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 اطلقــت وزارة الشــباب المتلقــى الوطنــي الرابــع للريادييــن الشــباب 2020، تحــت شــعار "الريــادة فــي
 الرياضة، المنوي اقامته في شــهر كانون االول 2020، مســتهدفًا الشــباب األردني دون ســن (35) عامًا،
ــة بالمجــال الرياضــي، لمــن يمتلكــون ــة المعني ــم بالقطــاع الرياضــي، أو التطبيقــات اإللكتروني  المهت
 حلــوًال وأفــكارًا إبداعيــة ورياديــة تســهم فــي إيجــاد شــركات ومشــاريع ناشــئة فــي القطــاع الرياضــي،
ــداد ــال اع ــي مج ــباب ف ــن الش ــى تمكي ــى إل ــدف الملتق ــي .  ويه ــاد الوطن ــع االقتص ــوض بواق  للنه
 وتســويق وتصميــم المبــادرات بصــورة علميــة، وتوفيــر الدعــم المالــي للمشــاريع الفائــزة بالملتقــى،
الرياضيــة، والمرافــق  المــدن  فــي  المتميــزة،  المشــاريع  واحتضــان  الفنيــة  الخدمــات   وتوفيــر 
 والمســاهمة فــي تقديــم حلــول وفــرص اقتصاديــة رياديــة جديــدة فــي المجــال الرياضــي، باإلضافــة
 إلــى اإلطــالع علــى الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات المانحــة وحاضنــات وُمســرعات األعمــال للشــباب

 الريادي

  

.

الشباب" تطلق الملتقى الوطني الرابع للرياديين الشباب 2020 تحت
   شعار "الريادة في الرياضة 

"
"



ــج ــرة برنام ــوزراة، مدي ــر ال ــي مق ــي، ف ــالمه النابلس ــد س ــباب محم ــر الش ــى وزي  التق
 األمــم المتحــدة اإلنمائــي الســيدة ســارة فريــر اوليفــال، حيــث تــم بحــث ســبل التعــاون
 الثنائــي بيــن الــوزارة والبرنامــج فــي عــدة مجــاالت مــن أهمهــا مجــال العمــل
ــن ــل بي ــي العم ــاركية ف ــة التش ــى أهمي ــي عل ــد النابلس ــي، وأك ــبابي والبرامج  الش
ــبقًا، ــددة ُمس ــج ُمح ــذ برام ــة تنفي ــي لغاي ــدة اإلنمائ ــم المتح ــج األم ــوزارة وبرنام  ال
ــر المراكــز ــدة مشــتركة تســتهدف الشــباب وتطوي ــراح مشــاريع جدي ــى اقت  اضافــة إل
مــع الدائــم  وتعاونــه  للبرنامــج  والهــام  المحــوري  الــدور  ُمثمنــًا   الشــبابية، 

الوزارة

  

.

. .

 النابلسي يلتقي مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي



  

.  

.

.

 وزير الشباب يرعى أولى جلسات المخيم التدريبي للملتقى الوطني الثالث
للرياديين الشباب   

 رعــى وزيــر الشــباب محمــد ســالمه النابلســي، أولــى جلســات المخيــم التدريبــي اإللكترونــي
 للملتقــى الوطنــي الثالث للرياديين الشــباب 2020، عبــر تقنيات االتصال المرئــي، والذي يقام
 بالشــراكة مــع الجمعيــة الملكيــة للتوعيــة الصحيــة وبالتعــاون مــع صنــدوق األمــم
 المتحــدة للســكان، ومنظمــة الســكري العالميــة ، تحــت شــعار" الصحــة فــي ظــل األوبئــة"،
 بمشــاركة 30 مشــروعًا رياديــا، تتنافــس علــى المركــز األول، فــي مختلــف المجــاالت الصحية،
 ويؤكــد أهميــة نشــر التوعيــة حــول األوبئــة ومخاطرهــا وخصوصــا فــي ظــل مــا نعيشــه مــن
 ظــروف صحيــة بســبب جائحــة كورونــا، ُمعــوال علــى أهميــة دور الشــباب المحــوري فــي نشــر
ــزام ــالل االلت ــن خ ــة م ــة الصحي ــة بالحماي ــراءات المتعلق ــم اإلج ــي، ودع ــي المجتمع  الوع

بتعليمات لجنة األوبئة الصحية
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.

.
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ممثلــة  عجلــون  شــباب  مديريــة   اختتمــت 
 بمراكزهــا فعاليــات جلســات ، عبــر وســائل االتصــال
 المرئــي، برنامــج مهاراتــي الــذي ينفــذ بالشــراكة
 مــع  وزارة الشــباب ومنظمــة الصحــة العالميــة
وتطــرق الســالم،  أجيــال  وهيئــة   اليونيســيف 
ــارات ــا مه ــارات منه ــن المه ــة م ــج لجمل  البرنام
الــذات، إدارة  ومهــارة  األساســية   الحيــاة 
 والمهــارات اإلجتماعيــة، والمهــارات المعرفيــة،
18_15 للفئــة  المشــترك  العمــل   ومهــارات 
 عامــًا  ويهــدف البرنامــج الــى بنــاء قــدرات الشــباب
وإكســابهم الشــبابية،  شــخصيتهم   وصقــل 

المهارات والخبرات العلمية والعملية

إختتام فعاليات برنامج مهاراتي في
المراكز الشبابية التابعة لمديرية 

شباب عجلون 

.

  

.

  

.

دور الرياضة في تعزيز مناعة جسم
اإلنسان واألغذية الصحية، في مركز 

 شباب جرينه 
  

ــة ــع لمديري ــه التاب ــباب جرين ــز ش ــذ مرك  نف
 شــباب محافظــة مأدبــا، ورشــة توعويــة عــن
 طريــق وســائل االتصــال المرئــي بعنــوان
مناعــة جســم تعزيــز  فــي  الرياضــة   "دور 
وتطرقــت الصحيــة"،  واألغذيــة   اإلنســان 
ــدرب ــتاذ والم ــا األس ــي قدمه ــة الت  الورش
ــاركة 25 ــوابكة، بمش ــزه الش ــي حم  الرياض
 شــابًا وشــابة إلــى طــرق زيــادة المناعــة مــن
 خــالل الغــذاء الســليم  والتماريــن الرياضيــة

للمحافظة على رشاقة وحيوية الجسم

  

.



ُ

 ورشتان لتفعيل مشاركة الشباب في االنتخابات النيابية
المقبلة

 نظــم مركــزا شــابات ديــر أبــي ســعيد النموذجــي والطيبــة، ورشــتين
المشــاركة لتفعيــل  بفــرق،  بكــرا  صوتــك  مشــروع  ضمــن   تدريبيتيــن 
 بالعملية االنتخابية، بمشاركة 25 شابا وشابة، وتطرقت الورشتين حول أهمية
 تفعيــل دور الشــباب فــي المشــاركة باالنتخابــات البرلمانيــة المقبلــة،
 وزيــادة نســبة المشــاركة الشــبابية فيهــا إلشــراكهم بعمليــة صنــع

القرار، واختيار من يمثلهم تحت القبة

  

.

.

ورشة تحت عنوان "تمكين الشباب في
مجالس المحافظات والمجالس المحلية 

 ورشة عمل تعليمية في مركز شابات
 القويسمة

"

.

  

ــة ــع لمديري ــمة التاب ــابات القويس ــز ش ــي مرك ــد ف  عق
 شــباب العاصمــة، جلســة توعويــة بعنــوان "نصائــح
 لذاكــرة أفضــل "، وتهــدف الورشــة التــي قدمتهــا
 الدكتــورة أمــل بورشــك عبــر تطبيــق زووم و بمشــاركة
 30 شــابة، إلــى تطويــر بيئــة تعليميــة وتربويــة صحيــة
 و آمنــة، واشــتملت الورشــة علــى تعريــف المشــاركات
 علــى طــرق ووســائل تنشــيط الذاكــرة وكيفيــة تحفيــز

عمل الذاكرة من خالل األنشطة الذهنية والعقلية

  

 نفــذ مركــز شــابات ذات راس التابــع لمديريــة شــباب
 الكــرك، ورشــة بعنــوان (تمكيــن الشــباب فــي مجالــس
 المحافظات والمجالس المحلية)     بمشاركة 18شابة، شارك
 بهــا الدكتــور عبــدهللا العبادلــه عضــو الالمركزيــة فــي
ــس ــل مجال ــة عم ــا  أهمي ــن خالله ــد م ــة، أك  المحافظ
ــاركة ــرورة مش ــة وض ــس المحلي ــات والمجال  المحافظ
ــل ــى التمثي ــس للوصــول إل  الشــباب فــي هــذه المجال

الشبابي الحقيقي في المحافظة

  

.

  

.



  

 أعلــن مديــر اإلعــالم واالتصــال الناطــق اإلعالمــي
ــر ــالق مق ــن إغ ــزام، ع ــر الع ــباب عم ــم وزارة الش  باس
للشــباب الحســين  مدينــة  ونــادي  الشــباب   وزارة 
 احترازيًا، يوم الثالثاء الماضي، ولمدة 24 ســاعة لغايات
ــك بعــد ــة، وذل ــادي المدين ــوزارة ون ــم مبنــى ال  تعقي
ــا، واحــدة فــي مقــر  تســجيل حالتيــن بفيــروس كورون

الوزارة والثانية في نادي مدنية الحسين للشباب

  

.  

.

إغالق مبنى وزارة الشباب ونادي
  مدينة الحسين بسبب إصاَبَتي كورونا 

ورشة عمل بعنوان " دور رؤوساء المراكز الشبابية في تحفيز الشباب على المشاركة
 في االنتخابات النيابية"، في مديرية شباب الزرقاء

  

.

.

  

 نظمــت مديريــة شــباب جــرش، ورشــة عبــر تطبيــق
التغييــر"، فــي  الشــباب  "دور  بعنــوان   (زووم) 
 بمشاركة 20 شابًا، بهدف تشجيعهم على المشاركة
 فــي االنتخابــات النيابيــة، تطــرق خاللهــا المحاضــر
فــي الفاعــل  الشــباب  دور  عــن  وردات،   بســام 
 االنتخابــات النيابيــة وقانــون االنتخــاب و طريقــة

وآلية العملية االنتخابية

 ورشة بعنوان "دور الشباب في
 التغيير في مديرية شباب جرش

  

.

.

  

 بهــدف تنميــة قــدرات رؤوســاء المراكــز الشــبابية فــي مجــال تشــجيع 
 الشــباب علــى المشــاركة فــي االنتخابــات النيابيــة ترشــحًا وتصويتــًا،
 نفــذت مديريــة شــباب محافظــة الزرقــاء، ورشــة عمــل مــن خــالل تطبيــق
 زووم حــول " دور رؤوســاء المراكــز الشــبابيه فــي تحفيــز الشــباب علــى
ــى ــتاذ مصطف ــا األس ــدث فيه ــة"، تح ــات النيابي ــي االنتخاب ــاركة ف  المش
 أبــو عبيلــه والدكتــور عمــر الغويــري مديــر شــباب الزرقــاء، عــن أهميــه
 مشــاركة الشــباب فــي االنتخابــات، وأهميــة الــدور الرقابــي والتشــريعي
 لمجلــس النــواب،  وأهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه رؤوســاء المراكــز

الشبابية لتحفيز الشباب على المشاركة

  

.

  

.



ُ

 
.

  

لمديريــة التابــع  الصوانيــة  شــابات  مركــز   اطلــق 
 شــباب البلقــاء، برنامــج شــبابي حــول المشــاريع
ــا، عبــر تطبيــق     اإللكترونيــة فــي ظــل جائحــه كورون
 زووم      بمشاركة      40   شابة، حاضرت به المدربة شادية
اإللكترونيــة المشــاريع  مفهــوم  حــول   خريســات 
 وكيفيــة إدارتهــا، واســتثمارها وتســويقها بالطــرق

اإللكترونية مما يعود عليهم بالفائدة والنفع

برنامج شبابي لتعزيز اإلعتماد 
على الذات 

  

.

  

 نفــذ مركــز شــباب أم القطيــن التابــع لمديريــة شــباب
 المفــرق،  ورشــة عمــل حــول إيجابيــات وســلبيات
ــال ــائل االتص ــر وس ــا، عب ــن كورون ــي زم ــت ف  اإلنترن
حــول نهيــر  أحمــد  المحاضــر  وتحــدث   المرئــي،  
 كيفيــة اســتخدام اإلنترنــت واالســتفادة اإليجابيــة
مــدى القيمــة،  المعلومــات  عــن  البحــث   فــي 

خطورته في االستخدام السلبي

ورشة حول إيجابيات وسلبيات
اإلنترنت 

.

  

.

  

.

  

ــة ــع لمديري ــه التاب ــباب جرين ــز ش ــذ مرك  نف
 شــباب محافظــة مأدبــا، ورشــة توعويــة عــن
 طريــق وســائل االتصــال المرئــي بعنــوان
مناعــة جســم تعزيــز  فــي  الرياضــة   "دور 
وتطرقــت الصحيــة"،  واألغذيــة   اإلنســان 
ــدرب ــتاذ والم ــا األس ــي قدمه ــة الت  الورش
ــاركة 25 ــوابكة، بمش ــزه الش ــي حم  الرياض
 شــابًا وشــابة إلــى طــرق زيــادة المناعــة مــن
 خــالل الغــذاء الســليم  والتماريــن الرياضيــة

للمحافظة على رشاقة وحيوية الجسم

  

.


