فرع وزارة البيئة واﳌياه والزراعة
ﲟنطقة اﳌدينة اﳌنورة

برنامج فعالية يوم الخميس  ١٤٤٠ /٠٧ /١٤ﻫـ
الفعالي ات :تدشين أسبوع البيﺌة
ا لبرنامج ) :قرآن كريم  -كلمة المدير  -شعر – كلمة ناشﻄة بي ﺌية-
الفرقة اﻻ نشادية(
المشاركة المجتمعية بزراعة نباتات برية دائمة بالمنتزه  ،وتخصيص
خط تشجير لكل جهة مشاركة.
الموعد – المكان
الخميس ١٤٤/٠٧ /١٤ﻫـ الساعة التاسعة والنصف،
منتزه المدينة الوطني )طريق تبوك(

المشاركون

طﻼب وكشافة إدارة التعليم – مؤسسة التدريب التقني – الفرق
التﻄوعية

ضيوف التدشين

الشركاء في فعاليات أسبوع البيﺌة
إمارة المنﻄقة ،اﻷمانة ،اﻷرصاد وحماية البيﺌة ،التنمية اﻻجتماعية،
التعليم ،الشؤون الصحية ،جامعة طيبة ،فرع وزارة النقل ،المنسق
)العﻼقات العامة واﻹعﻼم(

اﻷﻫداف

تنمية الغﻄاء النباتي الﻄبيعي ومكافحة التصحر
رفع مستوى الوعي البيﺌ ي بين أفراد المجتمع وصانعي القرار
تعزيز دور المشاركة المجتمعية التﻄوعية في مجال حماية البيﺌة
وتنميتها

المهام واﻷدوار

تجهيز قاعة اﻻستقبال والضيافة )فيصل اﻻحمدي(
الوجبات :من صحاري عدد  ٣٠٠وجبة )حسن خمري(
منﻄقة الغرس :تجهيز الحفر ،والشتﻼت )طه الغيث(
تجهيز لوحات خﻄوط الغرس :عدد اللوح ،أسماء الخﻄوط )عبداﷲ
الردادي -الصيانة(
تجهيز الصوتيات )محمد قاسم(
تنظيم المجموعات )خالد العتيبي(
تنسيق التغﻄية اﻹعﻼمية )محمد قاسم(
توفير البنرات والنشرات اﻹرشادية والتوعوية )إدارة البيﺌة(
الحركة :تأمين باصات للنقل بالتنسيق مع ﻫيﺌة تﻄوير المدينة )عبدالعزيز
مقنص(

فرع وزارة البيئة واﳌياه والزراعة
ﲟنطقة اﳌدينة اﳌنورة

برنامج فعالية يوم الجمعة  ١٤٤٠ /٠٧ /١٥ﻫـ
الفعالية ) مسابقة الحي البيﺌي – افتتاح معرض ال بيﺌة (
 (١مسابقة الحي البيﺌي
بالت نسيق مع ﻫي ﺌة تﻄوير المدينة )سلﻄان الشريف(
يتم عمل فعال ية في حي النسي م عن البيﺌة .
تشجير  -ن ظافة
الموعد – المكان
الجمعة  ١٤٤٠/٠٧ /١٥ﻫـ والمكان حي النسيم )عصام خشيم(

الجمهور المستهدف

سكان الحي ،الجمعيات والفرق التﻄوعية.

ضيوف التدشين

المشاركين
المنسق ) عصام خشيم (

الرسالة

المحافظة على سﻼمة بيﺌة الحي المحيﻄة ،والدفع نحو
تحسينها وتنميتها وتنوعها وتوازنها  ،ومنع تلويثها او
تدﻫورﻫا أو اﻹضرار بها ،وإعادة تأﻫيلها.

اﻷﻫداف

رفع مستوى الوعي البيﺌ ي بين أفراد المجتمع  ،و تعزيز دور
المشاركة المجتمعية التﻄوعية في مجال حماية البيﺌة
وتنميتها

المهام واﻷدوار

ﻫيﺌة تﻄوير المدينة
تجهيز قاعة اﻻستقبال والضيافة
الوجبات:
منﻄقة الغرس :تجهيز الحفر ،والشتﻼت
تجهيز الصوتيات
تنظيم المجموعات
تنسيق التغﻄية اﻹعﻼمية
بالتنسيق مع )عصام خشيم(

 ( ٢افتتاح معرض البيﺌة بمجمع النور التجاري
ا ﻻفتتاح الساعة  ١١:٣٠صباحا
البرنامج) :جولة في المعرض  -فرقة إنشادية (
عدد الموظفين في المعرض  ٧موظفين
فترات العمل ) ( ١٢- ١٠صباحا – )  ( ١٠-٤مساء ً
التنسيق مع المقاول ووصول وتركيب البوث )طه الغيث(
توفير البنرات والنشرات اﻹرشادية والتوعوية )إدارة
البيﺌة(
اﻻفتتاح  :الجمعة بعد ص ﻼة المغرب،
التنسيق مع اﻷرصاد وحماية البيﺌة )معرض مرافق(
مسابقات لﻸطفال ونشاط ر سم في ساحة المعرض من
تنفيذ جمعية البيﺌة و جمعية فزعة التﻄوعية.
المشرف العام على الفعالية )الع ﻼقات العامة واﻹع ﻼم (

فرع وزارة البيئة واﳌياه والزراعة
ﲟنطقة اﳌدينة اﳌنورة

برنامج فعالية يوم السبت  ١٤٤٠ /٠٧ /١٦ﻫـ
الفعالية

التوعية بأشجار البيﺌة وأﻫميتها
مسابقة نحمي بيﺌتنا لرفاه مجتمعنا لﻸطفال من سن  ١٥-١٠لجمع
العبوات والمواد البﻼستيكية من المنتزه.
الموعد – المكان
ال سبت ١٤٤/٠٧ /١٦ﻫـ الساعة  ٦ – ٣مساء )منتزه البيضا (

الجمهور المستهدف

أفراد المجتمع المتواجدين بالمتنزه من مواطنين ومقيمين ،من
الرجال والنساء بمختلف اﻷعمار.

ال ضيوف الشرفيين

المشاركين في المناسبة )شخصيات(
جمعية البيﺌة بالمدينة ،الجمعية التعاونية متعددة اﻷغراض،
المنسق ) العﻼقات العامة واﻹعﻼم(
الرسالة  :إيصال رسائل عن أﻫمية الحفظ على سﻼمة البيﺌة
من التلوث وأﻫمية الغﻄاء النباتي ،للحفاظ على التنوع
البيولوجي في البيﺌات ا لﻄبيعية.

اﻷﻫداف

تنمية الغﻄاء النباتي الﻄبيعي ومكافحة التصحر .
رفع مستوى الوعي البيﺌ ي بين أفراد المجتمع وصانعي القرار

المهام واﻷدوار

 فرع الوزارة:
توفير عدد من الشتﻼت للتوزيع في المخيم.
التوثيق اﻹعﻼمي للفعالية.
تنسيق التغﻄية اﻹعﻼمية )محمد قاسم(
تنسيق الفرقة اﻻنشادية
 جمعية البيﺌة بالمدينة المنورة
توفير البنرات والنشرات اﻹرشادية والتوعوية
تقديم خﻄابي حول)التوعية بأشجار البيﺌة وأﻫميتها(

 الجمعية التعاونية متعددة اﻷغراض بالمدينة
تأمين وجبة غداء للمنظمين والمتﻄوعين
تأمين المفروشات الﻼزمة
اصدار شهادات التﻄوع للمتﻄوعين المشاركين
تأمين القفازات والكمامات وأكياس جمع العبوات والمواد
البﻼستيكي لﻸطفال وإدارة المسابقة
تأمين ﻫدايا تشجيعية لﻸطفال المشاركين
المشرف العام على الفعالية ) الجمعية التعاونية(
تعزيز دور المشاركة المجتمعية التﻄوعية في مجال حماية البيﺌة
وتنميتها ،والحد من التلوث البيﺌي في المنتزه.

فرع وزارة البيئة واﳌياه والزراعة
ﲟنطقة اﳌدينة اﳌنورة

برنامج فعالية يوم اﻷحد ١٤٤٠ /٠٧ /١٧ﻫـ
الفعالي ات
 ( (١تشجير في جامعة طيبة الساعة ١٠ ٣٠ :صباحا
 (٢نثر البذور ،تقليم النباتات المتﻄفلة )منتزه البيضا
المشاركة المجتمعية بزراعة ونثر بذور نباتات برية بالمنتزه
الموعد – المكان (١
اﻷحد ١٤٤/٠٧ /١٧ﻫـ الساعة التاسعة صباحا .منتزه البيضا

المشاركون المستهدف ون

نشر البذور وتقليم النباتات المتﻄفلة بمشاركة طﻼب وكشافة
إدارة التعليم – مؤسسة التدريب التقني – الفرق التﻄوعية )
جمعيات تﻄوعية ،جمعية اﻹعاقة الحركية ،فريق المنورة
التﻄوعي ،فزعة(

ال ضيوف الشرفيين

المشاركين في التدشين )شخصيات(
اﻷمانة ،اﻷرصاد وحماية البيﺌة ،التنمية اﻻجتماعية ،التعليم،
المنسق )العﻼقات العامة واﻹعﻼم(

الرسالة

المحافظة على سﻼمة البيﺌة وتنوعها وتوازنها

المهام واﻷدوار

 فرع الوزارة
الوجبات :من صحاري عدد  ٣٠٠وجبة )حسن خمري(
تأمين عدد  ٢٠٠شتلة ،وبذور نباتات ،وحراثة لتجهيز
اﻷرض)فيصل اﻷحمدي(
تجهيز الصوتيات )محمد قاسم(
تنظيم المجموعات )خالد العتيبي(
تنسيق التغﻄية اﻹعﻼمية )محمد قاسم(
اﻹشراف على تجهيز الموقع في جامعة طيبة )عصام خشيم(
 أمانة المدينة المنورة
تجهيز مخيم اﻻستقبال والضيافة
تجهيز منﻄقة الغرس :الحفر ،والشتﻼت
توفير عدد  ١٠عمال لتقليم النباتات ،وتأمين القفازات
والكمامات وأكياس جمع العبوات والمواد البﻼستيكية
 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
المشاركة بعدد من الﻄﻼب لنثر البذور والتقليم
مشاركة عدد من افراد الجمعيات التﻄوعية )المنورة ،مهارات،
باب الخير(
الحركة :تأمين باصات للنقل بالتنسيق مع ﻫيﺌة تﻄوير المدينة
المشرف العام على الفعالية )العﻼقات العامة واﻹعﻼم(

اﻷﻫداف

تنمية الغﻄاء النباتي الﻄبيعي ومكافحة التصحر
رفع مستوى الوعي البيﺌي بين أفراد المجتمع وصانعي القرار
تعزيز دور المشاركة المجتمعية التﻄوعية في مجال حماية البيﺌة
وتنميتها

فرع وزارة البيئة واﳌياه والزراعة
ﲟنطقة اﳌدينة اﳌنورة

برنامج فعالية يوم اﻹثنين  ١٤٤٠ /٠٧ /١٨ﻫـ
الفعالية

مشاركة فرع وزارة النقل بتشجير في طريق الهجرة
اﻻفتتاح ) قرآن كريم – كلمة المدير  -مشاركة(
المشاركة المجتمعية بزراعة نباتات برية دائمة بالموقع
الموعد – المكان
اﻹثنين ١٤٤/٠٧ /١٨ﻫـ الساعة التاسعة والنصف صباحا
الموقع  :طريق الهجرة – مخرج آبار الماشي

الجمهور المستهدف

المهام واﻷدوار

 فرع وزارة البيﺌة والمياه والزراعة
تأمين عدد  ٢٠٠شتلة) ،طه غيث(
الوجبات :من صحاري عدد  ٣٠٠وجبة )حسن خمري(
تجهيز الصوتيات )محمد قاسم(
تنسيق التغﻄية اﻹعﻼمية )محمد قاسم(
توفير البنرات والنشرات اﻹرشادية والتوعوية )إدارة البيﺌة(
اﻹشراف على التجهيز الفني للموقع )إدارة البيﺌة(
 فرع وزارة النقل بالمنﻄقة
تجهيز مخيم اﻻستقبال والضيافة
تجهيز منﻄقة الغرس :الحفر ،والشتﻼت
توفير مصدر الري بعد الزراعة والرعاية
المشرف العام على الفعالية )سلﻄان الحديدي(

طﻼب وكشافة إدارة التعليم – مؤسسة التدريب التقني –
الفرق التﻄوعية ) مركز مهارات ،جمعية اﻹعاقة الحركية،
فريق المنورة التﻄوعي(

الرسالة

المحافظة على سﻼمة البيﺌة وتنوعها وتوازنها

الضي وف الشرفيين

اﻷﻫداف

المشاركين في التشجير )شخصيات(
فرع وزارة النقل ،التعليم ،التدريب التقني
المنسق ) العﻼقات العامة واﻹعﻼم(

تنمية الغﻄاء النباتي الﻄبيعي ومكافحة التصحر
رفع مستوى الوعي البيﺌي بين أفراد المجتمع وصانعي القرار
تعزيز دور المشاركة المجتمعية التﻄوعية في مجال حماية البيﺌة
وتنميتها

فرع وزارة البيئة واﳌياه والزراعة
ﲟنطقة اﳌدينة اﳌنورة

برنامج فعالية يوم الثﻼثاء  ١٤٤٠ /٠٧ /١٩ﻫـ
الفعالية

مشاركة الدفاع الجوي بفعالية تشجير
اﻻفتتاح ) مشاركة مجهزة من إدارة ا لدفاع الجوي(
المشاركة المجتمعية بزراعة نباتات برية دائمة بالموقع
الموعد – المكان
الثﻼثاء ١٤٤/٠٧ /١٩ﻫـ الساعة التاسعة والنصف صباحا
الموقع في مقر الدفاع الجوي

المهام واﻷدوار

فرع وزارة البيﺌة والمياه والزراعة
تأمين عدد  ٢٠٠شتلة) ،طه غيث(
توفير البنرات والنشرات اﻹرشادية والتوعوية )إدارة البيﺌة(
اﻹشراف على التجهيز الفني للموقع )فيصل اﻻحمدي(
 فرع الدفاع الجوي بالمنﻄقة
تجهيز مخيم اﻻستقبال والضيافة
تجهيز منﻄقة الغرس :الحفر ،والشتﻼت
توفير مصدر الري بعد الزراعة والرعاية

الجمهور المستهدف

أفراد ومنسوبي الدفاع الجوي

الضي وف الشرفيين

المشرف العام على الفعالية )نواف بن لحول(

المشاركين في التشجير )شخصيات(
الدفاع الجوي،
المنسق )العﻼقات العامة واﻹعﻼم(

الرسالة

المحافظة على سﻼمة البيﺌة وتنوعها وتوازنها

اﻷﻫداف

تنمية الغﻄاء النباتي الﻄبيعي ومكافحة التصحر
رفع مستوى الوعي البيﺌي بين أفراد المجتمع وصانعي القرار
تعزيز دور المشاركة المجتمعية التﻄوعية في مجال حماية البيﺌة
وتنميتها

فرع وزارة البيئة واﳌياه والزراعة
ﲟنطقة اﳌدينة اﳌنورة

برنامج فعالية يوم اﻷربعاء ١٤٤٠ /٠٧ /٢٠ﻫـ
الفعالية
 (١مشاركة الشؤون الصحية بفعالية تشجير
 (٢مشاركة الجامعة اﻹسﻼمية بفعالية تشجير
ا ﻻفتتاح ) برنامج من إعداد الج هة الم ستضيفة (
المشاركة المجتمعية بزراعة نباتات برية دائمة بالموقع
الموعد – المكان
اﻷربعاء ١٤٤/٠٧ /٢٠ﻫـ الساعة التاسعة والنصف صباحا
الموقع

المهام واﻷدوار

فرع وزارة البيﺌة والمياه والزراعة
تأمين عدد  ٢٠٠شتلة للجامعة اﻹسﻼمية ،ومثلها ل الشؤون الصحية
)فيصل اﻻحمدي(
تنسيق التغﻄية اﻹعﻼمية )محمد قاسم(
توفير البنرات والنشرات اﻹرشادية والتوعوية )إدارة البيﺌة(
اﻹشراف على التجهيز الفني للموقع )فيصل اﻻحمدي(
 مهام الشؤون الصحية ،الجامعة اﻹسﻼمية
تجهيز موقع اﻻستقبال والضيافة
تجهيز منﻄقة الغرس :الحفر ،والشتﻼت
توفير مصدر الري بعد الزراعة والرعاية

الجمهور المستهدف
طﻼب وكشافة الجامعة اﻹسﻼمية  ،منسوبي الشؤون الصحية

الضي وف الشرفيين

المشرف العام على الفعالية )نواف بن لحول(

المشاركين في التشجير )شخصيات(
الجامعة اﻹسﻼمية ،الشؤون الصحية
المنسق )العﻼقات العامة واﻹعﻼم(

الرسالة

المحافظة على سﻼمة البيﺌة وتنوعها وتوازنها

اﻷﻫداف

تنمية الغﻄاء النباتي الﻄبيعي ومكافحة التصحر
رفع مستوى الوعي البيﺌي بين أفراد المجتمع وصانعي القرار
تعزيز دور المشاركة المجتمعية التﻄوعية في مجال حماية البيﺌة
وتنميتها

