
برنامج فعاليات

أسبوع البيئة
في المعرض التفاعلي بمدينة الرياض



لقاءات بيئية
المسرح الرئيسي

الثالثاء
22 مارس

األثنين
21 مارس

األربعاء
23 مارس

الخميس
24 مارس

الجمعة
25 مارس

السبت
26 مارس

اليوم             الوقت                      الجهة                        المتحدث

وزارة الصحة
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

هيئة تطوير محمية اإلمام
تركي بن عبدالله الملكية

فعالية ساعة األرض

المركز الوطني إلدارة النفايات
جمعية ارتقاء

المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي
جمعية أصدقاء البيئة بالمنطقة الشرقية

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي
ومكافحة التصحر

جمعية فسيل

وكاله البيئة
جمعية آفاق خضراء

6:30م - 7:00م
7:00م - 7:30م

د. محمد النصار

أ. البراء الخضيري

م. أسامة مغربي
د. صالح القوم

م. أنور النهدي
أ. هنوف العامر

م. وائل بوشه
أ. هدى العياف

د. علي عسيري
أ. عبدالمحسن الشنيف

أ. تركي الرعوجي



ورش عمل الحرفيين
قسم ورش العمل

االستفادة من موارد البيئة.

التدريب على استخدام الحبال وفنونها

االستفادة من موارد البيئة

التدريب على استخدام الحبال وفنونها

ورشة النجارة

ورشة صناعة الفخار

االثنين
21 مارس

أ. محمد محراب

أ. فؤاد النزاوي

أ. محمد محراب

 أ.  فؤاد النزاوي

أ. محمد سالم

 أ. اروى العصيمي

االستفادة من موارد البيئة

التدريب على استخدام الحبال وفنونها

االستفادة من موارد البيئة

التدريب على استخدام الحبال وفنونها

البيئة وطرق التعايش معها واالستفادة 
منها بالطرق الصحيحة ورياضة الهايكنج

ورشة صناعة الفخار

الثالثاء
22 مارس

أ. محمد محراب

أ. فؤاد النزاوي

أ. محمد محراب

 أ.  فؤاد النزاوي

أ. علي المزروع

 أ. اروى العصيمي

اليوم             الوقت                      الجهة                        المتحدث



ورش عمل الحرفيين
قسم ورش العمل

األربعاء
23 مارس

االستفادة من موارد البيئة

التدريب على استخدام الحبال وفنونها

البيئة وطرق التعايش معها واالستفادة 
منها بالطرق الصحيحة ورياضة الهايكنج

االستفادة من موارد البيئة

التدريب على استخدام الحبال وفنونها

البيئة وطرق التعايش معها واالستفادة 
منها بالطرق الصحيحة ورياضة الهايكنج

ورشة صناعة الفخار

أ. محمد محراب

أ. فؤاد النزاوي

أ. علي المزروع

أ. محمد محراب

 أ.  فؤاد النزاوي

أ. علي المزروع

 أ. اروى العصيمي

الخميس
24 مارس

االستفادة من موارد البيئة

التدريب على استخدام الحبال وفنونها

االستفادة من موارد البيئة

التدريب على استخدام الحبال وفنونها

ورشة النجارة

ورشة صناعة الفخار

أ. محمد محراب

أ. فؤاد النزاوي

أ. محمد محراب

 أ.  فؤاد النزاوي

أ. محمد سالم

 أ. اروى العصيمي

اليوم             الوقت                      الجهة                        المتحدث



ورش عمل الحرفيين
قسم ورش العمل

السبت
26 مارس

االستفادة من موارد البيئة

التدريب على استخدام الحبال وفنونها

ورشة النجارة

ورشة صناعة الفخار

أ. محمد محراب

أ. فؤاد النزاوي

أ. محمد سالم

 أ. اروى العصيمي

الجمعة
25 مارس

االستفادة من موارد البيئة

التدريب على استخدام الحبال وفنونها

ورشة النجارة

ورشة صناعة الفخار

أ. محمد محراب

أ. فؤاد النزاوي

أ. محمد سالم

 أ. اروى العصيمي

اليوم             الوقت                      الجهة                        المتحدث



برنامج العروض المسرحية
مسرح األطفال

الثالثاء
22 مارس

األربعاء
23 مارس

االثنين
21 مارس

عروض مسرحية
مسابقات متنوعة

عروض مسرحية
مسابقات متنوعة

عروض مسرحية
مسابقات متنوعة

الخميس
24 مارس

الجمعة
25 مارس

السبت
26 مارس

عروض مسرحية
مسابقات متنوعة

عروض مسرحية
مسابقات متنوعة

عروض مسرحية
مسابقات متنوعة

مسرح األطفالالوقتاليوم



أسبوع البيئة
نترقب بشغف زيارتكم لمعرض


