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 مجلة خاصة
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الرسالة اإلخبارية
 لمديرية شباب العاصمة 

مديرية
شباب  العاصمة 

 مركز شابات العاصمة ينفذ ورشة عمل حول 

التنمر اإلعالمي و أثره على المجتمع 

بمشاركة 20 شابة . 

مركز شابات ماركا يعقد محاضرة توعوية 

بعنوان صحتنا مسؤليتنا للوقاية من فيروس 

كورونا.  

 مركز شباب العاصمة ينفذ ورشة 

عمل بعنوان " إحتياجات الشباب 

الصحية في ظل جائحة كورونا " 

بمشاركة 25 شابا . 

  مركز شباب ماركا يعقد ورشة عمل 

حول" مشاركة الشباب في العمليه 

االنتخابيه" بمشاركة 20 شابًا 

 مركز شابات القويسمة  ينفذ ورشة عمل 

بعنوان "السعي نحو السعادة " بمشاركة 20 

شابة 

 مركز شابات ماركا يعقد محاضرة توعوية عن 

حوادث المرور وطرق الوقايه منها بالتعاون 

مع إدارة السير المركزيه بمشاركة 20 شابة . 

 مركز شابات ناعور يعقد محاضرة توعوية حول أسس النظافه و التعقيم في ظل جائحه 

كورونا ، بمشاركة 20 شابة  . 



 الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب محافظة الزرقاء

 مديرية
شباب الزرقاء

ورشة عمل بعنوان " كتابة مقترحات المشاريع والعمل التطوعي" في 
مركز شابات الرصيفة. 

 ورشة عمل بعنوان " مظاهر التنمر  في المجتمع"، في مركز شابات حي 
األمير محمد بمشاركة (20) شابا وشابة 

   ورشة عمل حول " قانون اإلنتخاب"، 
 في مركز شباب األزرق. 

 ورشة عمل حول " التعلم عن بعد"، 
 في مركز شباب الزرقاء. 

   ورشة عمل بعنوان" دور الفرق الكشفية في توعية المجتمع المحلي 
بطرق الوقاية من فيروس كورونا"، وبمشاركة (20) شابًا وشابًة من أعضاء 

المراكز الشبابية، في مديرية شباب محافظة الزرقاء. 

 محاضرة بعنوان " صياغة الخبر 
 الصحفي" في مركز شباب األزرق. 

   ورشة عمل بعنوان "بناء فرق العمل  
التطوعي" في مركز شابات الظليل. 

  ورشة عمل حول " التعلم عن بعد" في مركز شابات الزرقاء النموذجي. 

ورشة تفاعلية في المهارات الحياتية وإدارة الوقت، نفذتها جمعية الحارث 
بن عمير األزدي في مركز شابات الرصيفة ومركز شباب الزرقاء 



الرسالة االخبارية
 لمدينة األمير محمد  للشباب -الزرقاء 

 محافظة 
الزرقاء 

اإلعالن عن دورات تدريبية جديدة
ICDL, TOT ,HRفي محطة 

المعرفة والمركز اإلعالمي 
بالتعاون مع مركز غاما تيك. 

 اإلعالن عن دورة لغة 
إنجليزية محادثة في المركز 

اإلعالمي  

تجهيز و تفعيل الصالةالرياضية متعددة 
األغراض إلستقبال بطولة السيدات لعام 

2020 لكرة الطائرة بتنظيم وإشراف اإلتحاد 
األردني لكرة الطائرة. 

تدريبات ألعاب القوى 
في االستاد الدولي 

للمدينة  

استقبال تدريبات فرق 
األندية واالكاديميات 

وفرق قدامى الالعبين 
في ملعب كنعان عزت 

إستقبال تدريبات نادي 
الزرقاء و نادي البتراء و نادي 
الراية و نادي الهاشمية كرة 

يد في الصالة الرياضية 

أعمال صيانة لجميع مرافق 
المدينة . 



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب إربد 

مديرية
شباب إربد 

 محاضرة اختيار التخصص الجامعي في مركز  
شابات كفر سوم  عبر تطبيق زووم. 

ندوة بعنوان دور الشباب في تحقيق األمن الفكري  في مركز شابات 
إربد عبر تطبيق زووم. 

  نشاط بعنوان محاضرة عن التعلم عن بعد 
 في مركز شباب المزار الشمالي 

من خالل تطبيق زووم.  

 ورشة بعنوان التربية اإلعالمية والمعلوماتية 
 واألخبار الزائفة في مركز شابات الرمثا 

  عبر تطبيق زووم. 

ورشة االسس األخالقية والقيادية   في 
 مركز شباب حرثا  عبر تطبيق زووم. 

نشاط الثقافة والهوية الوطنية في 
 مركز شابات جديتا، عبر تطبيق زووم. 

 ندوة توعوية عن مخاطر التدخين 
 في مركز شباب الشيخ حسين  

عبر تطبيق زووم. 

 ندوه حول أهداف التنمية المستدامة وعالقتها  
في رؤية االردن 2025 في مركز شباب 
 الشونة الشماليه  عبر تطبيق زووم. 

مبادره بعنوان "طالع معي كتاب"في 
 مركز شابات المزار الشمالي  

عبر تطبيق زووم. 

 ورشة حول استخدام البرامج الرقمية في 
 التعلم عن بعد في مركز شابات الوسطية   

عبر تطبيق زوم.  

 محاضرة بعنوان األخبار الزائفة واالشاعة واثرها على  
المجتمع في مركز شابات سهل حوران عبر تطبيق زووم.  



ُ

الرسالة اإلخبارية
 لمديرية شباب جرش 

مديرية
شباب جرش 

 ورشة حول الطرق األمثل 
الستخدام مواقع التواصل 

االجتماعي في مديرية شباب جرش.  

 ورشة حول الفرص السكانية 
والزواج المبكر في مركز شباب 

قفقفا 

 ورشة حول دور الشباب في االنتخابات 
في مركز شابات بليال. 

 ورشة حول االنتخابات النيابية في 
مركز شابات سوف 

 ورشة حول المبادرات الشبابية في 
مركز شباب ساكب 

 ورشة عن دور الشباب في صناعة 
القرار في مركز شباب الجزازة. 

 ورشة حول اساسيات المشاريع 
الصغيرة في مركز شباب جرش 

ورشة بعنوان صوتك مسؤولية في 
مركز شباب جبة  

 ورشة بعنوان صحتي رأس مالي  في 
مركز شباب سوف 

 ورشة حول التعلم عن بعد 
قصص نجاح  في مركز شابات 

جرش 

 ورشة حول تأهيل الشباب لسوق العمل 
في مركز شابات بليال. 

 ورشة عن أهمية الحوار البناء في 
االنتخابات النيابية في مركز  شباب برما 

النموذجي  



ُ

الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب عجلون 

 مديرية
شباب عجلون

ورشة عمل بعنوان احترام القانون واجب وطني في مركز شباب صخره

 دورة تدريبية في مركز شابات عجلون
النموذجي دورة تدريبية بعنوان برمجة

تطبيقات الهواتف الذكية اندرويد 

 ورشة حوارية في مركز شابات
 عبلين حول أهمية التعلم عن 

 بعد بمشاركة 20 شابة

. مراكز الشابات في مديرية شباب عجلون تحتفل باليوم العالمي للفتاة

.

.

.

.

 ورشة عمل في مركز شابات عجلون 
 النموذجي حول  الجرائم اإللكترونية. 

جلسة تدريبية في  مركز شباب عنجرة حول الذكاء االصطناعي والتعريف بحاضنة 
 االبتكار االجتماعي. 

بمشاركة 
 عنجرة  نشاط تحت عنوان المنصات 

 التي تدعم التعلم عن بعد. 

بمشاركة 
عبين عبلين ورشة عمل بعنوان 

 تعزيز االستخدام االمن لالنترنت. 

ورشة عمل في مركز شباب عجلون 
 بعنوان برمجة ويب. 

 ورشة عمل في مركز شابات الهاشمية  
تحت عنوان تخطيط و تصميم المبادرات  

نفذ مركز شابات عبين عبلين نشاط بعنوان دور الشباب بمحاربة الفكر المتطرف. 

ورشة عمل في مركز شابات صخرة 
 حول فيروس كورونا. 



 الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب المفرق

مديرية
شباب المفرق 

 ورشة عمل في مركز شباب الدفيانه  
عن تعزيز التماسك االجتماعي 

وأهمية التعايش السلمي  

 ورشة عمل في مركز شباب البادية 
لدمج ذوي اإلعاقة في االنشطة 

الشبابية  عبر تطبيق زووم  

ورشة عمل في مركز شباب الباسلية 
حول توعية الشباب بحقوقهم 

وواجباتهم 

 ورشة عمل في مركز 
شباب الخالدية توعوية عبر 
تطبيق زووم  التكنولوجيا 

والتعلم عن بعد   

ورشة عمل في  مركز شابات ام النعام   
حول مخاطر الزواج المبكر عبر تطبيق 

زووم وبمشاركة عدد من اعضاء 
المركز. 

ورشة عمل في مركز شباب الدجنية  
توعوية حول الوقاية من  الكحول 

والمخدرات  وذلك عبر تطبيق الزووم 

 ورشة عمل في  مركز شباب بلعما 
حول الحد من ظاهرة العنف والتنمر 

على مصابين كورونا 

ورشة عمل في  مركز شباب الدفيانه  
عن توعية الشباب بحقوقهم 

وواجباتهم 

ورشة عمل في مركز مركز شابات 
الدفيانه حول التنمر وأسبابه واثاره  

ورشة عمل في مركز شباب الخالدية   
حول مكافحة التعصب 



 الرساله اإلخبارية
لمديرية شباب محافظة البلقاء

 محاضره بعنوان مفهوم العمل التطوعي 

 في مركز شباب يرقا. 

 حلقة حوارية  بعنوان وطني أجمل  

في مركز شابات الفحيص .  

بمناسبه اليوم العالمي للمعلم مركز شباب يرقا  

يرسل بطاقات معايده على المدارس . 

 مركز شابات الصوانية يصدر العدد الثاني من 

المجلة الشبابية اإللكترونية 

  ورشه تفاعليه بعنوان ” 

تفعيل المشاركه الشبابيه في 

االنتخابات النيابية " عبر تطبيق 

زوم في مركز شابات السلط.  

 نشاط بعنوان توطين المبادرات 

في مركز شابات عالن.  

ورشة عمل بعنوان (بصمة 

مبادر) في مركز شابات البلقاء 

  .zoom النموذجي  عبر تطبيق

 إطالق مبادرة كمامتك حياتك 

في مركز شابات السلط.  

دورة تدريبية بعنوان ( ديكوباج رسم ) في مركز شابات عين الباشا عبر تطبيق زووم.  

 نشاط بعنوان (اإلسعاف النفسي االولي) في مركز شابات العارضه النموذجي من خالل 

 تطبيق زووم . 

مديرية
شباب البلقاء 



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب البترا  

مديرية الشباب ومراكز الشابات 

في البترا تحتفل باليوم العالمي 

للفتاة 

مديرية شباب البترا تنفذ ورشه 

تعليمية وتثقيفية حول دور 

الشرطة المجتمعية في توعية 

المجتمع ضد فيروس كورونا 

محاضرة في مركز شباب البترا حول أهمية االشجار للبيئة والطبيعة 

بالتعاون مع مديرية الزراعة في البترا 

مركز شابات الطيبة  ينفذ ندوة 

بعنوان القطاع السياحي في لواء 

البترا  

بمشاركة 

البترا ورشه بعنوان الوالء واالنتماء 

للقائد والوطن  

مديرية

شباب البتراء 



 الرسالة اإلخبارية
 لمديرية شباب مادبا

جلسة توعوية في مركز شابات مادبا 

عن مفهوم االنتخابات النيابية المقبلة. 

مركز شابات مليح ينفذ محاضرة بعنوان 

(المخدرات واثرها على الفرد واألسرة). 

نشاط حول استعراض مراحل المشروع 

الريادي من الفكرة إلى التطبيق 

العملي في مركز شابات مادبا. 

ورشة عمل بعنوان (مهنة المستقبل) 

بمشاركة 20شابة في مركز شابات 

مليح. 

نشاط تحت عنوان (بثوابتنا الدينية نقهر 

التعصب األعمى) في مركز شباب مليح. 

مديرية
شباب مادبا 



 الرسالة اإلخبارية

  لمدينة األمير هاشم بن عبدهللا الثاني للشباب -مادبا

االنتهاء من تركيب الشواخص 

 التعريفية بمكاتب إدارة المدينة 

البدء بتشجير واعادة تأهيل جوانب 

 الطريق الخارجية  

التحضير إلغالق موسم السباحة مع نهاية األسبوع 

القادم مع استمرار برنامج تدريب السباحة 

االنتهاء من صيانة كافتيريا 

 النادي الصحي  

تعقيم مرافق المدينة 

لتفادي وباء كورونا 

 اجتماع دوري للجنة 

التخطيط واإلدارة 

صيانة ارضية صالة  متعدده  

االغراض 

محافظة
مادبا 



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب معان 

مديرية
شباب معان 

مركز شابات معان يقيم  ورشة عن 

دور األمن العام في تحقيق االمن 

والسلم المجتمعي 

مركز شابات معان يعقد اجتماع مع 

هيئة أجال السالم الطالق برنامج 

(تحالف)  

مركز شباب اذرح  ينفذ  ورشة عن 

قانون االنتخابات 

مركز شباب الشوبك ينفذ  محاضرة 

عن  أهمية تطبيق امان 

مديرية شباب معان يعقد 

 اجتماع تنسيقي مع تحالف رايز 

لتنفيذ نشاطات في مركز شابات 

معان 

مديرية شباب معان تعقد اجتماع مع مديرة المشاريع في تطوير 

معان  عاهد كريشان حول المساهمة من ضمن  مشاريع تطوير معان 

والمشاركة الشبابية وخدمة القطاع الشبابي 

مركز شباب الشوبك يقيم  ندوة 

بعنوان  المبادرات الشبابية وكيفية  

تحويل األفكار إلى مبادرات على أرض 

الواقع 

مركز شابات الجفر يعقد اجتماع مع 

شبابنا قوة 

مركز شابات الجفر ينفذ ورشة توعية حول 

المخدرات وآثارها على الصحة والمجتمع 



 الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب الكرك

ورشة حوارية  بعنوان خطر التلوث والمواد السامة 
في مركز شابات غور المزرعة  
 ورشة بعنوان ( دور الشباب في انتخابات 

مركز شابات السماكية 

 محاضرة  بعنوان جائحة 
كورونا في مركز شابات 

القصر 

مركز شباب وشابات 
وشابات وادي الكرك يعقد 

جلسة بعنوان 
 (نبذ التطرف) 

��
المعدية في مركز شابات 

عي 

 جلسة توعوية بعنوان 
جائحة كورونا، بمشاركة 

20شابة، في مركز شابات 
صرفا 

العالمي للفتاة بعنوان  
( أنت األهم) 

 جلسة توعوية بعنوان 
خطاب الكراهية في 
مركز شابات فقوع 

النموذجي بمشاركة 20
شابة. 

 ورشة بعنوان(اصنع 
الفرق وانبذ اإلساءة) في 

مركز شابات العدنانية 

 محاضرة توعوية فيروس 
كورونا والصراع النفسي 

في مركز شباب عي 

 ورشة بعنوان ( بناء 
قدرات الشباب في إدارة 
المشاريع الريادية) في 
مركز شابات ذات راس  

 جلسة بعنوان تأسيس 
الشركات والمشاريع 

الناشئة بمشاركة 20شابة، 
في مركز شابات مؤاب 

مديرية شباب 
 الكرك  



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب الطفيلة 

 مركز شباب العين البيضاء يعقد محاضرة توعوية 

بعنوان ( كورونا.. الوقاية والتعايش ) 

مركز شباب الطفيلة ينفذ مجموعة من األنشطة حول العديد من القضايا التي 

تهم قطاع الشباب في المحافظة 

مركز شباب الحسا يعقد محاضرة 

بعنوان (المهارات الكشفية) . 

مركز شباب القادسية  ينظم جلسة 

حوارية (الرياضة واهميتها في 

حياتنا) عبر تطبيق الزووم . 

 مركز شباب بصيرا يعقد ورشة 

عمل بعنوان (أهمية التعليم 

المهني) عبر تطبيق الزووم . 

 ورشة عمل في مركز شابات القادسية 

(صحتنا مستقبلنا) بمشاركة20 من 

أعضاء المركز عبر تطبيق زووم. 

مديرية
 شباب الطفيلة



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب العقبة 

مديرية
شباب العقبة 

ورشة تحت عنوان "فن المقابالت 
الشخصية"، نفذها مركز شباب 

القريقرة 

مركز شباب العقبة، ينفذ برنامج 
ميسري االبتكار االجتماعي بالتعاون 

مع مؤسسة نهر األردن 


