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وزير الشباب يطلق برنامج التأهيل الوظيفي للشباب لاللتحاق في القطاع الجوي
ــذي تنفــذه وزارة الشــباب بالشــراكة مــع أميديســت/األردن  ــل الوظيفــي للشــباب فــي القطــاع الجــوي ال ــر الشــباب محمــد النابلســي، برنامــج التأهي أطلــق وزي

وشركة  بوينج العالمية وبالتعاون مع هيئة تنظيم الطيران المدني والملكية األردنية وعدد من الشركات واألكاديميات الرائدة في مجال الطيران.
وقــال النابلســي خــالل حفــل إطــالق البرنامــج الــذي أقيــم فــي مدينــة الحســين للشــباب، إن تمكيــن الشــباب بمختلــف مهــارات ومتطلبــات ســوق العمــل يعــد هدفًا 
ــة  ــات الدولي ــمية والمنظم ــات الرس ــف المؤسس ــع مختل ــاون م ــباب وبالتع ــة للش ــتراتيجية الوطني ــالل االس ــن خ ــه م ــى تحقيق ــباب إل ــعى وزارة الش ــا تس وطني
ومؤسســات المجتمــع المحلــي. مؤكــدا علــى دور الــوزارة فــي التمكيــن وبنــاء القــدرات والتشــبيك مــع مختلــف الجهــات لمنــح الشــباب فــرص التدريــب والتشــغيل 
فــي مختلــف القطاعــات الحيويــة، الفتــا إلــى أن برنامــج التأهيــل الوظيفــي فــي القطــاع الجــوي يهــدف إلــى تنميــة مهــارات الشــباب الراغبيــن فــي التوجــه نحــو 

القطاع الجوي.
مــن جانبــه قــال رئيــس بوينــج  فــي الشــرق األوســط وتركيــا وأفريقيــا كولجيــت غاتــا-أورا: "نحــن فخوريــن بالمســاهمة فــي جهــود المملكــة للتصــدي لمشــكلة 
ــادرة المهمــة. يتعافــى قطــاع الســفر فــي األردن مــن جائحــة  البطالــة بيــن الشــباب فــي األردن، والعمــل عــن كثــب مــع الســلطات والشــركاء علــى هــذه المب
كوفيــد-19 ممــا يخلــق طلًبــا قوًيــا علــى جيــل جديــد مــن المواهــب فــي مجــال الطيــران. نحــن وشــركاؤنا هنــا لتزويــد الشــباب بالمهــارات التــي يحتاجونهــا المتهــان 

الطيران التجاري والتفوق فيه."
وصرّحــت المديــرة القطريــة ألميديســت/األردن نــور الرشــيد، قائلــة: "هــذا النــوع مــن البرامــج يســاعد الشــباب األردنــي علــى أن يكونــوا فــي موقــع جيــد للحصــول 
علــى مهــن ناجحــة فــي قطــاع الطيــران فــي األردن، الــذي شــهد زيــادة كبيــرة فــي الفــرص منــذ جائحــة كوفيــد-19،" مضيفــًة أن المهــارات التــي يتــم تطويرهــا فــي 

هذا البرنامج تتماشى مع االحتياجات الرئيسية للكفاءة في شركات الطيران.
ــة  ــي اللغ ــة 18-30، ف ــة العمري ــن الفئ ــابة ضم ــاب وش ــارات 60 ش ــر مه ــان تطوي ــة عم ــي العاصم ــهر ف ــتة أش ــدى س ــى م ــينفذ عل ــذي س ــج ال ــن البرنام ويتضم

اإلنجليزية والمهارات األساسية المطلوبة في قطاع الطيران.



وزير الشباب يبحث ووزير الدولة االيرلندي أوجه التعاون الشبابي المشترك

اســتقبل وزيــر الشــباب محمــد النابلســي فــي وزارة الشــباب مؤخــرًا وزيــر الدولــة فــي وزارة العــدل المكلــف باإلصــالح القضائــي وقضايــا الشــباب االيرلندي 
جيمــس بــراون يرافقــه ســفيرة ايرلنــدا فــي األردن ماريــان بولجــر والوفــد المرافــق.  وجــرى خــالل اللقــاء بحــث أوجــه التعــاون الشــبابي المشــترك بيــن 
ــق  ــى عم ــاء عل ــالل اللق ــي خ ــد النابلس ــبابية.  وأك ــطة ش ــذ انش ــم تنفي ــدا لدع ــتقدمه ايرلن ــذي س ــم ال ــث الدع ــا وبح ــبل تعزيزه ــن وس ــن الصديقي البلدي
العالقــات التــي تربــط البلديــن الصديقيــن، مســتعرضا التجربــة الشــبابية األردنيــة وأولويــات الشــباب األردنــي مبينــا أن تمكيــن الشــباب األردنــي والنهــوض 
بــه أولويــة وطنيــة تترجمهــا الــوزارة مــن خــالل االســتراتيجية الوطنيــة للشــباب وخطتهــا التنفيذيــة بمــا تضمنــه مــن محــاور تعنــى بالتمكيــن السياســي 
ــج  ــر البرام ــى تطوي ــة إل ــبابية الهادف ــز الش ــل المراك ــة تفعي ــا خط ــي يواكبه ــاالت، والت ــف المج ــي ومختل ــي والثقاف ــي والصح ــادي واالجتماع واالقتص
الشــبابية وتمكيــن العامليــن مــع الشــباب وتهيئــة البنيــة التحتيــة الداعمــة للشــباب.   مــن جانبــه ثمــن الوزيــر االيرلنــدي بــراون العالقــات التاريخيــة التــي 

تجمع البلدين والدور الذي تقوده األردن في المنطقة



النابلسي يشارك شباب الزرقاء بمسيرة "ال للمخدرات.. نعم للحياة"
شــارك وزيــر الشــباب محمــد النابلســي مؤخــرًا المســيرة الشــبابية "ال للمخــدرات.. نعــم للحيــاة" التــي نظمتهــا مديريــة شــباب الزرقــاء ومديريــة األمــن العام  
ــات البرنامــج الوطنــي لألمــن والشــباب المشــترك بيــن وزارة الشــباب و مديريــة األمــن العــام.  وتهــدف المســيرة التــي شــارك بهــا نائــب  ضمــن فعالي
محافــظ الزرقــاء وعــدد مــن ممثلــي المؤسســات الرســمية وأعضــاء المراكــز الشــبابية واألنديــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي فــي المحافظــة إلــى 
تســليط الضــوء علــى المخاطــر المترتبــة علــى انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب، وأهميــة رفــع مســتوى الوعــي لــدى الشــباب وأبنــاء المجتمــع المحلــي حــول 
ــار  ــرة انتش ــعبية لمحاص ــمية والش ــة الرس ــود الوطني ــي الجه ــهام ف ــى االس ــدف ال ــا ته ــع، كم ــرد والمجتم ــى الف ــة عل ــة واالقتصادي ــا الصحي مخاطره
ــاور  ــًال لمح ــاء مكم ــباب ج ــن والش ــي لألم ــج الوطن ــه أن البرنام ــالل كلمت ــد خ ــي أك ــباب النابلس ــر الش ــرة.  وزي ــا الخطي ــن آثاره ــل م ــدرات والتقلي المخ
اإلســتراتيجية الوطنيــة للشــباب المتمثلــة فــي الشــباب واألمــن والســلم المجتمعــي والشــباب والمواطنــة الفاعلــة، والــذي يهــدف نشــر الوعــي األمنــي 

لدى الشباب، ووقايتهم من خطر الجريمة والعنف والمخدرات، والسلوكيات الخاطئة، وتعزيز مشاركتهم



 تحــت رعايــة رئيــس الجامعــة األردنيــة الدكتــور نذيــر عبيــدات، نظمــت مديريــة االتصــال الشــبابي فــي وزارة الشــباب بالتعــاون مــع عمــادة شــؤون 
الطلبــة فــي الجامعــة األردنيــة، جلســة حواريــة بعنوان"التمكيــن السياســي والقيــادي للمــرأة فــي األردن"، وذلــك بمناســبة اليــوم العالمــي 
للمــرأة، وتطرقــت الجلســة بالحديــث عــن دور المــرأة الهــام فــي مجــال العمــل المجتمعــي والسياســي ومشــاركته فــي الحيــاة السياســية كمــا 

تناولت الجلسة ابراز قصص نجاح لسيدات رائدات في العمل العام

جلسة حوارية بعنوان"التمكين السياسي والقيادي للمرأة في األردن" 



بمشــاركة 20شــابة ضمــن الفئــة العمريــة 18_24 عامــا، اختتمــت فعاليــات 
ــة  ــع لمديري ــن التاب ــن عبلي ــابات عبي ــز ش ــاند لمرك ــالم المس ــكر اإلع معس
شــباب عجلــون، بحضــور مديــر الشــباب محمــد طبيشــات  حيــث شــمل 
المعســكر علــى زيــارة فريــق اإلعــالم المســاند إلذاعــة صــوت عجلــون فــي 
ــي القضــاة لتســليط الضــوء  ــر ، ولقــاء الصحفــي عل مركــز وســطاء التغيي
ــاع  ــي قط ــات ف ــات والمعيق ــر   والتحدي ــالم المعاص ــوم اإلع ــى مفه عل
االعــالم،  ولقــاء المدربــة رهــف بنــي ســعيد فــي اليــوم الثانــي للمعســكر 

والحديث عن تنوع وسائل االعالم المختلفة

ــة الســليمة  ــوم ورشــة فــي مجــال التغذي أقــام مركــز شــابات جــرش الي
ــيماء  ــة ش ــت المهندس ــز .  و قدم ــة المرك ــي قاع ــابة ف ــاركة 20ش بمش
بنــات عرضــا توضيحيــا حــول مفهــوم الغــذاء الصحــي وشــرح تفصيلــي 
ــة  ــواد الغذائي ــض الم ــى بع ــز عل ــم التركي ــه وت ــي ومحتويات ــرم الغذائ لله
المهمــة والمفيــدة أكثــر لعمــر الشــباب، موضحــة أهميــة الغــذاء الصحــي 
ــة  ــة والذهني ــباب البدني ــة الش ــى صح ــغ عل ــر بال ــن أث ــه م ــا ل ــوازن لم المت

والنفسية.

اختتام معسكر اإلعالم المساند في مركز 
شابات عبين عبلين

جلسة توعوية حول التغذية السليمة
 في شابات جرش   



منافسة، تحدي، مرح، حماس، هتاف، تشجيع وأكثر .  شكل فريقك 
 وسجل اآلن للمشاركة في منافسات

 #بطولةالشباب الرمضانيةلخماسيات كرة_القدم_2023 التي تنظمها وزارة الشباب



تعزيــز  العاصمــة مؤخــرًا جلســة نقاشــية،  حــول  نفــذ مركــز  شــباب 
المشــاركة الشــبابية فــي الديمقراطيــة، ضمــن الفئــة العمريــة 18 إلــى 30 
عامــا، بحضــور 25 مشــاركا. تطــرق خاللهــا المحاضرعــن تطــور الحيــاة 
السياســية فــي األردن، منــذ تأســيس إمــارة شــرق األردن، وأهــم المراحــل 
ــك  ــة المل ــا جالل ــي يقوده ــية الت ــات السياس ــر اإلصالح ــة، وأث الديمقراطي
عبــدهللا الثانــي، فــي مســيرة التنميــة السياســية وانعكاســها علــى 
ــباب  ــاركة الش ــم مش ــي تدع ــريعات الت ــن والتش ــم القواني ــباب، وأه الش

في العملية الديمقراطية.

نفــذ مركــز شــباب إربــد النموذجــي، جلســة حواريــة بعنــوان "تعديــل 
الســلوك"، تحدثــت فيهــا المدربــة حنيــن الشــبول، بحضــور أعضــاء المركــز. و 
ــرز المســببات فــي  ــل الســلوك، وأب تطرقــت الشــبول إلــى مفهــوم تعدي
إحــداث الســلوكيات الضــارة فــي المجتمــع، وطــرق التعامــل معهــا، 
ــح للمشــاركين الهادفــة  ــول والنصائ ــة مــن الحل ــم جمل ــى تقدي إضافــة إل
إلــى تعديــل الســلوك فــي حــاالت معينــة، منهــا العنــف والتمــرد والتنمــر 

والمشكالت األسرية المختلفة.

ورشة "تعزيز المشاركة الديمقراطية للشباب
 في مركز العاصمة

جلسة حوارية بعنوان "تعديل السلوك" 
بمركز شباب إربد النموذجي



ــع  ــاون م ــرة وبالتع ــابات القوي ــره وش ــباب القوي ــزي ش ــي مرك ــم ف  أُختت
ــابة،  ــابا وش ــاركة 30 ش ــرة ، بمش ــي القوي ــدرات ف ــة المخ ــم مكافح قس
دورة أعــوان مكافحــة المخــدرات. هدفــت الــدورة التــي نفــذت علــى مــدار 
يوميــن إلــى تطويــر البرامــج التوعويــة الوقائيــة ضــد المخــدرات والحــد مــن  
خطورتهــا  كونهــا تهــدد حيــاة الشــباب صحــي�ا وفكــري�ا واقتصــادي�ا 
واجتماعــي�ا باإلضافــة إلــى الكشــف عــن األســباب الحقيقيــة مــن مخاطــر 
ــك  ــة وذل ــة ووســائل التوعي المخــدرات واإلدمــان ومعرفــة ســبل الوقاي
للحفــاظ علــى  أمــن وإســتقرار المجتمــع وحمايتــه مــن كافــة األخطــار التي 

تهدد ابناءه .

ــات والفــرص فــي  اختتمــت فــي مركــز شــباب رحــاب ورشــة عمــل التحدي
المجــال الزراعــي،  بمشــاركة أعضــاء المركــز وعــدد مــن الجهــات المهتمــة 
ــة  ــذه الورش ــي ه ــرق وتأت ــباب المف ــر ش ــور مدي ــي وبحض ــال الزراع بالمج
ــجيع  ــق بتش ــا يتعل ــباب فيم ــة للش ــتراتيجية الوطني ــاور إالس ــيدا لمح تجس
الشــباب علــى إكتشــاف الفــرص وتذليــل التحديــات فــي المجــال الزراعــي 
واألمــن الغذائــي والجديــر بالذكــر أن الورشــة تضمنــت جانبيــن نظــري 

وعملي وعلى مدار ثالثة أيام

دورة أعوان مكافحة المخدرات في 
مركزي شباب وشابات القويرة  

ختام ورشة عمل التحديات والفرص الزراعية
 لألمن الغذائي



    انتهاء التسجيل شكرًا لكل من اجتهد وقدم

الســلطات الثــالث... الثقافــة السياســية والثقافــة القانونيــة، مــن 
أبــرز محــاور البرنامــج التدريبــي الــذي انطلقــت فعالياتــه مؤخــرًا  
بمشــاركة أعضــاء الحكومــة الشــبابية التدريبيــة والبرلمــان الشــبابي 

التدريبي في المعهد السياسي العداد القيادات الشبابية.



ــوان  ــل  بعن ــة عم ــر  ورش ــابات القص ــز ش ــم مرك ــابة نظ ــاركة 20 ش بمش
"البطالــة وأثرهــا علــى الشــباب فــي التطــرف والعنــف"    تناولــت الجلســة 
التــي حاضــر خاللهــا خليــل المصــاروة الحديــث حــول أهميــة العمــل  وإيجــاد 
ــض  ــع بع ــبيك م ــره والتش ــاريع الصغي ــل المش ــف مث ــة للوظائ ــول بديل حل
المؤسســات المختصــه فــي دعــم وإدارة المشــاريع الصغيــره وعــن أهمية 
إتاحــة فــرص للشــباب وخلــق افــكار بنــاءه للشــباب الســتغالل طاقاتهــم 

وجهودهم باعمال مفيدة 

 انطلقــت فــي مديريــة شــباب محافظــة الزرقــاء فعاليــات اليــوم األول مــن 
البرنامــج الوطنــي لألمــن والشــباب برعايــة مديــر شــرطة محافظــة الزرقــاء 
العقيــد حيــدر الشــبول، وبحضــور مديــر مديريــة شــباب الزرقــاء عمــر العــزام، 
بمشــاركة (200) شــابًا وشــابًة مــن أعضــاء المراكــز الشــبابية ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي. ويهــدف البرنامــج الــذي تــم اطالقــه بالشــراكة مــا بيــن 
وزارة الشــباب ومديريــة األمــن العــام إلــى نشــر الوعــي األمنــي لــدى 
والمخــدرات،  والعنــف  الجريمــة  خطــر  مــن  ووقايتهــم  الشــباب، 
الخاطئــة، وترســيخ مبــادئ االعتــدال واألمــن والســلم،  والســلوكيات 
الملكيــة الســامية، بضــرورة تمكيــن الشــباب  للتوجيهــات  واســتجابة 
وتعزيــز مشــاركتهم اإليجابيــة فــي بنــاء المجتمــع. واكــد العــزام فــي 
افتتــاح البرنامــج علــى أهميــة دور الشــباب فــي تحقيــق األمــن بمفهومــه 
ــخصية  ــاء الش ــع وبن ــة المجتم ــي خدم ــم ف ــز دوره ــي تعزي ــامل، وف الش
الشــبابية الواعيــة القــادرة علــى تحمــل المســؤولية الوطنيــة، حيــث 
تســعى الــوزارة إلــى توفيــر البيئــة اآلمنــة والداعمــة للشــباب وتعزيــز 
الريــادة والعمــل التطوعــي بمــا يســهم فــي تحقيــق األمــن والســلم 

ورشة عن البطالة وأثرها  على الشباب بمركزالمجتمعي.
 شابات  القصر

انطالق فعاليات البرنامج الوطني لألمن
 والشباب في مديرية شباب الزرقاء



قصة نجاح 
انــا ســارة القدومــي مــن محافظــه الزرقــاء، عمــري 16 ســنة   انتســبت 
"لمجموعــة الجليلــة االرشــادية" التابعــة لمديريــة شــباب الزرقــاء،  
"لغــة  بــدورة  االصطناعــي  والــذكاء  البرمجــة  مجــال  فــي  تدربــت 
البرمجــة بايثــون  والــذكاء االصطناعــي" وكنــت  أصغــر متدربة بالــدورةَ 
ــدة ومهمــة فــي  ــى لغــات جدي ــر ، اتعرفــت عل اســتفدت بشــكل كبي
"الــذكاء االصطناعــي" مــع حاضنــات  البرمجــة، شــاركت بمعســكر 
االبتــكار االجتماعــي مــع الــوزارة ومــن بعدهــا شــاركت في المســابقة 
العالميــة للبرمجــة والــذكاء االصطناعــي بالتعــاون مــع شــركه روبوتنــا 
"Codeavour2022"  ، وتأهلنــا للنهائيــات وبحمــد هللا حصلــت علــى 
جائــزة "Top 10" ألفضــل عشــرة مشــاريع متأهلــة للنهائيــات علــى 

مستوى المملكة.


