
ُ

فريق العمل

WWW.MOY.GOV.JO MOYJORDAN MOY_JO MOY_JO MOY.JO MOYOUTHJO

د.محمد فرج

حمزة الخطيب

رئيس قسم اإلعالم

قيس بني خلف  عمر العزام

روان عبده
رائد بوالد مسؤولة التصميم

مصور

يناير, 2023
العدد (125)

تصدر عن وحدة اإلعالم واالتصال

النشرة األسبوعية
العدد 100



  

ــة  ــة التعريفي ــة الجلســة المجتمعي ــب محافظــة العاصمــة فــواز الخريشــا، فعالي ــر الشــباب محمــد النابلســي ونائ شــارك وزي
بجائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثانــي للعمــل التطوعــي فــي دورتهــا األولــى 2023/2022 التــي نظمتهــا مديريــة شــباب 
ــة  ــس المحافظ ــاء مجل ــا واعض ــواز الخريش ــة ف ــظ العاصم ــاعد محاف ــور مس ــي بحض ــي الملك ــز الثقاف ــي المرك ــة ف العاصم
ــباب  ــن الش ــدد م ــات وع ــادات والجمعي ــة واالتح ــاص واالندي ــاع الخ ــات القط ــمية ومؤسس ــات الرس ــن المؤسس ــن ع وممثلي
ــي،  ــل التطوع ــي للعم ــد هللا الثان ــن عب ــين ب ــزة الحس ــي إن جائ ــال النابلس ــة.  وق ــادرات التطوعي ــاب المب ــات أصح والمؤسس
أُطلقــت بهــدف تحفيــز جهــود األفــراد والمؤسســات، وتعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي المتميــز لخدمــة المجتمعــات المحليــة.  
وأضــاف النابلســي أن رؤيــة الجائــزة ورســالتها تتمثــل فــي نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي، وتمكيــن األفــراد والمؤسســات مــن 
تطبيــق معاييــر التميــز فــي مشــاريعهم ومبادراتهــم التطوعيــة، وتحفيــز وتقديــر المتميزيــن وتعميــم قصــص نجاحاتهــم.  وقــال، 
إن ســمو األميــر الحســين بــن عبــدهللا الثانــي، ولــي العهــد، حــرص علــى نهــج التواصــل مــع أبنــاء المجتمــع األردنــي، حيــث يقــوم 
ــادرات  ــن والمب ــى دور المتطوعي ــدا عل ــة، تأكي ــات المملك ــع محافظ ــي جمي ــة وف ــة التفقدي ــوالت الميداني ــن الج ــد م بالعدي

الشبابية المهمة من خالل مؤسسة ولي العهد

  

وزيــر الشــباب يشــارك جلســة مجتمعيــة تعريفيــة بجائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثانــي 
للعمل التطوعي



  

بمشــاركة أميــن عــام وزارة الشــباب الدكتــور حســين الجبــور وبحضــور محافــظ الكــرك د.محمــد الفايــز، اقامــت مديريــة 
شــباب الكــرك فعاليــات اللقــاء المجتمعــي التعريفــي بجائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثانــي للعمــل التطوعــي فــي بلديــة 
الكــرك الكبرى.وقــال الجبــور خــالل اللقــاء الــذي حضــره رئيــس مجلــس المحافظــة د. عبــدهللا العبادلــة، وعــدد مــن أصحاب 
ــعبية  ــات الش ــف الفعالي ــن مختل ــن ع ــة وممثلي ــس المحافظ ــاء مجل ــة وأعض ــاء المحافظ ــن أبن ــة م ــادرات التطوعي المب
ــي للعمــل التطوعــي  ــن عبــدهللا الثان ــزة الحســين ب ــة،   أن وزارة الشــباب ومــن خــالل جائ ــة الثقافي ــات واألندي والجمعي
تســعى إلــى إشــراك جميــع المبــادرات التطوعيــة لالفــراد والمؤسســات والعمــل الجماعــي فــي الجائــزة و التــي قدمــت 
قيمــة مضافــة لمجتمعهــا واثــرت بشــكل إيجابــي فــي تنميــة المجتمعــات المحليــة وتحقيــق اهــداف التنميــة 

المستدامة.  
ــر الجهــود التطوعيــة  ــز ثقافــة العمــل التطوعــي وتكريــم وتقدي واضــاف الجبــور " نســعى مــن خــالل الجائــزة الــى تعزي

لالفراد والمؤسسات وتعميم قصص نجاحهم". 
مــن جهتــه ثمــن الفايــز الــدور الــذي تقــوم بــه الــوزارة فــي ترجمــة رؤى وتطلعــات ســمو ولــي العهــد، وحــث الشــباب 
ــم العمــل التطوعــي داخــل المجتمــع  ــز وترســيخ قي ــة لتعزي ــزة الوطني وكافــة أفــراد المجتمــع  للمشــاركة بهــذه الجائ

األردني المعطاء.

بمشاركة أمين عام وزارة  الشباب ومحافظ الكرك مديرية شباب الكرك تنظم لقاءًا  
تعريفيا بجائزة الحسين بن عبدهللا الثاني للعمل التطوعي.  



  

لبيــان أهميــة العمــل التطوعــي فــي بنــاء المجتمعــات وللتعريــف برؤيــة ورســالة وأهــداف جائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثانــي 
للعمــل التطوعــي بيــن كافــة المؤسســات والجهــات والقطاعــات فــي الدولــة، عقــدت وزارة الشــباب مؤخــرًا بدائــرة الشــؤون 
الفلســطينية جلســة تعريفيــة لرؤســاء لجــان تحســين المخيمــات فــي جميــع مناطــق المملكــة، شــارك خاللهــا أميــن عــام وزارة 
الشــباب الدكتــور حســين الجبــور ورئيــس لجنــة التقييــم والتحكيــم فــي الجائــزة الدكتــور عمــر الهنــداوي، بحضــور مديــر عــام 
الدائــرة المهنــدس رفيــق خرفــان.   ودعــا الجبــور رؤســاء اللجــان إلــى ضــرورة إشــراك المخيمــات بالمشــاركة بالجائــزة والبحــث 
ــى  ــح عل ــي واض ــرًا إيجاب ــا اث ــي له ــة الت ــادرات التطوعي ــاب المب ــن أصح ــزة م ــاركة بالجائ ــتحق المش ــة تس ــاذج تطوعي ــن نم ع
ــف  ــة دورهــم وجهودهــم فــي التعري ــى أهمي ــًا إل المجتمــع وقدمــت وقتهــا وجهدهــا فــي ســبيل العمــل التطوعــي، الفت
بالجائــزة والبحــث عــن قصــص نجــاح تســتحق الفــوز بالجائــزة.   وتخللــت الجلســة حــوارًا موســعًا مــع رؤســاء اللجــان حــول شــروط 
ــة  ــزة و آلي ــتهدفة للجائ ــات المس ــى الفئ ــة إل ــي باإلضاف ــل التطوع ــح وبالعم ــة بالمترش ــروط الخاص ــزة والش ــدم للجائ التق

التسجيل فيها

 جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدهللا الثاني للعمل التطوعي بدائرة الشؤون الفلسطينية.



  

 نظــم مركــزا شــباب وشــابات لــواء الوســطية فــي إربــد، جلســة 
للعمــل  الثانــي  عبــدهللا  بــن  الحســين  بجائــزة  تعريفيــة 
بمشــاركة  الوســطية،  بلديــة  بقاعــة  واقيمــت  التطوعــي. 
أعضــاء مراكــز الشــباب وجمعيــات تعاونيــة وخيريــة، وهدفــت 
التطوعــي،  والعمــل   الجائــزة  أهميــة  بيــان  إلــى  الجلســة 
إلشــراك الشــباب فــي التســجيل بالمبــادرات التطوعيــة، وتعزيــز 

ثقافة التطوع لديهم

بالتعــاون مــع  الســرحان  أقــام مركــز شــباب ســما 
ــة  ــدوة توعوي ــة ن ــة البادي ــمي لتنمي ــدوق الهاش الصن
للحــد مــن آفــة المخــدرات فــي قاعــة المركــز ، تــم 
ــدرات  ــة المخ ــل إدارة مكافح ــن قب ــث م ــا الحدي خالله
عــن اضــرار المخــدرات و طــرق الحــد منهــا و مراكــز عــالج 
ــت  ــدرات، وتضمن ــواع المخ ــالج وأن ــدة الع ــان وم االدم
المعــرض  خــالل  مــن  المخــدرات  انــواع   بيــان  أيضــا 

المتنقل

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدهللا الثاني 
للعمل التطوعي في لواء الوسطية

 ندوة توعوية للحد من آفة المخدرات في
 مركز شباب سما السرحان

  



عجلون تكرم عدد من حافظات لكتاب هللا

اختتام ورشة تدريب المدربين حول بناء
 قدرات الشباب

  

نظــم مركــز شــابات عجلــون النموذجــي حفــال تكريمــا لحافظــات 
القــرآن الكريــم فــي قاعــة حاضنــة اإلبــداع واالبتــكار االجتماعــي 
بحضــور مديــر هيئــة أجيــال الســالم مهنــد عربيــات ، ومدير شــباب 
ــذا  ــاء ه ــابة.   وج ــاركة 50 ش ــات، ومش ــد طبيش ــون محم عجل
ــة  ــئة الديني ــال التنش ــم األجي ــة تعلي ــى أهمي ــد عل ــم تأكي التكري
واالجتماعيــة الســليمة، واالشــارة إلــى دور القــرآن الكريــم فــي 
المحافظــة علــى المجتمــع،  واشــتمل الحفــل علــى فقــرات 

وأناشيد دينية وتوزيع الجوائز على الحافظات لكتاب هللا.

  

بنــاء قــدرات  اختتمــت مؤخــرًا ورشــة تدريــب المدربيــن حــول 
 "RYSE" ــروع ــة لمش ــاركة المجتمعي ــج المش ــى منه ــباب عل الش
بمشــاركة 50 موظفــا مــن وزارة الشــباب، بحضــور ممثلــي عــن 
وزارة الشــباب و المجلــس الدنماركــي لالجئيــن ومؤسســة نهــر 
ــة  ــدار خمس ــى م ــتمرت عل ــي اس ــة والت ــت الورش األردن   وهدف
علــى  الــوزارة  مــن موظفــي  المشــاركين  تدريــب  إلــى  أيــام 
المشــاركة  المجتمــع ومهــارات  احتياجــات  تقيــم  اسياســيات 
المدنيــة مــن خــالل التكنولوجيــا، بهــدف  توظيــف هــذه المعــارف 
مبــادرات  واطــالق  الشــباب  وقضايــا  احتياجــات  تحديــد  فــي 
مجتمعيــة وأكــد مديــر المراكــز الشــبابية والكشــافة فــراس 
الشــوابكة علــى أهميــة هــذه البرامــج  لمســاهمتها فــي رفــع 
قــدرات العامليــن مــع الشــباب بهــدف تقديــم الخدمــات األمثــل 
الشــباب  احتياجــات  تحاكــي  التــي  البرامــج  وتنظيــم  للشــباب 
ومجتماعاتهــم بأســاليب تقنيــة  يشــار إلــى البرنامــج التدريبــي نفذ 
مــن قبــل مؤسســة نهــر األردن وتحالــف RYSE، بدعــم مــن وزارة 

الشباب.



  

ــين  ــور حس ــباب الدكت ــام وزارة الش ــن ع ــاركة أمي بمش
ــود،  ــراس ابوقاع ــور ف ــاء الدكت ــظ البلق ــور ومحاف الجب
ــة  ــاء جلس ــي البلق ــة ف ــدار المحافظ ــرًا ب ــدت مؤخ ُعق
مجتمعيــة تعريفيــة بجائــزة الحســين بــن عبــدهللا الثانــي 
للعمــل التطوعــي، بحضــور أعضــاء مجلــس المحافظــة 
الرســمية  المؤسســات  مختلــف  عــن  وممثليــن 
والشــركات  واألنديــة  والجمعيــات  والجامعــات 
الشــبابية.   والمبــادرات  التجــارة  وغــرف  واالتحــادات 
ــول  ــوارًا ح ــزة وح ــول الجائ ــا ح ــة عرض ــت الجلس وتضمن

آلية االنتساب لها وآليات التقييم والتحكيم.

  

ــد  ــر محم ــي األمي ــابات ح ــباب وش ــز ش ــي مرك ــت ف انطلق
التابــع لمديريــة شــباب محافظــة الزرقــاء جلســات نــادي 
العاشــر   إلــى  الرابــع  مــن  للصفــوف  التعلــم  جســور 
األساســي، وبمشــاركة (45) طالبــًا وطالبــًة مــن مختلــف 
ــوادي  ــج ن ــدف برنام ــاء.  يه ــة الزرق ــي محافظ ــدارس ف الم
جســور التعلــم  إلــى تدريــب الطــالب علــى آليــات التعلــم 
األطفــال  مهــارات  وبنــاء  التعاونــي،  والتعلــم  الذاتــي 
واليافعيــن عــن طريــق توفيــر مســاحات محفــزة لطلبــة 
الشــبابية.   المراكــز  فــي  والدراســة  للبحــث  المــدارس 
وتضمنــت الجلســة مجموعــة مــن األنشــطة التفاعليــة التــي 
التعليميــة  الوســائل  خــالل  مــن  الطلبــة  بهــا  قــام 
والرســومات المختلفــة ضمــن المــواد الدراســية المعتمــدة 
ــات، واللغــة  ــة، والرياضي فــي البرنامــج، وهــي: اللغــة العربي
اإلنجليزيــة والعلــوم، وبمــا يســهم فــي زيــادة المعرفــة 
والمهــارات وتطبيــق الــدروس المتعلمــة مــن المناهــج 
بطريقــة تكامليــة، ويعــزز مــن قــدرات الطلبــة فــي التعلــم 

الذاتي.

جلسة مجتمعية تعريفية بجائزة 
الحسين بن عبدهللا الثاني للعمل التطوعي

 في البلقاء 

انطالق جلسات نادي جسور التعلم في
 مديرية شباب الزرقاء



  

نفــذ مركــز شــابات مــاركا ضمــن محــور الريــادة والتمكيــن االقتصــادي دورة تدريبيــة اســتمرت لـــ5 أيــام لنشــاط الرســم 
والرســم علــى الفخــار. وهدفــت الــدورة إلــى رفــع قــدرات المشــاركات وتعزيــز مهاراتهــن  واكســابهن خبــرات جديــدة 

في مجال الرسم على الفخار والزجاج وخلق روح من اإلبداع واالبتكار وتشجيعهن على الحرف اليدوية

دورة تدريبية في مركز شابات ماركا



قصة نجاح 
انــا ميرنــا معتــز قاســم ابــو خلــف، خريجــة إدارة عيــادات ومراكــز طبية 
ــبابية  ــع األركان الش ــة م ــت متدرب ــباب وكن ــع وزارة الش ــت م تطوع
التابعــة للــوزارة عــام 2020 ومــن ثــم اصبحــت مدربــة معهــم.  
شــاركت بعــدة برامــج تابعــة للــوزارة ومنهــا برنامــج اســَع ، برنامــج 
مهاراتــي ، باالضافــة للمعســكرات الشــبابية ومــن ثــم تعلمــت 
كيفيــة التنســيق لحمــالت الكســب والتأييــد الخاصــة بالتغيــر المناخي 
ــر  ــة تطوي ــدة كمدرب ــط. معتم ــم الوس ــبابية ألقلي ــع األركان الش م
المجتمــع  مؤسســات  مــن  الكثيــر  لــدى  حياتيــة  ومهــارات  ذات 
المدنــي باالضافــة لمبــادرات شــبابية تابعــة لــوزارة الشــباب وكنــت 
مــدرب معتمــد لــدى مؤسســة اتحــاد المــدرب العربــي المحتــرف  
وعضــو فــي أكاديميــة الشــباب العربــي وســفيرة مــع برنامــج شــبابنا 
الشــباب  وزارة  إن  لمبــادرة حشــد.  رئيســة  نائبــة  و   USAID قــوة 
قدمــت لــي الكثيــر مــن الخبــرات والعالقــات و ســاعدتني علــى 
التشــبيك مــع أكثــر مــن منظمــة وأكثــر مــن مؤسســة..  أُردد دائمــًا 

"كل متوقع اٍت..... فتوقع ما تتمنى"


