


مؤسس الجائزة وراعيها 

صاحب السمو الملكي 
األمير الحسن بن طالل المعظم





. مفتاح هذا الّشعار كلمتان ورمزان 

"إمناء " : الكلمة األوىل
تعين

العمل على مناء الّشاب ومنّوه الِوجدايّن واألخالقّي والروحّي ؛ إضافة إىل
على الّشخصّية :فالرتكيز هنا على الُكّلّيات ، ال اجلُْزئّيات . مناء الّذْهِن والَبدن 

. بكّل جوانبها 

شعار جائزة الحسن للشباب



"انتماء " : أّما الكلمة الثانية 
ْذ ينطلق لكّنه ، إ. هللا والوطن وامللك ( : التاج)فتدلُّ على االنتماء الذي ينطوي عليه أحد الرمزْين 

وهذا . ة مجعاءمن اأُلردّن احلبيب ، فإنّه حيّلق إىل فضاء الوطن العريّب الكبري ؛ ومن مثّ إىل اإلنسانيّ 
ُبلتا القمح  نا تعين واألرض ه. االنتماء يبدأ من اجلذور الّضاربة أبعماق األرض ، واخلري الذي رمزه سن ْ

ا أيضاَ معاين اهلُويّة مبا يف ذلك اللغة ، لغة الضاد ؛ وهي تعين إطالق طاقات الفرد واجملتمع معاً ؛ وفيه
.العطاء الالّ حمدود والغرييّة واإليثار 

َام . د.أ َغِصيبُهم

شعار جائزة احلسن للشباب



يوالتعريف بالبعد الدولجائزة الحسن للشبابتاريخو نشأة

االقليم االسيوي 

والمحيط الهادي  

االقليم األفريقي 

االقليم االوروبي و البحر االبيض المتوسط

و الدول العربية  
االقليم األمريكي 

جائزة الحسن للشباب 
مركز استشارات للدول العربية



اسماء مختلفة ولكن البرنامج واحد



اسماء مختلفة ولكن البرنامج واحد



الفلسفة

متنامية االلتزام 
واملسؤولية،متجددة،مستدامة     

مصممة للشباب غري تنافسية

متاحة للجميع

تطور املهارات احلياتية تطوعية 

(ماراثون وليست سباق)تشجع على املثابرة 

ممتعة

ملهمة

متوازنة الربامج وقابلة لالجناز



األهداف

-:تطوير شخصية الشباب مبا يعزز 

. االعتماد على النفس واالنضباط الشخصي 

. التصميم واملثابرة 
. املبادرة واالبتكار 

.املسؤولية اجلماعية وااللتزام اجلماعي 

. اختاذ قرارات مبنية على اإلميان ابلقيم 

اللياقة الشخصية كل وفق قدراته .حب املغامرة 

اخل... املهنية ، الثقافية ، والعائلية : املهارات احلياتية 



سابلة الحسن 
سنة 17-25

الجائزة 

البرونزية 

سنة 14

الجائزة  

الذهبية 

سنة 16

الجائزة  

الفضية

سنة 15

سابلة 

الحسن 

17-25

سنة 

مستويات الجائزة و الفئات العمرية  



برامج اجلائزة األربعة 

برامج اجلائزة األربعة 



اخلدمات



اخلدمات

حملة نظافة–برنامج السوسنة البيئي برنامج السوسنة البيئي-زراعة االشجار.

اطفاء  –الدفاع المدني حمالت توعية 

حملة نظافة–برنامج السوسنة البيئي 

اسعاف اولي –الدفاع المدني 



اخلدمات

اعمال صيانة–خدمة تطوعية جمعية المكفوفين–خدمة تطوعية 

خدمة تطوعية في المسجد خدمة تطوعية في المسجدخدمة تطوعية في بنك المالبس

توزيع تبرعات 

توزيع تبرعات–خدمة تطوعية 



اخلدمات



اخلدمات
عنصراً إحداث تغيريات يف شخصية املشرتك ليصبح” : اهلدف 

”اجتماعيا أكثر فعالية وأتثرياً يف جمتمعه وبيئته
القيمة املعنوية

اكتساب احلس ابملسؤولية من أجل مواطن أفضل ، بتقدمي خدمة لآلخرين 
يشعر من خالهلا الشباب بفائدة انتظامه ابخلدمة ملدة كافية من الزمن 

فاعل مع الكتساب اجلََلد والنفس الطويل يف القيام ابخلدمة التطوعية ، والت
. اجملتمع احمللي 

املدة:
شهور و الربانمج االضايف سنه     6: الفضي شهور                         6شهور و الربانمج االضايف 3: الربونزي 

سنة و الربانمج االضايف سنه و نصف  : الذهيب 



املهارات



املهارات



املهارات
: الهدف 

”تشجيع تطوير االهتمام الشخصي واملهارات العملية ”
القيمة المعنوية

حتسني اهتمامات موجودة ، وحتفيز اهتمامات جديدة•
( .فسيولوجي ) ال تعتمد املهارات على نشاط بدين •
اطات هواايت ، مهنية أو مهارات متعلقة ابلعمل ، نش: املهارات قد تكون •

اجتماعية أو فردية ، ثقافية أو مهارات حياتية
املدة:

شهور و الربانمج االضايف سنه     6: الفضي شهور                         6شهور و الربانمج االضايف 3: الربونزي 
سنة و الربانمج االضايف سنه و نصف  : الذهيب 



املهارات



النشاط الرايضي 



النشاط الرايضي 



النشاط الرايضي 



النشاط الرايضي 
: الهدف 

”تشجيع املشاركة يف األنشطة الرايضية وحتسني األداء ”
القيمة المعنوية

.  حتسني مستوى األداء الرايضي ابلتدريب واملثابرة لرايضة خمتارة 1.

.اجلسدية تالـمشاركة يف النشاطات الرايضية مبنية على أسس التنشيط البدين دون النظر إىل القدرا2.

.  السليم اجلسم السليم يف العقل حيقق الربانمج مبدأ 3.

شخصية الشباب األنشطة الرايضية أساسية يف حياة الشباب ، إذ أن ممارسة الرايضة عادات اجيابية تتجذر يف4.

.  إجناز النشاطات الرايضية تعود بشعور الرضي الذايت واإلجناز للفرد 5.

.  يستطيع املشارك اختيار رايضة جديدة أو تطوير رايضة سابقة ميارسها 6.

املدة:
شهور و الربانمج االضايف سنه     6: الفضي شهور                         6شهور و الربانمج االضايف 3: الربونزي 

سنة و الربانمج االضايف سنه و نصف  : الذهيب 



الرحالت 
االستكشافية  

العمل بروح الفريق الواحد



الرحالت االستكشافية  

الرحالت وأنواعها

رحالت االستطالع -
رحالت االستكشاف -





رحالت االستطالع



رحالت االستطالع





الرحالت االستكشافية البيئية 

مصنع فرز النفايات 
زراعة المشتل  

ورشة اعادة التدوير 
زيارة الى حديقة الحيوانات 





الرحالت االستكشافية التكنولوجية 

زيارة مختبر االلعاب 

زيارة منصة زين لالبداع 

زيارة اكاديمية الطيران 

الملكية 





الرحالت االستكشافية السياحية







الرحالت االستكشافية 
: الهدف 

”تشجيع روح املغامرة واالستكشاف من خالل املشاركة برحلة مجاعية ”
القيمة المعنوية

.  م يوفر برانمج الرحالت االستكشافية حتدايت فريدة للشباب وترسخ يف ذاكرهت1.

جملموعة يف بيئة غري الرحلة جيب أن تتم هبدف حمدد متفق عليه من قبل اجلميع ، وتطبيق ملشاركة ا2.
. مألوفة تتطلب التصميم واجلهد البدين واملثابرة والتعاون إلهناء الرحلة 

. يف بيئة غري مألوفة التخطيط والتنفيذ جملاهبة حتدايت حقيقية موجودة: عناصر الربانمج األساسية 3.

.  جيب أن توفر البيئة املختارة التحدي الالزم ضمن قدرات املشاركني 4.
ليايل5اايم و مبيت 6معسكر : الفضي ليايل   4اايم ومبيت 5معسكر : الربونزي  املدة:

6ليايل و معسكر تقوميي 3اايم ومبيت4معسكر تدرييب  : اجلامعاتليايل     6اايم ومبيت 7معسكر : للمدارس :  الذهيب 
ليلي 5اايم ومبيت 



(يةمتطلب اضايف اجلائزة للذهب)اخلارجيبرانمج اإلقامة 



برانمج اإلقامة اخلارجي

: الهدف 
لى و التعرف عزايدة خربات الشباب من خالل التواجد يف بيئات خمتلفة”

”بعض اشكال املوؤسسات اهلادفة 
القيمة المعنوية

ل برانمج اإلقامة اخلارجي يعطي املشاركني خربات مفيدة مشرتكة من خال
التعايش مع أشخاص ليسوا من رفاق العمل أو الدراسة ، للعمل للوصول 
.حنو هدف موحد يؤدي الكتساب خربات توسع قدرات وآفاق املشاركني 



متطلبات برامج جائزة احلسن للشباب

( مجيع الفرتات الزمنية أعاله كحد أدنى ) 

الربانمج

مستوى
اجلائزة

النشاط املهاراتاخلدمات
الرايضي

الربامج 
اإلضافية 

الرحالت
ةاالستكشافي

احلد األدىن 
الستكمال برامج

ااجلائزة مجيعه

(متزامنة)ر شهو 3الربونزية
ساعة أسبوعيا لكل برانمج

أشهر خدمة أو مهارة 3
ة أو رايضة حسب الرغب

أايم 6معسكر 
ليايل 5مبيت 

6
أشهر 

الفضية
(متزامنة)أشهر6

ساعة أسبوعيا لكل برانمج
أشهر خدمة أو مهارة 6

ة أو رايضة حسب الرغب
أايم 7معسكر 
ليايل 6مبيت 

12
شهر

(متزامنة)هرش12الذهبية
ساعة أسبوعيا لكل برانمج

أشهر خدمة أم مهارة 6
ة أو رايضة حسب الرغب

ج ابإلضافة إىل برانم
اإلقامة اخلارجي 

للمدارس
أايم 8معسكر 
ليايل 7مبيت 

للجامعات
معسكر شتوي تدرييب

أايم5
يمعسكر صيفي تقومي

أايم6

18
شهر



نتائجها على الشباب 

القيمة الفورية عند مشاركة الفرد 

الثقة 

التحكم باملشاعر

املرونة و احلزم

العالقات و القيادة

االبداع و القدرة على التكيف 

التخطيط و القدرة على حل املشاكل 

التواصل 

االجتماعي  والشخصي الرفاه

اكتساب مهارات احلياة املدنية 

مهارة تقبل األخر  

آثار اجلائزة 

مع القيمة الطويلة األمد على املشارك واجملت

افيةحتسني الصحة والع

وسبل العيش املستدامةلحتسني فرص العم

حتسني التحصيل العلمي

زيادة املشاركة يف احلياة املدنية

االندماج االجتماعي

البيئة

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

الحد من العنف وحل النزاعات وبناء السالم

ختفيض معدالت العودة إىل اإلجرام

آثار اجلائزة و نتائجها على الشباب 



االعالم و اهلوية املرئية 
موقع الجائزة االلكتروني 



االعالم و اهلوية املرئية 
بوابة حملة الجوائز و مغامري سابلة الحسن



االعالم و اهلوية املرئية 
صفحة الفيس بوك 



االعالم و اهلوية املرئية 

0776482870

ميكنكم التواصل عن طريق واتساب مكتب 
:  اجلائزة



االعالم و اهلوية املرئية 



االعالم و اهلوية املرئية 



الجائزة
في عقدها الثالث  



الجائزة في عقدها الثالث  

( 1991)إصدار دليل جائزة الحسن للشباب النسخة األولى عام 
(2007)والنسخة الثانية عام 



الجائزة في عقدها الثالث  

ية التشبيك مع مؤسسات وطنية رمسية وأهلية وإقليم
عربية وأوروبية ودولية



الجائزة في عقدها الثالث  

ليمإدخال جوهر مبادئ  اجلائزة يف مناهج وزارة الرتبية والتع

يف مساق املواطنة واالنتماء املتضمن برامج اجلائزةإدخال 
جامعة الريموك 



الجائزة في عقدها الثالث  

غاندي ،مارتن كنج ، إكيدا  خلدمة اجملتمع ونبذ " احلصول على جائزة 
2001عام " العنف ولتحقيق العدالة و الكرامة اإلنسانية 



الجائزة في عقدها الثالث  

الحصول على جائزة الشارقة للعمل التطوعي 

2008في العالم العربي عام 



الجائزة في عقدها الثالث  

2009االحتفال باليوبيل الفضي للجائزة عام 



الجائزة في عقدها الثالث  

تطوير موقع الكتروني للجائزة وصفحة على الفيس بوك



الجائزة في عقدها الثالث  

االحتفال بالعيد الثالثين 
2014



الجائزة في عقدها الثالث  

م افتتاح صاحب السمو امللكي االمري احلسن بن طالل املعظ
خميم جائزة احلسن للشباب الدائم
و اطالق برانمج السوسنة البيئي 

2014/8/26



الجائزة في عقدها الثالث  



الجائزة في عقدها الثالث  



الجائزة في عقدها الثالث  



الجائزة في عقدها الثالث  



الجائزة في عقدها الثالث  



حمالت النظافة –برنامج السوسنة البيئي 



زراعة االشجار–برنامج السوسنة البيئي 



برنامج تحفيز المحافظة على الطاقة والمياه والبيئة 



توقيع اتفاقية مع وزارة البيئة 



ي افتتاح فرع لمكتب الجائزة  ف

ةسلطة العقبة االقتصادية الخاص



الحصول على الرخصة  الدولية الكاملة 



الحصول على الرخصة  الدولية الكاملة 



الحصول على الرخصة  الدولية الكاملة 



الحصول على الرخصة  الدولية الكاملة 



شاكرين لكم حسن استماعكم


