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بحضور وزير الشباب محمد النابلسي اختتام برنامج تطوير مهارات اللغة اإلنجليزية، الذي نظمته
 وزارة الشباب بالتعاون مع أمديست األردن وشركة PWC، بمشاركة مركز شباب وشابات الضليل، مركز

 شابات الشونة الشمالية  ومركز شابات سوف



وزير الشباب محمد النابلسي يشارك الشباب أعضاء الحكومة الشبابية التدريبية في إحدى الجلسات
 التدريبية التي ينفذها المعهد السياسي إلعداد القيادات الشبابية .



يا جيشنا ياعربي  يا ِدرَع كّل العرب   حفظ هللا جيشنا العربي العابق بالمجد والكرامة



بمشــاركة 20 شــابا وشــابة، نظــم مركــز  شــباب غــور الصافــي بالتعــاون 
مــع هيئــة  أجيــال الســالم مبــادرة تحــت عنــوان "نحــو بيئــة آمنــة وداعمــة"،  
تضمنــت إيجــاد مجموعــة مــن صناديــق جمــع  النفايــات علــى األعمــدة فــي 
ــى   ــادرة إل ــادة، وتهــدف المب مناطــق التجمــع العامــة ضمــن برنامــج القي
ــة  ــى البيئ ــدى المشــاركين  للمحافظــة عل ــة  ل ــة تطوعي ــق أدوار قيادي خل

والمظهر الحضاري في مناطقهم

بمشــاركة 25 شــابا، اختتــم مركــز شــباب ســاكب بالتعــاون مــع هيئــة أجيال 
ــد  ــر معه ــا مدي ــة  قدمه ــة حواري ــيف  جلس ــن اليونس ــم م ــالم وبدع الس
الفــرص  حــول  العتــوم  محمــد  المهنــدس  جــرش  المهنــي  التدريــب 
والتحديــات فــي قطــاع العمــل والفــرص المتاحــة التــي يقدمهــا المعهــد 
ــة  ــرة التدريبي ــالل الفت ــدرب خ ــا المت ــل عليه ــرص يحص ــهيالت وف ــن تس م

وبعدها.

مبادرة شبابية تطوعية في مركز شباب
  غور الصافي

جلسة حوارية حول التحديات والفرص في
 شباب ساكب 



 نفــذ مركــز شــابات وشــباب الجيــزة و بالتعــاون مــع مديريــة األمــن العــام 
الشــرطة المجتمعيــة وإدارة مكافحــة المخــدرات ونــادي العيــن الرياضــي 
يومــان  لمــدة  اســتمرت  و  المخــدرات   حــول  توعويــة  دورة  األردنــي 
بمشــاركة واســعة مــن أعضــاء المركــز ضمــن الفئــات العمريــة المختلفــة .  
واشــتملت الــدورة علــى التعريــف بالمخــدرات و انواعهــا وآثارهــا وطــرق 

الوقاية  واسباب انتشارها وكيفية التصدي لهذة  اآلفة.

ــون  ــادرة "ل ــي مب ــاء النموذج ــابات الزرق ــباب وش ــز ش ــي مرك ــت ف انطلق
ــادة  ــور القي ــي/ مح ــج مهارات ــات برنام ــن فعالي ــذ ضم ــي تنف ــك" والت حيات
الشــبابية، وبالشــراكة مــا بيــن منظمــة اليونيســيف وهيئــة أجيــال الســالم 
والشــرطة  األســرة  حمايــة  إدارة  مــع  وبالتعــاون  الشــباب،  ووزارة 
المجتمعيــة/ الزرقــاء واذاعــة أمــن FM، وبمشــاركة (40) شــابًا وشــابًة مــن 
ــة  ــادرة جلس ــات المب ــت فعالي ــي.  تضمن ــع المحل ــز والمجتم ــاء المرك أعض
تعريفيــة قدمتهــا رئيســة المركــز حــول برنامــج القيــادة ومحــاور التدريــب، 
اإلتصــال  عليها(مهــارات  المشــاركين  تدريــب  التــي  المهــارات  وأهــم 
والتواصــل، تحليــل نقــاط القــوة والضعــف، المهــارات االدراكيــة، والــذكاء 
ــر عــن البرنامــج  ــو قصي ــات عــرض فيدي ــت الفعالي العاطفــي)،  كمــا تضمن
التدريبــي،  وأهــم قصــص النجــاح (العضــوات اينــاس قطــب وآيــة مخيمــر)، 
ــد،  ــم الي ــم برس ــع بصمته ــادرة بوض ــة المب ــي نهاي ــاركون ف ــام المش وق
وتنفيــذ رســومات تســلط الضــوء علــى محــاور المبــادرة وعــدد مــن القضايا 

المجتمعية.
دورة توعوية عن المخدرات في شابات 

الجيزة

إطالق مبادرة " لون حياتك" في مركز شباب
 وشابات الزرقاء النموذجي



شــارك أعضــاء مركــز شــباب ديرأبــي ســعيد النموذجــي  فــي ”حملــة زراعــة 
ــة  ــة الوطني ــع الهيئ ــاركة م ــورة بالمش ــواء الك ــي ل ــة ”ف ــجار الحرجي األش
التطوعيــة المبــادرون  وذلــك مــن أجــل زيــادة الرقعــة الخضــراء فــي اللــواء 
ولمــا يترتــب علــى هــذه الحملــة مــن آثــار إيجابيــة فــي الحفــاظ علــى البيئــة 
ــدادي  ــادي مق ــيد ف ــد الس ــة. وأك ــي للمنطق ــر الجمال ــاخ والمظه والمن
أميــن ســر الهيئــة علــى أهميــة التعــاون بيــن المراكــز الشــبابية والهيئــات 
والمجتمــع المحلــي مــن أجــل زيــادة الرقعــة الخضــراء فــي اللــواء وكافــة 

مناطق المملكة راجين من هللا أردنًا أخضر في المستقبل القريب.

ــة فــي مركــز  ــة شــباب محافظــة المفــرق محاضــرة توعوي قامــت مديري
عمــر  العميــد  المفــرق  شــرطة  مديــر  فيهــا  تحــدث  المفــرق  شــابات 
الكساســبه حــول أهميــة تثقيــف الشــباب فــي األمــور المتعلقــه بالتوعية 
ــتجدات  ــور ومس ــة التط ــة لمواكب ــم والمعرف ــم بالعل ــة وتمكينه األمني

ليكونوا  فاعلين ومؤهلين في مجتمعاتهم ،

شباب ديرأبي سعيد يشاركون في ”حملة 
زراعة األشجار الحرجية ”

 محاضرة توعوية في مركز شابات المفرق



للشــطرنج  المفتوحــة  العقبــة  بطولــة  األردن  شــطرنج   فريــق  نظــم   
بالتشــارك مــع مركــز شــباب العقبــة وبدعــم مــن االتحــاد الملكــي االردنــي 
ــباب  ــر ش ــور مدي ــك بحض ــة وذل ــرع العقب ــة ف ــات نفيس ــطرنج وحلوي للش
العقبــة د مخلــد المجالــي وبمشــاركة 20 العبــًا مــن الذكــور واالنــاث.  
وتهــدف البطولــة  لنشــر اللعبــة بيــن جميــع فئــات الشــباب لتكــون ضمــن 
األنشــطة الفعالــة وبشــكل دوري وبأعلــى المســتويات فــي العقبــة.  
باإلضافــة إلــى تفعيــل لعبــة الشــطرنج وتشــكيل فــرق فــي جميــع الفئــات 
العمريــة بالعقبــة وذلــك مــن خــالل اقامــة دورات تدريبيــة للتعريــف بفنــون 

اللعبة وشرح تعديالت بعض القوانين التي طرأت عليها .

 بمشــاركة 50 شــابة، إطــالق حملــة زراعــة األشــجار فــي منطقــة الرصيفــة 
والتــي نظمتهــا مديريــة المراكــز الشــبابية والكشــافة ضمــن برنامــج 
األركان الشــبابية/ مجتمــع الميــاه والبيئــة إقليــم الوســط بالتشــارك مــع 
ــفات  ــركة الفوس ــف) وش ــة (اليونيس ــدة للطفول ــم المتح ــة األم منظم
األردنيــة. وتهــدف الحملــة إلــى توعيــة الشــباب بأهميــة المحافظــة علــى 

البيئة و تعزيز دور الشباب في مواجهة آثار التغير المناخي.

إنطالق بطولة العقبه المفتوحة  للشطرنج  

حملة  لزراعة األشجار في الرصيفة



قصة نجاح 
انــا إســراء الزعبــي مــن محافظــة البلقــاء عمــري 24 ســنة، 
زراعيــة  هندســة  تخصــص  االردنيــة  الجامعــة  مــن  تخرجــت 
ــتي  ــالل دراس ــة خ ــال الزراعي ــي واداره األعم ــاد الزراع /االقتص
شــاركت فــي عــدد مــن البرامــج فــي المراكــز الشــبابية وهــي 
الــي دعمتنــي بأنهــا اعطتنــي فرصــه ألكــون مدربــة فــي عــدة 
برامــج بالمجــال القيــادي والريــادي وفــي مجــال تخصصــي ، 

ساعدتني على خلق فرصة عمل و خبرة عملية ممتازة. 
ــن  ــفير م ــأل الس ــادره اس ــن مب ــباب ضم ــفيره للش ــا س االن ان
وزارة الشــباب ، تطوعــت فــي عــدة مبــادرات ومؤسســات 
عــززت شــخصيتي ونمــت قدراتــي وباالخــص لمــا حصلــت علــى 
ــن مــن وزارة الشــباب وشــهادة إداره  ــب المدربي شــهادة تدري

المشاريع الريادة المجتمعية والمبادرات. 
فــزت بالمركــز األول فــي بطولــة المناظــرات األولــى فــي 
ــادره مــودة ورحمــة وبالتعــاون مــع  البلقــاء بتنســيق مــن مب
وزارة الشــباب، واالن ســفيرة للشــباب فــي مجــال القيــادة 

والمبادرات البيئية الزراعية.


