فــرتة لتجنــب اإلصابــة

بهذه األمراض

  

 انطــالق الــدورة الثالثــة مــن برنامــج تنميــة وتطوير
 قدرات الشباب (مهاراتي) في 75 مركز شبابي في
 جميــع محافظــات المملكــة، عــرب تقنيــة االتصــاالت
 الرقميــة، تســتهدف (2250) شــابا وشــابة للفئــات
 العرمية من 24-10 عامًا، بتنظيم من وزارة الشباب،
مــع وبالرشاكــة  الشــبابية  الشــؤون   مديريــة 
ــة "اليونيســف"  منظمــة األمــم المتحــدة للطفول
 وهيئــة أجيــال الســالم. حيــث تشــتمل فعاليــات
ــات ــين وتدريب ــف ذه ــات عص ــى جلس ــج عل  الربنام
 علــى أنشــطة تفاعليــة ممنهجــة تعمــل علــى
(القابلــة الحياتيــة  المهــارات  الشــباب   اكســاب 
 للنقــل) مهــارات إدارة الــذات، المهــارات المعرفية
 اإلدراكيــة، مهــارات العمــل المشــرتك والمهــارات
 الماليــة، باإلضافــة إلــى برنامــج الرياضــة مــن أجــل

السالم

 محارضة طبية توعوية في مديرية
شباب إربد

دورة تأهيل الشباب لسوق العمل
في مديرية شباب المفرق 


