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المؤسسة في سطور:
تأسست في عمان عام ، 2001
كمؤسسة اهلية غير حكومية  ،غير
ربحية  ،بهدف التدريب على المهارات
القيادية واالدارية لتنمية المجتمع ,
واالهتمام االعالمي والتثقيفي بقضايا
ومشاكل الشباب والبيئة محليا وعربيا
ودوليا وصوال إلى التنمية المستدامة .

األهــــداف :
إنشاء مركز تنموي لتدريب الشباب وإجراء الدراساتوالبحوث لخدمة قضاياهم وبناء قدراتهم.
تنظيم الندوات والدورات والمؤتمرات وورش العمل التيتهم الشباب وقضاياهم المختلفة.
نشر المفاهيم البيئية لدى الشباب وتشجيعهم علىالمشاركة في األنشطة والدورات البيئية المختلفة.
تنمية الحوار والعمل الجماعي والروح اإليجابية وتشجيعالممارسة الديمقراطية لدى الشباب.
إصدار النشرات والمطبوعات واألدلة التدريبية الشبابيةوالبيئية.
التشجيع على تنظيم وممارسة األنشطة الثقافيةواالجتماعية واإلعالمية والرياضية والتربوية والعلمية
والفنية والكشفية وإقامة المعسكرات والمخيمات الشبابية
والبيئية.
دعم جهود الشباب في مجال التنمية من خالل بناءالقدرات واالستشارات والخبرات والمشاريع المختلقة
إنشاء شبكـة للمعلومات وقواعد البيانات الشبابيةوالبيئية.
تبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات والمؤسساتالمحلية والعربية والدولية في كافة المجاالت .

نشاطات وفعاليات المؤسسة الدولية للشباب والتنمية
 اقامت المؤسسه ندوة حول حقوق االنسان والبيئةبحضور ( )50مشاركا ومشاركه من الجهات والفعاليات
والجامعات والمدارس المهتمه بالموضوع.
 اقامت المؤسسة حلقه نقاشيه بعنوان (رؤيه الفتاهالجامعية لالنتخابات النيابيه ).
 إقامه ورشه عمل حول التحديات التي تواجه الفتاهاالردنيه بمشاركه مجموعه من الفتيات اللواتي يمثلن
الجمعيات غير الحكوميه والجامعات والفعاليات النسائيه
 ورشه تدريبيه في مجال االعالم البيئي بمشاركه 20شاب وشابه من الجامعات االردنيه.
 المشاركه في المؤتمر العربي لالعالميين المهتمينبالبيئه والتنميه الذي عقد في ابو ظبي
 -حلقه نقاشيه برعايه معالي العين مروان كمال رئيساللجنه الملكيه لتطوير التعليم حول"امتحان التوجيهي رؤية
مستقبليه"

 ورشة عمل حول التوتر النفسي برعاية دولة العين الدكتورعدنان بدران رئيس جامعة البترا بمشاركة  30مشاركا .

ونفذت المؤسسه وانجزت خالل 2018-2010ورش
العمل والنشاطات والحلقات النقاشيه التاليه
 ورشة عمل حول فن التفاوض برعاية دولة العين الدكتورمعروف البخيت بمشاركة  30مشاركا ومشاركة
ورشة عمل بعنوان "خطط :تنجح" برعاية معالي الدكتور وليدالمعاني وزير التعليم العالي بمشاركة  30شابا وشابة
ورشة عمل حول التنمية القيادية للشباب برعاية معالي الدكتورنبيل الشريف وزير الدولة لشؤون االتصال بمناسبة الزرقاء مدينة
الثقافة االردنية بمشاركة  30شابا وشابة
برعاية دولة العين عبد الرؤوف الروابدة ورشة عمل بعنوان"شخصيتك :حياتك" بمشاركة  30شابا وشابة
برعاية صاحبة السمو الملكي االميرة تغريد نظمت المؤسسةبالتعاون مع الجامعه االردنية المؤتمر العربي االول البحاث
الموهبة والتفوق بعنوان "نحو تربية ابداعية لجيل االلفية الثالثة"
 برعاية دولة د.عبدهللا النسور رئيس الوزراء نظمت المؤسسةبالتعاون مع الجامعه االردنية المؤتمر العربي الثاني البحاث
الموهبة والتفوق تحت عنوان " المعلم في المجتمع المعرفي"
 برعاية صاحبة السمو الملكي االميرة عاليه الحسين نظمتالمؤسسة بالتعاون مع جامعة فيالدلفيا المؤتمر الثالث البحاث
الموهبة بعنوان " المناهج في عالم تكنولوجي متغيير "
برعاية صاحبة السمو االميرة رحمة بنت الحسن المؤتمر الرابع
البحاث الموهبة والتفوق بعنوان " الطالب في مدرسة المستقبل"
برعاية دولة الدكتور عدنان بدران المؤتمر الخامس البحاث
الموهبة بعنوان " التعليم ووسائل االتصال وتكنولوجيا املعلومات"
حوار مع معالي االستاذ العين عقل بلتاجي امين عمان الكبرى حوار مع دولة االستاذ طاهر المصري رئيس مجلس االعيان حوار مع معالي الدكتور صالح ارشيدات نائب رئيس الوزراءاالسبق –االمين العام لحزب التيار الوطني.
 برعاية معالي الدكتور عادل الطويسي وزير التعليم العاليوالبحث العلمي نظمت المؤسسة بالتعاون مع الجامعه االردنية
المؤتمر العربي السادس البحاث الموهبة والتفوق تحت عنوان
" التعليم  :تفكير ..ابداع ..مهارات "
 برعاية دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء نظمتالمؤسسة بالتعاون مع الجامعه االردنية المؤتمر العربي السابع
البحاث الموهبة والتفوق تحت عنوان " الذكاء في المجتمع
المعرفي "
 برعاية عطوفة الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرينفي جامعة عمان االهلية نظمت المؤسسة مؤتمر الشباب
والجامعات واالقتصاد بمشاركة  100شاب وشابة.

