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الرسالة اإلخبارية
 لمديرية شباب العاصمة 

مديرية
شباب  العاصمة 

نفذ مركز شابات القويسمة ورشة عمل 

بعنوان "سلوك التنمر و أثره ع الفرد" . 

انطالق برنامج مهاراتي المرحلة الثانية في 

خمس مراكز شبابية هي شباب ناعور و 

القويسمة و شابات العاصمة و ماركا و 

القويسمة .  

عقد في مركز شباب خريبة السوق 

و جاوا ورشة عمل حول المهن 

المنزلية 

 مجلة أسبوعية خاصة بأخبار المديريات
تصدر عن مديرية اإلعالم واالتصال



 الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب محافظة الزرقاء

 مديرية

شباب الزرقاء

جلسة حوارية عن بعد حول قانون االنتخاب 
 والترشح لالنتخابات النيابية في 

 مركز شابات األزرق. 

ورشة عمل بعنوان " تسويق العمل  
المنزلي والمنتجات والبيع عن طريق  

قنوات التواصل االجتماعي"  
في مركز شابات الزرقاء النموذجي. 

جلسة حوارية عن بعد في مديرية شباب  
محافظة الزرقاء حول دور االندية في  

الحد من الجريمة في 
 المجتمع، وبمشاركة 10 أندية. 

 ورشة عمل في مركز شابات الرصيفة 
 بعنوان: التعليم عن بعد: قصص نجاح،  

وبمشاركة 20 من أعضاء المركز. 

 ورشة عمل عن بعد حول أهمية العمل المهني في الحد 
 من البطالة لدى الشباب في مركز شابات الزرقاء النموذجي. 

 ورشة عمل في مركز شابات الرصيفة حول األمراض المزمنة  
وآثارها، وبمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز. 

 انطالق الفعاليات التدريبية لبرنامج مهاراتي/ المجموعة الثانية، 
 في المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الزرقاء 

 وبمشاركة 150 شابًا وشابًة. 

 ورشة عمل حول العادات 
 والتقاليد المجتمعية  

في مركز  
شابات األزرق. 

ورشة عمل عن بعد بعنوان نشر ثقافة التسامح 
 ونبذ العنف- رسالة عمان" في مديرية شباب 

 محافظة الزرقاء. 

 جلسة حوارية حول صياغة 
 الخبر اإلعالمي في  
مركز شابات األزرق. 



الرسالة االخبارية
 لمدينة األمير محمد  للشباب -الزرقاء 

 محافظة 
الزرقاء 

 استقبال وفد جمعية أرض اإلنسان 
 زيارة وفد من مدينة األمير اإليطالية.  

محمد لجامعة الزرقاء 
الخاصة.  

 إستقبال تدريبات األندية 
لكرة يد في الصالة . 

إستقبال تدريبات فرق 
األندية على مالعب المدينة. 



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب إربد 

مديرية
شباب إربد 

ندوة بعنوان بكمامة وهايجين  
بتحمي نفسك وغيرك  

في مركز شابات المزار الشمالي.  

ورشة بعنوان المهن المستقبلية ومتطلبات سوق العمل في مركز 
شابات كفرسوم. 

ورشة عن إدارة الضغوطات النفسية في مركز شابات دير أبي سعيد. 

محاضرة توعوية حول دور المرأة في  
االنتخابات البرلمانية 

 في مركز شابات الوسطية. 

ورشه حول فن المناظرات في مركز  
شابات الوسطية عبر تطيبق زووم.  

ورشة الصحة اإلنجابية في  
مركز شابات جديتا.  

أختتام الفوج الثاني من برنامج مهاراتي 
 عن بعد في  مركزي  شابات الوسطية وشابات  

سهل حوران. 

ورشه عمل بعنوان الحد من التنمر  
والتعصب بين الشباب في مركز 

 شابات الطيبة. 



ُ

الرسالة اإلخبارية
 لمديرية شباب جرش 

مديرية
شباب جرش 

ورشة حول الوقاية من مرض 
كورونا في مركز شباب مرصع 

ورشة حول دور األمن في حفظ 
النظام في مركز شابات بليال 

 ورشة حول دور الشباب في االنتخابات 
في مركز شابات بليال. 

ورشة حول القيادات الشبابية في 
مركز شباب برما 

ورشة حول آفة المخدرات ومضارها 
في مركز شباب قفقفا 

ورشة حول سيادة القانون في مركز 
شباب جرش 

ورشة حول الشباب وسيادة القانون 
مركز شابات سوف 

ورشة حول كيفية الحفاظ على 
البيئة مركز شباب جبة 

 ورشة حول حقوق وواجبات المواطن 
الدستورية في مركز شباب الجزازة 

ورشة حول تعميق الحوار 
مركز شباب كفرخل 

النموذجي 

ورشة حول التنمر والتعصب مركز شباب 
ساكب 

ورشة حول السالمة العامة وطرق 
الوقاية من مخاطر التدفئة مركز شابات 

ساكب  



ُ

الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب عجلون 

 مديرية
شباب عجلون

ندوة حول ظاهرة التنمر في 
.مركز شابات الهاشمية 

انطالق برنامج قافلة المحافظات في مركز شابات عجلون النموذجي

البدء بتنفيذ انشطة (مشروع شباب الريف اكثر صمودًا في مناطق جيوب الفقر) الممول 
 من البنك الدولي وبالشراكة مع وزارة الشباب والذي ينفذ في مركز وسطاء التغيير للتنمية 

إستمرار فعاليات برنامج مهاراتي 
 في  المراكز الشبابية التابعة 

 لمديرية شباب عجلون.  



 الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب المفرق

مديرية
شباب المفرق 

 انطالق جلسات المجموعة الثانية من 
برنامج مهاراتي في مديرية شباب 

المفرق، والتي تقام في 10 مراكز و 
على مدار ستة أيام 

ورشة عمل في مركز شباب البادية، 
حول دور اإلعالم في الحد من ظاهرة 
العنف المجتمعي عبر تطبيق زووم 

ورشة عمل توعوية  في مركز شباب 
الدجنية، عن الصحة اإلنجابية والفحص 

ما قبل الزواج وزواج القاصرات  

 ندوة  في مركز شابات المنشية، 
بعنوان دور الشباب في المحافظة 

على البيئة عبر تطبيق زووم.  



 الرساله اإلخبارية
لمديرية شباب محافظة البلقاء

 دورة لغة إنجليزية في مركز شباب العارضة  
عبر تطبيق الزووم.  

 جلسة حوارية حول تعزيز مشاركة الشابات  
السياسية في االنتخابات البرلمانية 2020  

في مركز شابات السلط.  

 ورشة عمل عن قانون االنتخاب لتشجيع الشباب 
 للمشاركة في االنتخابات النيابة 2020 في مركز شابات 

  .Zoom البلقاء النموذجي عبر تطبيق 

    ورشة عمل بعنوان إدارة االزمات والشباب في 
  .Zoom مركز شباب البلقاء عبر تطبيق

 انطالق الفعاليات التدريبية 
لبرنامج مهاراتي/المجموعة 
الثانية  في المراكز الشبابية 

التابعة لمديرية شباب محافظة 
البلقاء.  

 ورشة لدمج ذوي اإلحتياجات 
الخاصة باالنتخابات البرلمانية 

في مركز شابات عالن عبر 
  .Zoom تطبيق

 محاضرة بعنوان مكافحة 
اطالق العيارات النارية  في 
مركز شباب يرقا عبر تطبيق 

 .Zoom

 إطالق مبادرة بدلهم لصحة 
بلدنا في مركز شابات السلط.  

 محاضرة بعنوان " القياده ومهارات التواصل االجتماعي " في مركز شباب البلقاء 
  .Zoom النموذجي عبر تطبيق

 جلسه حوارية بعنوان فن االتيكيت المعاصر حول كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات 
 .Zoom الخاصه في مركز شابات عين الباشا عبر تطبيق

دورة تدريبية" االنحرافات السلوكية" عبر تطبيق زووم في مركز  
شباب البلقاء النموذجي. 

مديرية
شباب البلقاء 





 الرسالة اإلخبارية
 لمديرية شباب مادبا

ورشة عمل بعنوان قواعد الصحة 

العامة والسالمة والتباعد االجتماعي 

في مركز شباب جرينة. 

محاضرة عن التعلم عن بعد لمركز 

شباب جرينة. 

محاضرة عن ايجابيات التعلم عن بعد 

لمركز شابات مادبا. 

نشاط بعنوان الوحدة الوطنية ودورها 

بالنهوض المجتمعي. 

ورشه مهارات حياتية (االستماع 

والتواصل) لمركز شابات لب.  

الجريمة أسباب وأثار وحلول لمركز 

شابات لب. 

نشاط حول كيفية استغالل أيام الحظر لمركز 

شباب جرينة. 

مديرية
شباب مادبا 



 الرسالة اإلخبارية

  لمدينة األمير هاشم بن عبدهللا الثاني للشباب -مادبا

اقامة بطولة الجيوجتسو على 

 مسبح نادي المدين 

 أستقبال زوار أردننا جنة  

 استمرار  دورات السباحة 

 أستمرار أعمال الصيانة بالمدينة 

ومرافقها 

محافظة
مادبا 



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب معان 

مديرية
شباب معان 

 محاضرة اعرف حقك في مركز شابات 

الشوبك 
محاضرة توعية عن مرض السرطان 

في مركز شابات الجفر 

ورشة العنف في المجتمع األسباب 

والنتائج، في  مركز شابات الشوبك 

رسومات جدارية مركز  

شابات الجفر 

مبادرة صحتك بتهمنا بالتعاون 

 مع شبابنا قوة مركز في شابات 

الجفر 

ورشة مهارات من جوجل بالتعاون مع 

مؤسسة إنجاز في مركز شابات معان 

محاضرة األمراض السارية والمنقولة 

وطرق الوقاية منها مركز شباب اذرح 

انطالق الجلسة الثالثة من برنامج مهاراتي 

في 5 مراكز من مديرية شباب معان 



 الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب الكرك

 ورشة  بعنوان ( إعرف 
حقك ) في مركز  شابات 

فقوع النموذجي 

محاضرة بعنوان دور 
اإلعالم في األردن، في 

مركز ضباب صرفا 

 ورشه توعوية بعنوان ( 
مش مجرد لعبة)، في 
مركز شابات العدنانية. 

ورشة عمل  بعنوان (مخاطر ادمان األلعاب 
اإللكترونية على الشباب) بمشاركة 20شابة، 

مركز شابات السماكية        

ورشه بعنوان  ( اطمن)، 
في مركز شابات ذات راس 

محاضرة  بعنوان (لغة 
الجسد)، في مركز شابات 

مؤاب 

 ورشة بعنوان حق الشباب 
في المشاركة باالنتخابات 
النيابية، في مركز شابات 

المزار 

محاضره بعنوان (أثر 
التنمر المدرسي على 
المجتمع) في مركز 

شابات السماكية 

ورشة بعنوان (كيفية الحد 
من فيروس كورونا) 

بمشاركة 17 شابة، نفذ 
في مركز شابات المزار 

   ورشة  بعنوان (اآلثار 
النفسية واالجتماعية 

لجائحة كورونا)، في مديرية 
شباب الكرك. 

مديرية شباب 
 الكرك  



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب الطفيلة 

 ورشة عمل بعنوان (األمان الرقمي واالبتزاز اإللكتروني) في مركز شابات 

الحسا. 

محاضرة بعنوان (تشجيع العمل 

المنزلي)في مركز شابات العيص. 

انطالق فعاليات برنامج مهارتي 

الدورة الثانية في 6 مراكز من 

مراكز مديرية شباب الطفيلة. 

 ورشة عمل بعنوان (ثقافة الحوار 

والتسامح وقبول اآلخر ) في مركز 

شباب بصيرا عبر تطبيق الزووم . 

 جلسة حوارية (الرياضة واهميتها في 

حياتنا وكيفية دمجها بالعمل 

التطوعي) في مركز شباب القادسية 

عبر تطبيق الزووم . 

مديرية
 شباب الطفيلة



الرسالة اإلخبارية
لمديرية شباب العقبة 

مديرية
شباب العقبة 

تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ميسري 

االبتكار االجتماعي في مركز شباب العقبة 

بالتعاون مع مؤسسة نهر األردن. 

ورشة توعوية حول مشاركة الشباب بالعملية االنتخابية وانخراطهم بالمسيرة 

الديمقراطية كناخبين ومنتخبين في مركز شابات العقبة بالتعاون مع الهيئة 

المستقلة لالنتخاب . 

استمرار تنفيذ برنامج مهاراتي للدورة 

الثالثة على التوالي عبر تطبيق زووم . 


