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الرسالة اإلخبارية
 لمديرية شباب العاصمة 

مديرية
شباب  العاصمة 

ضمن محور الشباب و التعليم و التكنولوجيا عقد مركز شباب ناعو دورة في اللغة 

اإلنجليزية عبر تقنية اإلتصال المرئي و بمشاركة 25 شابا من أعضاء المركز . 

 بهدف تحفيز الشباب على المشاركة في اإلنتخابات أقام مركز شباب ناعور  و بالتعاون مع 

جمعية نشامى ونشميات ناعور وبمشاركة 30 شابا و شابة ورشة عمل عن االنتخابات ، 

والحياة السياسية في االردن . 



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب إربد 

مديرية
شباب إربد 

وقعت مديرية شباب إربد اتفاقية 

لعقد برامج ودورات تعليمية 

لموظفيها وأعضاء ومنتسبي المراكز 

الشبابية مع شركة اية بي اي. 

  إفتتاح مبادرة بعنوان "شغلها 

بتفيدك" في مركز شابات كفر 

سوم،والتي تهدف رفع الوعي 

بإعادة التدوير والتمكين الذاتي 

للفتيات 

شارك  مركز شابات الطيبة في سلسلة محاضرات عن فيروس كورونا 

وأساليب التعامل معه و الوقاية منه وذلك بالتعاون مع الجمعية 

الملكية للتوعية الصحية،للتاكيد على أهمية دور الشباب في  

التوعية. 

  عقد في  مركز شباب الطره جلسة 

حوارية بعنوان طرق التعلم عن بعد 

بكل اشكاله عبر تطبيق زووم.  

أقام مركز شباب بيت رأس ندوة 

عن الورقة النقاشية السابعة 

لجاللة الملك عبدهللا الثاني 

حفظه هللا عبر تطبيق زوم. 

نفذ مركز شابات دير أبي سعيد مع المتطوعة أشجان شريده 

مجموعة محاضرات توعويه عن فيروس كورونا واعراضه والوقايه 

منه،ضمن مشروع الشراكة بين الجمعية الملكية للتوعية الصحية و 

وزارة الشباب 



 الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب المفرق

مديرية
شباب المفرق 

 نفذ مركز شباب حوشا ورشة السلوك 

األمثل للشباب في المدارس 

والجامعات  وذلك عبر تطبيق الزووم 

 اقام مركز شباب البادية ورشة عمل 

حول  نبذ العنف  عبر تطبيق الزووم 

 نفذ  مركز شباب الدجنية 

ورشة توعوية عن أزمة 

كورونا وآثارها السلبية عبر 

تطبيق زووم  

 نفذ مركز شباب حوشا  ورشة توعوية 

عبر تطبيق زووم  عن التلوث البيئي 

وأثره على اإلنسان 

 نفذ مركز شباب الخالدية 

  ورشة عمل حول مكافحة التعصب 
 نفذ مركز شابات المفرق  

 ورشة عمل حول جائحة كورونا  

 نفذ مركز شباب البادية  ورشة عمل 

تقبل االخر و نبذ خطاب الكراهية 



الرسالة اإلخبارية
 لمديرية شباب جرش 

مديرية
شباب جرش 

 نظمت مديرية شباب جرش ورشة 
حول الشباب واالعمال المهنية . 

 نظم مركز شابات سوف ورشه 
حول االنتخابات. 

 نفذ مركز شباب جرش ورشة عمل 
بعنوان نحن شركاء في صنع القرار  

 أقام مركز شباب قفقفا ورشة عمل 
عن بناء قدرات الشباب في إدارة 

المشاريع 

 أقام مركز شابات جرش ورشة  حول 
قانون االنتخابات  بمشاركة 20 عضو 

 نظم مركز شباب وشابات الجزازة 
ورشة حول الشباب صناع القرار 

السياسي 

 نفذ مركز شباب جرش  ورشة عمل 
بعنوان نحن شركاء في صنع القرار. 

نفذ مركز شباب سوف ورشة 
عن دور الشباب في التغير 

والمشاركة السياسية . 

نفذ مركز شباب ساكب ورشة عمل ضمن 
مبادرة دبين في عيون شبابها. 

وفي مركز شابات ساكب أقيم ندوة  
حوارية ناقشت دور الشباب في االنتخابات 

النيابية. 



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب  

 مديرية
شباب 

أطل مركز شباب عنجرة مبادرة ( ترميم وتزيين حديقة حارة عربي )  
ذ المبادرة ضمن برنام مهاراتي.  تي  وت

من رسم جدارية  من ت نفذ مركز شابات عبين عبلين مبادرة تح عنوان الطري ا
ات . وو عن السالمة عل  الطر ات ومحاضرة عبر تطبي  تعبيرية للسالمة عل الطر

وو   ع   مركز شابات الهاشمية ينفذ ورشة عم عبر مو
ثارة الجانبية.   بعنوان فيروس كورونا و

مان   مركز شباب كفرنجة و الجمعية األسترالية األردنية ين
ارة " .   معرضا فنيا بعنوان " األردن تاري وح

ة عجلون  مدير الشباب عجلون يكر رئي مجل محاف

 لدعمهم للقطاع الشبابي. 



 الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب محافظة الزرقاء

 مديرية
شباب الزرقاء

 بهدف تنمية المهارات اللغوية للشباب، وضمن مشروع 
تقديم الخدمات المتكاملة للشباب االكثر تأثرا والممول من 
البنك الدولي نفذت جمعية خطوتنا الخيرية وبالتعاون مع 

مديرية شباب الزرقاء دورة اللعب مع اللغة للشباب من سن 
15 عامًا. 

 بمشاركة مجموعة من الشابات من الفئة العمرية 
وبالتعاون مع مديرية شباب محافظة الزرقاء/مركز شابات 

الرصيفة، نفذت جمعية أثر للتنمية فعاليات دورة "إدارة الغضب"، 
وذلك ضمن مشروع تقديم الخدمات المتكاملة للشباب االكثر تأثرًا، 

والممول من البنك الدولي. 



الرسالة االخبارية
 لمدينة األمير محمد  للشباب -الزرقاء 

 محافظة 
الزرقاء 

  تدريبات األندية في الصالة 
الرياضية لكرة الطائرة 

 اإلعالن عن دورة لغة 
إنجليزية محادثة في المركز 

اإلعالمي  

 اإلعالن عن انتهاء الموسم 
الصيفي. 

 استمرارية أعمال 
الصيانة في المدينه 

والنادي . 

 تدريبات فريق العاب القوى 
للمنطقة الشمالية على 

مضمار ستاد المدينة 
الدولي. 









الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب معان 

مديرية
شباب معان 

نظم مركز شباب معان ورشة  

بعنوان صوتك بكرا بفرق 

 نفذ مركز شباب معان ورشة درسك 

في بيتك 

نفذ مركز شابات الجفر عبر تطبيق 

زوم ورشة حول مضامين االوراق 

النقاشية الملكية 

عقد مركز شباب الهاشمية 

 ورشة بعنوان التنمر اسبابه 

 ونتائج 

عقد مركز شابات الجفر بالتعاون مع 

الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل 

امتحان مستوى متقدم لدورة 

التجميل 

نظم مركز شباب الحسينية ورشة بعنوان تعزيز دور الشباب بالمشاركة 

باالنتخابات بالشراكة مع المركز العربي للتنمية الديموقراطية 

 نظم مركز شباب معان بالتعاون مع المركز 

العربي للتنمية الديموقراطية ورشة بعنوان 

تعزيز دور الشباب في االنتخابات 



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب الطفيلة 

 مركز شابات الطفيلة يعقد جلسة توعوية عبر تطبيق 

زووم مع مركز صحي الطفيله الشامل (عن وسائل 

تنظيم األسرة و كيفية الوقاية من مرض كورونا) . 

 ورشة عمل بعنوان ( دور الشباب 

في تعزيز مبدأ سيادة القانون) عبر 

تطبيق الزووم وبمشاركة 20 شابا 

في مركز شباب بصيرا. 

 نفذ مركز شابات العين البيضاء 

ندوة حول مفاهيم وقيم اداء 

الصدقات . 

نفذ مركز شابات العيص محاضرة 

(حول العناية باألم والطفل ) 

بمناسبة اليوم العالمي لسرطان 

الثدي. 

 ورشة عمل (العمل من داخل 

المنازل) بمشاركة 25 من أعضاء 

مركز شابات القادسية. 

مديرية
 شباب الطفيلة



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب العقبة 

مديرية
شباب العقبة 

ورشة تحت عنوان التفكير اإلبداعي وبرمجة 
العقول نفذها مركز شباب العقبة لتحفيز 

الشباب على مواكبة التطورات 
التكنولوجية فيما يخص اإلبداع 

التكنولوجي. 

حوارية نقلها التلفزيون األردني حول 
ظاهرة الرسم على الجدران واستثمار 
مواهب الشباب وتوجيهها بالشكل 

المطلوب.  

مشاركة رئيس مركز شباب العقبة  
في دورة المهارات المالية بالتعاون  

مع اليونسيف ومنظمة أفالطون 
 الدولية لمدة 5 ايام حول المهارات 

 المالية لليافعين.  

مبادرة لغتي هويتي نفذها مركز 
 شباب العقبة في 3 مدارس داخل  
مدينة العقبة للتوعية حول اهمية 
استخدام لغتنا الجملية في حياتنا 

 الواقعية واالفتراضية . 

المواطنة الرقمية ورشة ينفذها 
 مركز شباب العقبة ضمت 20 شابا 
 وذلك بالتعاون مع جمعية أبناء  

الشوبك. 

مجموعة من المبادرات التوعية 
 بالتعاون مع مديرية صحة العقبة 

 نفذها مركز شباب العقبة . 



 الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب الكرك

نفذ مركز شابات فقوع النموذجي ورشة بعنوان 
(إضاءات حول تعزيز مشاركة المرأة في انتخابات 

2020) بمشاركة 20شابة. 

      نفذ مركز شابات المزار 
ورشة بعنوان( كيف أكون 

إيجابي مع أطفالي) 
بمشاركة 20 شابة. 

 نفذ مركز شابات صرفا 
بالتعاون مع مؤسسة نهر 
األردن دورة تدريبية حول 

(الدارات الكهربائية) 
بمشاركة 25 شابة. 

     نفذ مركزشابات الطيبة 
ورشة تدريبية بعنوان 

(المواطنة الحاضنة للتنوع 
الديني والثقافي)  
بمشاركة 20 شابة. 

 نفذ مركز شابات ذات 
راس ورشة  

بعنوان (تعزيز ثقافة 
الحوار والتسامح عند 

الشباب)  بمشاركة 20 
شابة . 

 نفذ مركز شابات عي 
نشاط بعنوان (التعلم عن 
بعد) بمشاركة (20) شابة 

  نفذ مركز شابات الطيبة 
ورشة بعنوان (كسر 
الحواجز والتحديات)  
بمشاركة 20 شابة 

نفذ مركز شباب وشابات 
وادي الكرك ورشة بعنوان  
( األوراق النقاشية لجاللة 

الملك)  بمشاركة (20) شابا  
وشابة. 

مديرية شباب 
 الكرك  



 الرسال اإلخبارية
ا ة الب ا لمديرية شباب م

يم  ا أ  ضمن نشاطات مركز شباب ير

 محاضرة بعنوان دور المراكز الشبابي  

في المجتمع المحلي عبر برنام 

 .zoom 

م مركز شباب العارضة محاضرة بعنوان    ن

يمها  تي تن المهارات الكشفية للشباب وي

هم   ضمن سياسة توعية الشباب بحقو

 المختلفة. 

 نفذ مركز شابات عين الباشا 

ورشة توعوية تدريبية عبر 

و المرئي بعنوان  تطبي 

نتخابات النيابي البرلمانية  ا

والشباب. 

ي  وانية ورشة عم حول ت تتم في مركز شابات ال  ا

مساعدي ميسري أندية الحوار والتطوع للمراكز الشبابية. 

 ضمن سلسلة أنشطة مركز 

يم ورشة عم  شباب عيرا ا

ر.  عن تعمي الحوار وتقب ا

ديجة أبو حمور تفتتح جلسة حوارية حول تعزيز مشاركة  ة البلقاء د.  مديرة شباب محاف

مها  نتخابات النيابية 2020 في مركز شابات البلقاء النموذجي والتي ن الشباب في ا

ارة الشؤون  نسان بالتعاون مع و مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق ا

لمانية.  ايدل ا انز السياسية والبرلمانية و موسسة 

مديرية
ا  شباب الب


