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 بمناســبة احتفــاالت الجامعــة الهاشــمية بمئويــة الدولــة، رعــى أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور
 حســين الجبــور مندوبــًا عــن وزيــر الشــباب محمــد النابلســي، مؤخــرًا حفــل توزيــع الشــهادات علــى
عنــوان تحــت  األوليــة  اإلســعافات  مجــال  فــي  التدريبيــة  الــدورة  فــي  المشــاركين   الطلبــة 
 "اإلســعافات األوليــة، اإلصابــات واإلنعــاش القلبــي الرئــوي" والتــي عقدتهــا الجامعــة الهاشــمية
ــة ــن"، المنص ــة "نح ــي ومنّص ــاع المدن ــة الدف ــام، مديري ــن الع ــباب واألم ــع وزارة الش ــاون م  بالتع
 الوطنيــة لتطــوع ومشــاركة الشــباب فــي األردن، التابعــة لـــ "نــوى" إحــدى مبــادرات مؤسســة ولي
ــمية ــة الهاش ــن الجامع ــة بي ــراكة الحقيقي ــة الش ــى أهمي ــل عل ــالل الحف ــور خ ــد الجب ــد، وأك  العه
الــذراع الشــبابي ألي  والجامعــات األردنيــة كافــة مــع وزارة الشــباب، حيــث تعــد الجامعــات 

مجتمع

تخريج الطلبة المشاركين في دورة اإلنعاش القلبي الرئوي في الجامعة الهاشمية



  

  انطلقــت مباريــات كــرة الطائــرة للــدوري الممتــاز
ــي ــد هللا الثان ــن عب ــر هاشــم ب ــة األمي  فــي مدين
مــن األولــى  المبــاراة   وأقيمــت   ،  للشــباب 
 بطولة الدوري الممتاز الموسم 2021 على صالة

المدينة، بين نادي مليح ونادي وادي موسى

 اختتام ملتقى الفنانين األطفال

كرة الطائرة  للدوري الممتاز تحلق من
 جديد في مدينة األمير هاشم بن

 عبد هللا الثاني للشباب

  

 ضمــن مشــروع تقديــم الخدمــات االجتماعيــة
 للشــباب األكثــر تأثــرًا الممــول مــن البنــك الدولي
 أحــد المشــاريع التابعــة لــوزارة الشــباب اختتمــت
 مديريــة شــباب جــرش بالتعــاون مــع جمعيــة
الفنانيــن ملتقــى  التشــكيلية  للفنــون   جــرش 
والــذي عــام،   15-18 عمــر  مــن   األطفــال 
 اقيــم فــي مخيــم األميــرة بســمة الكشــفي فــي
 غابــة دبيــن، حيــث جــاء الملتقــى بهــدف تمكيــن
بالرســم موهبــة  لديهــم  الذيــن   األطفــال 

لتشبيكهم مع المؤسسات الحاضنة



  

 أقــام مركــز شــابات ســهل حــوران محاضــرة
جائحــة ظــل  فــي  والتنمــر  التعصــب   بعنــوان 
 كورونا بمشاركة 20 شابًا، حاضر بها  الدكتور محمد
وأســبابه التنمــر  مفهــوم  عــن  زريــق   أبــو 
 وأنواعــه واشــكاله ونظــرة اإلســالم للتنمــر ،
ــي ــطة الت ــن واألنش ــض التماري ــق بع ــم تطبي  وت

تساعد على التخلص من هذه المشكلة

  

ــواء ســحاب بالتعــاون مــع  نفــذ مركــز شــابات ل
   بمشــاركة عــدد مــن  Right to play منظمــة
 الشــابات والشــابات، برنامــج مهــارات رياضيــة
 بهــدف  تطويــر خبراتهــم ومهاراتهــم علــى فــي
تدريــب الرياضــي، وخصوصــا مهــارات   المجــال 
 والتعامــل مــع األطفــال.  و يهــدف البرنامــح إلــى
ــل الشــباب وحثهــم ــد جي ــادرة عن ــز روح المب  تعزي
 علــى بنــاء قــدرات هــم ومهاراتهــم الحياتيــة مــن

خالل الرياضة

برنامج مهارات رياضية في شابات 
سحاب   

محاضرة بعنوان التعصب والتنمر 
 في مديرية شباب إربد 



  

ــز ــع مرك ــاون م ــرة بالتع ــباب عنج ــز ش ــذ مرك  نف
 صحــي عنجــرة ضمــن محــور الشــباب والصحــة
ــع ــة مجتم ــة صح ــج لجن ــي، برنام ــاط البدن  والنش
 عنجرة ) بمشاركة 20 شابا  وأكد رئيس لجنة صحة
ــى ــور وصفــي الزغــول عل  مجتمــع عنجــرة الدكت
 أهميــة تعزيــز أنمــاط الحيــاة الصحيــة فــي حيــاة
 الفــرد لمــا لهــا مــن فوائــد جمــه تكــون نتيجتهــا
 النهائيــة الوقايــة مــن األمــراض، وتعزيــز الصحــة
والنفســية، (الذهنيــة)  والعقليــة   الجســدية 
ــاة بشــكل عــام والتحكــم  وتحســين جــودة الحي
مــن والوقايــة  المــزاج،  وتحســين   بالــوزن، 

األمراض
  

 نفــذت مديريــة شــباب البتــرا  مهرجــان المــرح
ــة ــة العمري ــن للفئ ــش الثام ــي مات ــاب التيل  أللع
التنميــة مفــوض  رعايــة  تحــت  ســنة،   12_11 
 المحليــة الدكتــورة مــرام فريحــات ومديــر شــباب
ويهــدف الصعــوب  خلــدون  الدكتــور   البتــرا 
الرياضيــة، الممارســة  لتشــجيع   البرنامــج 
 واســتثمار وقــت الفــراغ لديهــم، وتعزيــز مبــدأ
ــالل ــن خ ــم م ــة قدراته ــة، وتنمي ــة المثالي   الصح

اعتمادهم على الذات

مهرجان المرح أللعاب التيلي ماتش
 في البترا 

مسير صحي لمركز شباب عنجرة



  

ــي ــة ف ــة دورة تدريبي ــابات العقب ــز ش ــذ مرك  نف
أيــام أربــع  لمــدة  اســتمرت  اإلعــالم   مجــال 
ــف ــباب بمختل ــد الش ــى تزوي ــدورة ال ــدف ال  وته
 المهــارات اإلعالميــة و تدريبهــم وتأهيلهــم علــى
 مجموعــة مــن المهــارات، قدمهــا اإلعالمــي
ــر ــى التصوي ــدورة عل ــملت ال ــه، وش ــس القرال  أن
 التصميــم، المونتــاج، التقديــم، اإلعداد السوشــال

ميديا

  

" بعنــوان  نــدوة  برمــا  شــباب  مركــز   أقــام 
 الهاشــميون بنــاة الوطــن " عبــر تطبيــق زوم
 وبمشــاركة 20 شابًا، تم خاللها  التطرق إلى أهم
ــاء ــملت بن ــا األردن وش ــر به ــي م ــات الت  المحط
والصحيــة التعليميــة  الوطنيــة   المؤسســات 
ــا ــتور وم ــة الدس ــة وصياغ ــكرية واألمني  والعس
 شــهده األردن مــن نهضــة شــاملة فــي كل
والبنــى والصناعيــة  االقتصاديــة   القطاعــات 
 التحتيــة واهتمــام جاللتــه بالشــباب مــن أجــل

 تمكينهم سياسيا واقتصاديا

 ندوة بعنوان "الهاشميون بناة الوطن" 

دورة تدريبية في مجال اإلعالم في
 مديرية شباب العقبة
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ــة  ــر شــرطة البادي ــر الســرحان بحضــور مدي ــج دورة أصدقــاء الشــرطة فــي مركــز شــابات مغي تخري
ــر أمــن ســما الســرحان المقــدم محمــود الواكــد ورئيــس  العميــد شــاهر العجرمــي وبحضــور مدي

قسم الشركة المجتمعية النقيب مالك القاضي ومدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري

   تخريج دورة أصدقاء الشرطة


