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ــزة الحســين بــن عبــدهللا الثانــي للعمــل التطوعــي، نظمــت وزارة الشــباب  فــي بيــت شــباب  ضمــن اللقــاءات التعريفيــة بجائ
عمــان جلســة تعريفيــة لضبــاط مديريــة اإلعــالم والشــرطة المجتمعيــة فــي مديريــة االمــن العــام، بحضــور أميــن عــام الــوزارة 
الدكتــور حســين الجبــور ورئيــس شــعبة الشــرطة المجتمعيــة فــي مديريــة االعــالم المقــدم وصفــي العتــوم وعــدد مــن ضبــاط 
ــن وزارة  ــى التشــاركية بي ــور خــالل الجلســة عل ــزة.  وأكــد الجب ــة إدارة الجائ ــة وأعضــاء لجن وأفــراد شــعبة الشــرطة المجتمعي
ــزة  ــًا ان جائ ــة والتثقيــف للشــباب األردنــي، الفت ــة فــي التوعي الشــباب وجهــاز األمــن العــام ودور شــعبة الشــرطة المجتمعي
ــود  ــم جه ــي وتكري ــل التطوع ــة العم ــر ثقاف ــي نش ــع ف ــى التوس ــدف ال ــي، ته ــل التطوع ــي للعم ــدهللا الثان ــن عب ــين ب الحس
األفــراد  العــام فــي تمكيــن  األمــن  ُمبي�نــا دور جهــاز  المجتمعيــة،  الخدمــة  المســاهمة فــي  االفــراد والمؤسســات 
ــادرات  ــة والمب ــادة مــن خــالل برامــج المديري ــوالء للقي ــر عــن االنتمــاء للوطــن وال ــق النظــام والتعبي والمؤسســات مــن تطبي
التطوعيــة بشــكل عــام.  مــن جهتــه أكــد المقــدم وصفــي العتــوم رئيــس شــعبة الشــرطة المجتمعيــة فــي مديريــة األمــن 
ــادرات الفرديــة والجماعيــة بيــن  العــام حــول دور المديريــة فــي العمــل التطوعــي علــى المســتوى الوطنــي، مــن خــالل المب

ضباط وأفراد األمن العام بكافة المديريات والشعب العاملة في المملكة. 
وأضــاف العتــوم ان مديريــة األمــن العــام وستســاند جهــود الــوزارة فــي التعريــف بالجائــزة عبــر البرامــج االذاعيــة  وجلســات 
التوعيــة والتثقيــف، لتحفيــز ضبــاط وأفــراد مديريــة األمــن العــام، والمجتمــع بشــكل عــام، علــى المشــاركة لنيــل الجائــزة ضمــن 

فئات األعمال التطوعية الفردية والجماعية والمؤسسية.

  

 جلســة تعريفيــة بجائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثانــي للعمــل التطوعــي لضبــاط مديريــة 
اإلعالم والشرطة المجتمعية في مديرية األمن العام



  

 تضمنــت الجلســات التــي نظمتهــا وزارة الشــباب بالتعــاون مــع عمــادات شــؤون الطلبــة عرضــا تعريفيــا برؤيــة ورســالة الجائــزة 
وأهدافهــا ومجــاالت التقــدم.  كمــا تضمنــت الجلســات حــوار موســع مــع الطلبــة حــول الفئــات المســتهدفة للجائــزة و آليــة 

التسجيل فيها  والتعرف على آلية التقييم ومعاييره الرئيسية والفرعية .

جلسات تعريفية بجائزة الحسين بن عبدهللا الثاني للعمل التطوعي في جامعتي العلوم التطبيقية
 و االميرة سمية للتكنولوجيا.



  

تواصــل وزارة الشــباب عقــد اللقــاءات التعريفيــة بجائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثانــي للعمــل التطوعــي فــي الجامعــات 
االردنيــة .  حيــث اقامــت الــوزارة بالتشــارك مــع عمــادة شــؤون الطلبــة فــي جامعــة البلقــاء التطبيقيــة وجامعــة عمــان 
ــان  ــور  ورؤســاء الجامعت ــوزارة د.حســين الجب ــن عــام ال ــزة شــارك خاللهــا  أمي ــة  بالجائ ــة للطلب ــة جلســات تعريفي االهلي
وعمــداء شــؤون الطلبــة وأعضــاء لجنــة إدارة الجائــزة .  وأكــد الجبــور خــالل الجلســات علــى ان جائــزة الحســين بــن عبــدهللا  
الثانــي للعمــل التطوعــي تهــدف الــى تشــجيع المواطنيــن علــى القيــام بالعمــل التطوعــي والتميــز  فــي العمــل 
ــال  ــى األعم ــن عل ــات القائمي ــراد والمؤسس ــم األف ــى تكري ــة  ال ــع، اضاف ــة المجتم ــي خدم ــهم ف ــا يس ــي بم التطوع
التطوعيــة المتميــزة وذات األثــر اإليجابــي فــي عمليــة التنميــة المســتدامة مبينــا ان الجائــزة تســتهدف فئــات األعمــال 
التطوعيــة  الفرديــة والجماعيــة والمؤسســية.  مــن جهتــه بيــن رئيــس جامعــة البلقــاء التطبيقيــة االســتاذ الدكتــور أحمــد 
ــدى  ــدا العمــل التطوعــي المؤسســي ل ــز مب ــى تعزي ــدوام عل ــى ال ــى ان الجامعــة تحــرص عل ــي خــالل اللقــاء ال العجلون

طلبتها

تواصل الجلسات التعريفية بجائزة الحسين بن عبد هللا الثاني للعمل التطوعي
 في جامعة البلقاء التطبيقية وجامعة عمان األهلية. 



  

ضمــن برنامــج اللقــاءات التعريفيــة بجائــزة الحســين بــن عبــدهللا 
شــباب  مديريــة  تنفذهــا  والتــي  التطوعــي  للعمــل  الثانــي 
محافظــة الزرقــاء، نظمــت المديريــة لقــاًء تعريفيــًا بالجائــزة 
ــادرات  ــاب المب ــن أصح ــابات م ــباب والش ــن الش ــة م لمجموع
للمديريــة  التابعــة  الشــبابية  المراكــز  فــي  الموطنــة 
شــباب  مديــر  حضــره  الــذي  اللقــاء  وتضمــن  والمحافظــة. 
محافظــة الزرقــاء الدكتــور خالــد العمــوش وعــدد مــن أعضــاء 
لجنــة الجائــزة فــي المديريــة، التعريــف بالجائــزة، ورؤيتهــا، 
ومبادئهــا، ورســالتها فــي التوســع فــي نشــر ثقافــة العمــل 
التطوعــي، وتمكيــن األفــراد والمؤسســات مــن تطبيــق معايير 
وتحفيــز  التطوعيــة،  ومبادراتهــم  مشــاريعهم  فــي  التميــز 
وتقديــر المتميزيــن ونشــر قصــص نجاحهــم.  كمــا تضمــن اللقــاء 
ــالث (األعمــال  ــزة، وفئاتهــا الث التعريــف بشــروط التقــدم للجائ
ــال  ــة، واألعم ــال التطوعيةالجماعي ــة، األعم ــة الفردي التطوعي
التطوعــي،  العمــل  التطوعيةالمؤسســية)، وأهــم مجــاالت 

وخطوات التقديم وتعبئة استمارة الترشح

بعنــوان  عمــل  ورشــة  صخــرة  شــابات  مركــز  نفــذ 
"مســعف فــي كل بيــت" بالتعــاون جامعــة العلــوم 
والطــوارئ،  اإلســعاف  قســم   _ والتكنولوجيــا 
وبمشــاركة 25 شــابة ضمــن الفئــة العمريــة 14_17 
عامــا.  واشــتملت محــاور الورشــة عــدة مواضيــع، 
اإلنعــاش  و  األوليــة،  اإلســعافات  مفهــوم  منهــا 
القلبــي للبالغيــن، وتدابيــر النزيــف والكســور والحــروق.    
وتأتــي أهميــة هــذه الورشــة مــن ضــرورة بنــاء قــدرات 
إلجــراء  لديهــن  الوعــي  ســوية  ورفــع  المشــاركات 
إســعافات أوليــة ألســرهن فــي حــال التعــرض ألي 
حــادث مفاجــئ إذ يعتبــر التدبيــر اإلســعافي األولــي 
ــب  ــت المناس ــي الوق ــم ف ــال ت ــي ح ــاة ف ــذًا للحي منق

وبالطريقة الصحيحة.

جلسة تعريفية حول جائزة الحسين بن عبدهللا
 الثاني للعمل التطوعي في شباب الزرقاء

دورة بعنوان "مسعف في كل بيت" في
 مركز شابات صخرة 

  



محاضرة حول التوعية المرورية في
 شباب ساكب

حوارية حول آفة المخدرات ومخاطرها
 بمركز شابات دير أبي سعيد 

  

ــة  ــة المروري ــول التوعي ــرة ح ــاكب محاض ــباب س ــز ش ــم مرك نظ
بالتعــاون مــع المعهــد المــروري األردنــي والشــرطة المجتمعيــة 
ــا   ــارة خالله ــم اإلش ــز ت ــة المرك ــي قاع ــابا ف ــاركة 30ش وبمش
الرســمية  األجهــزة  ودور  المروريــة  التوعيــة  أهميــة  إلــى 
ــى  ــل عل ــة والنق ــكالت المروي ــن المش ــد م ــي الح ــة ف واألهلي
المجتمعــي والتربــوي حــول  الوعــي  الطــرق وضــرورة نشــر 
الثقافــة المروريــة والتوعيــة األمنيــة المجتمعيــة للتخفيــف مــن 
ــي  ــدوات الت ــرات والن ــذ المحاض ــالل تنفي ــن خ ــير م ــوادث الس ح
تســهم بتعزيــز الثقافــة األمنيــة بيــن الطلبــة وتنمــي العالقــات 
بينهــم وبيــن رجــل األمــن وتوفــر بيئــة خاليــة مــن الظواهــر 
والســلوكيات الســلبية.  وتــم تقديــم شــرحًا عــن كيفيــة العبــور 
وممــرات  المروريــة  للشــواخص  وتوضيــح  للطريــق  اآلمــن 
ــوادث  ــن ح ــد م ــرور للح ــد الم ــزام بقواع ــة اإللت ــاة، وأهمي المش

السير المتسببة بخسائر بشرية ومادية.

  

ــة  ــورة، حواري ــواء الك ــعيد" بل ــي س ــر أب ــابات دي ــز "ش ــم مرك نظ
توعويــة حــول آفــة المخــدرات ومخاطرهــا علــى الفــرد والمجتمع 
وســبل محاربتهــا، بمشــاركة 30 شــابة مــن عضــوات المركــز.  تــم 
خاللهــا تقديــم عرضــا لمخاطــر المخــدرات وأنواعهــا واألضــرار التي 
الناتجــة عــن  بالجهــاز العصبــي لإلنســان، واألمــراض  تلحقهــا 
ــرورة  ــى ض ــة إل ــدف الحواري ــارها، وته ــباب انتش ــي، وأس التعاط
تكاتــف الجهــود لمحاربــة هــذه اآلفــة التــي تهــدد المجتمــع مــن 
خــالل الشــراكة مــع مختلــف مؤسســات الدولــة، والتركيــز علــى 
دور األســرة فــي الرقابــة علــى أفرادهــا، الفتــة إلــى دور المراكــز 

الشبابية في تلك الجهود.



  

 نفــذ مركــز شــابات المفــرق حملــة تثقيفيــة حــول 
أهميــة العمــل التطوعــي  بالتعــاون مــع الشــرطة 
المجتمعيــة فــي محافظــة المفــرق، وتطرقــت الحملــة 
الشــرطة  أهــداف  منهــا؛  المواضيــع  مــن  لجملــة 
األوليــة،  االســعافات  البيئــي،  التلــوث  المجتمعيــة، 
حمايــة االســرة، وتهــدف الحملــة  إلــى التوعيــة البيئيــة، 
وتعلــم بعــض االســعافات األوليــة و االســتخدام االمــن 
للمدفــأه الكهربائيــه والوصــالت الكهربائيــة والتعريــف 

بعمل ادارة حماية األسرة

  

ــاون  ــا بالتع ــابات صرف ــز ش ــم مرك ــيدة نظ ــاركة 20 س بمش
مــع  الهيئــة الطبيــه الدوليــة، جلســة توعويــة عــن الرعايــة 
بهــا  تحدثــت   . المــرأه  ضــد  الموجــه  العنــف  الوالديــة/ 
الدكتــورة نــور الضمــور أخصائيــة الحمايــة عــن آخــر الدراســات 
النفســية حــول أضــرار العنــف الواقــع علــى المــرأه والطفــل 

وخدمات حماية الطفل والمرأة من العنف.

نشاطات توعوية للشرطة المجتمعية في 
مركز شابات المفرق  

جلسة توعوية عن العنف الموجه ضد
 المرأة بمركز شابات  صرفا 



  

بمشــاركة 15 شــابًا وشــابة نفــذ مركــز شــباب العقبــة 
دورة تدريبيــة بعنــوان( المهــارات الرقميــة األساســية) 
والتــي تقــام بالشــراكة مــا بيــن وزارة الشــباب  و دوت 
مشــروع  ضمــن  اليونيســيف  مــن  وبدعــم  األردن 
واشــتمل  أفضــل،  لمســتقبل  الرقميــة  المهــارات 
التدريــب علــى العديــد مــن المواضيــع التدريبيــة ومنهــا : 
ــات،  ــن البيان ــب، تخزي ــت والوي ــي، اإلنترن ــد اإللكترون البري

مستندات جوجل والثقافة المالية وغيرها.

  

أنديــة  لرؤســاء  إجتماعــا  معــان  شــباب  مديريــة  نظمــت 
محافظــة معــان، فــي نــادي شــباب منجــم وذلــك مــن أجــل 
ــة  ــة ومناقش ــا األندي ــي منه ــي تعان ــا الت ــرز القضاي ــث أب بح
احتياجاتهــا ومتطلباتهــا  والمشــاكل التــي تواجههــا.  وتــم 
خــالل االجتمــاع التباحــث حــول تعزيــز أواصــر التعــاون وتبــادل 
ــي  ــا ف ــة جميعه ــة الرياضي ــن األندي ــاطات بي ــرات والنش الخب
المحافظــة.  وفــي نهايــة االجتمــاع تــم الخــروج بمجموعــة 

من التوصيات والمقترحات التي تهم األندية

دورة حول المهارات الرقمية في مركز
 شباب العقبة

مديرية شباب معان تعقد اجتماعًا لرؤساء 
أندية المحافظة 



قصة نجاح 
انــا اينــاس ماهــر القطــب، انضميــت لمراكــز الشــباب فــي 
ــروج  ــن خ ــي م ــي منعن ــًا ال ــي مرضي ــد معانات ــوزراة بع ال
المنــزل لمــده 4 ســنوات، شــاركت بمركــز شــباب وشــابات 
ــن  ــث ع ــج (البح ــدة برام ــالل ع ــن خ ــي م ــاء النموذج الزرق
العمــل والقيــاده والمهــارات الحياتيــه باالضافــة الــى 
تابعنــي  المركــز  التطوعيــه).   االنشــطة  مــن  العديــد 
فطــورت  وقــوة  إصــرارًا  اكثــر  واصبحــت  وســاعدني 
فأصبحــت مســاهمة أكثــر بالمجتمــع واتعرفــت  علــى 
اشــخاص  جــدد بحياتــي.  "دائمــا خلــي عنــدك اصــرار لتنجــح 

وتتخطا كلشي .. ال تستسلم وكمل بحلمك بتنجح"


