
 
 
 

    

 المهام واألدوار   هـ١٤/٠٧/١٤٤٠برنامج فعالية يوم الخميس 
 

  ئةتدشين أسبوع البيات: الفعالي
 -ئيةناشطة بيكلمة  –شعر  -كلمة المدير -قرآن كريم  لبرنامج: (ا

 )نشاديةالفرقة اال
، وتخصيص بزراعة نباتات برية دائمة بالمنتزه المجتمعيةالمشاركة 

 خط تشجير لكل جهة مشاركة.

 المكان –الموعد 
 الساعة التاسعة والنصف، هـ١٤/٠٧/١٤٤الخميس 

 منتزه المدينة الوطني (طريق تبوك)

 تجهيز قاعة االستقبال والضيافة (فيصل االحمدي) 
 وجبة (حسن خمري) ٣٠٠الوجبات: من صحاري عدد 

 )طه الغيثمنطقة الغرس: تجهيز الحفر، والشتالت (
تجهيز لوحات خطوط الغرس: عدد اللوح، أسماء الخطوط (عبداهللا 

 الصيانة) -الردادي
 تجهيز الصوتيات (محمد قاسم)

 تنظيم المجموعات (خالد العتيبي)
 تنسيق التغطية اإلعالمية (محمد قاسم)

 رشادية والتوعوية (إدارة البيئة)توفير البنرات والنشرات اإل

  المشاركون
الفرق  –مؤسسة التدريب التقني  –طالب وكشافة إدارة التعليم 

 التطوعية 

الحركة: تأمين باصات للنقل بالتنسيق مع هيئة تطوير المدينة (عبدالعزيز  
 مقنص)

 

 ضيوف التدشين 
 فعاليات أسبوع البيئةفي الشركاء 

إمارة المنطقة، األمانة، األرصاد وحماية البيئة، التنمية االجتماعية، 
المنسق  الشؤون الصحية، جامعة طيبة، فرع وزارة النقل،التعليم،

 (العالقات العامة واإلعالم)

  

 

 األهداف 
 تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر 

 بين أفراد المجتمع وصانعي القرار يرفع مستوى الوعي البيئ
المجتمعية التطوعية في مجال حماية البيئة تعزيز دور المشاركة 

 وتنميتها

  

   
  

  فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة
 مبنطقة املدينة املنورة



 
 
 

    

 المهام واألدوار   هـ١٥/٠٧/١٤٤٠الجمعة برنامج فعالية يوم 
 

 )بيئةمعرض الافتتاح  – مسابقة الحي البيئي( الفعالية

  مسابقة الحي البيئي ) ١
 ئة تطوير المدينة (سلطان الشريف) نسيق مع هيبالت

 . م عن البيئةية في حي النسييتم عمل فعال
 ظافةن -تشجير 

 المكان –الموعد 
 (عصام خشيم) حي النسيمهـ والمكان ١٥/٠٧/١٤٤٠الجمعة 

 هيئة تطوير المدينة  
 تجهيز قاعة االستقبال والضيافة 

 الوجبات:
 منطقة الغرس: تجهيز الحفر، والشتالت 

 تجهيز الصوتيات 
 تنظيم المجموعات 

 تنسيق التغطية اإلعالمية 
 بالتنسيق مع (عصام خشيم)

 الجمهور المستهدف
 ، الجمعيات والفرق التطوعية.سكان الحي

 ضيوف التدشين 
 المشاركين 

 )عصام خشيم المنسق  (
 الرسالة

الحي المحيطة، والدفع نحو  المحافظة على سالمة بيئة
، ومنع تلويثها او وتنوعها وتوازنهاتحسينها وتنميتها 

 تدهورها أو اإلضرار بها، وإعادة تأهيلها.
 األهداف 

تعزيز دور ، وبين أفراد المجتمع يرفع مستوى الوعي البيئ
المشاركة المجتمعية التطوعية في مجال حماية البيئة 

 وتنميتها

 معرض البيئة بمجمع النور التجاري  افتتاح ) ٢ 
 صباحا  ١١:٣٠الفتتاح الساعة ا

 ) ةإنشاديقة فر -البرنامج: (جولة في المعرض
 موظفين ٧عدد الموظفين في المعرض 

 ) مساء١٠ً-٤( –) صباحا ١٢-١٠فترات العمل (
 التنسيق مع المقاول ووصول وتركيب البوث (طه الغيث)

توفير البنرات والنشرات اإلرشادية والتوعوية (إدارة 
 البيئة)

 الة المغرب، ص: الجمعة بعد االفتتاح
 (معرض مرافق) األرصاد وحماية البيئةالتنسيق مع 

المعرض من سم في ساحة ر ونشاط لألطفالمسابقات 
 جمعية فزعة التطوعية.تنفيذ جمعية البيئة و

  )المالقات العامة واإلعالعالمشرف العام على الفعالية (
 

 
  

  

  فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة
 املدينة املنورةمبنطقة 



 

 

 
 

    

 المهام واألدوار   هـ١٦/٠٧/١٤٤٠ السبتبرنامج فعالية يوم 
 

 الفعالية
 التوعية بأشجار البيئة وأهميتها 

لجمع  ١٥-١٠ي بيئتنا لرفاه مجتمعنا لألطفال من سن ممسابقة نح
 العبوات والمواد البالستيكية من المنتزه.

 

 المكان –الموعد 

 )(منتزه البيضا   مساء ٦ – ٣ الساعة هـ١٦/٠٧/١٤٤سبت ال

   :فرع الوزارة 
 المخيم.توزيع في عدد من الشتالت للوفير ت

 التوثيق اإلعالمي للفعالية.
 تنسيق التغطية اإلعالمية (محمد قاسم)

 تنسيق الفرقة االنشادية 

 جمعية البيئة بالمدينة المنورة 
 وفير البنرات والنشرات اإلرشادية والتوعويةت

 تقديم خطابي حول(التوعية بأشجار البيئة وأهميتها)

 الجمهور المستهدف
مقيمين، من أفراد المجتمع المتواجدين بالمتنزه من مواطنين و

 الرجال والنساء بمختلف األعمار.
  ضيوف الشرفيينال

 (شخصيات) المناسبةالمشاركين في 
، جمعية البيئة بالمدينة، الجمعية التعاونية متعددة األغراض

 العالقات العامة واإلعالم)المنسق  (

   الجمعية التعاونية متعددة األغراض بالمدينة 
 أمين وجبة غداء للمنظمين والمتطوعين ت

 تأمين المفروشات الالزمة 
 شهادات التطوع للمتطوعين المشاركين  اصدار

تأمين القفازات والكمامات وأكياس جمع العبوات والمواد 
 البالستيكي لألطفال وإدارة المسابقة 

 تأمين هدايا تشجيعية لألطفال المشاركين 
إيصال رسائل عن أهمية الحفظ على سالمة البيئة الرسالة : 

من التلوث وأهمية الغطاء النباتي، للحفاظ على التنوع 
 لطبيعية.البيولوجي في البيئات ا

  
 )( الجمعية التعاونيةالمشرف العام على الفعالية 

 

 األهداف 
 .تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر

 بين أفراد المجتمع وصانعي القرار يرفع مستوى الوعي البيئ
 

تعزيز دور المشاركة المجتمعية التطوعية في مجال حماية البيئة  
 ، والحد من التلوث البيئي في المنتزه.وتنميتها

  فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة
 مبنطقة املدينة املنورة



 
    

 المهام واألدوار   هـ١٧/٠٧/١٤٤٠ األحدبرنامج فعالية يوم 
 اتالفعالي

 صباحا ١٠ ٣٠  :الساعةتشجير في جامعة طيبة  ) ) ١

  نثر البذور، تقليم النباتات المتطفلة (منتزه البيضا ) ٢
 نباتات برية بالمنتزهونثر بذور بزراعة  المجتمعيةالمشاركة 

 

 )١ المكان –الموعد 
 البيضا منتزه . صباحاالساعة التاسعة هـ ١٧/٠٧/١٤٤ األحد

 ونالمستهدف المشاركون
طالب وكشافة فلة بمشاركة تطنباتات المنشر البذور وتقليم ال

الفرق التطوعية (  –مؤسسة التدريب التقني  –إدارة التعليم 
، جمعية اإلعاقة الحركية، فريق المنورة جمعيات تطوعية

 التطوعي، فزعة)

   فرع الوزارة 
 وجبة (حسن خمري) ٣٠٠الوجبات: من صحاري عدد 

حراثة لتجهيز وشتلة، وبذور نباتات،  ٢٠٠تأمين عدد 
 (فيصل األحمدي)األرض

 تجهيز الصوتيات (محمد قاسم)
 تنظيم المجموعات (خالد العتيبي)

 تنسيق التغطية اإلعالمية (محمد قاسم)
 اإلشراف على تجهيز الموقع في جامعة طيبة (عصام خشيم)

  أمانة المدينة المنورة 
  االستقبال والضيافةمخيم تجهيز 
 منطقة الغرس: الحفر، والشتالت تجهيز 

تأمين القفازات و، عمال لتقليم النباتات ١٠توفير عدد 
 ةوالكمامات وأكياس جمع العبوات والمواد البالستيكي

 المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 
 المشاركة بعدد من الطالب لنثر البذور والتقليم

مشاركة عدد من افراد الجمعيات التطوعية (المنورة، مهارات، 
 باب الخير)

   
  ضيوف الشرفيينال 

 المشاركين في التدشين (شخصيات)
األمانة، األرصاد وحماية البيئة، التنمية االجتماعية، التعليم، 

 المنسق  (العالقات العامة واإلعالم)

 الحركة: تأمين باصات للنقل بالتنسيق مع هيئة تطوير المدينة  
 )ة واإلعالمالعام العالقاتالفعالية (المشرف العام على 

 

 الرسالة
 المحافظة على سالمة البيئة وتنوعها وتوازنها

 األهداف  
 تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر 

 بين أفراد المجتمع وصانعي القرار يرفع مستوى الوعي البيئ
تعزيز دور المشاركة المجتمعية التطوعية في مجال حماية البيئة 

 وتنميتها

  فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة
 مبنطقة املدينة املنورة



    

 

    

 المهام واألدوار   هـ١٨/٠٧/١٤٤٠اإلثنين برنامج فعالية يوم 
 

 الفعالية
 مشاركة فرع وزارة النقل بتشجير في طريق الهجرة 

 )مشاركة -كلمة المدير –االفتتاح ( قرآن كريم 
 بالموقعبزراعة نباتات برية دائمة  المجتمعيةالمشاركة 

 

 المكان –الموعد 
 الساعة التاسعة والنصف صباحاهـ ١٨/٠٧/١٤٤اإلثنين 

 مخرج آبار الماشي –طريق الهجرة  :الموقع 

   فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة 
 )طه غيثشتلة، ( ٢٠٠تأمين عدد 

 خمري)وجبة (حسن  ٣٠٠الوجبات: من صحاري عدد 
 تجهيز الصوتيات (محمد قاسم)

 تنسيق التغطية اإلعالمية (محمد قاسم)
 توفير البنرات والنشرات اإلرشادية والتوعوية (إدارة البيئة)

 )بيئةالإدارة اإلشراف على التجهيز الفني للموقع (

  فرع وزارة النقل بالمنطقة 
  والضيافةاالستقبال مخيم تجهيز 

 تجهيز منطقة الغرس: الحفر، والشتالت 
 توفير مصدر الري بعد الزراعة والرعاية

 
 الجمهور المستهدف

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

 )سلطان الحديديالمشرف العام على الفعالية ( 
 الرسالة

 المحافظة على سالمة البيئة وتنوعها وتوازنها

  وف الشرفيينالضي 
 (شخصيات) التشجيرالمشاركين في 
 التدريب التقني ، التعليم،فرع وزارة النقل

 العالقات العامة واإلعالم)المنسق  ( 

 األهداف  
 تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر 

 بين أفراد المجتمع وصانعي القرار يرفع مستوى الوعي البيئ
تعزيز دور المشاركة المجتمعية التطوعية في مجال حماية البيئة 

 وتنميتها
  

 

 

  فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة
 مبنطقة املدينة املنورة



 

    

 المهام واألدوار   هـ١٩/٠٧/١٤٤٠ الثالثاءبرنامج فعالية يوم 
 

 الفعالية
 تشجير فعالية ب الدفاع الجوي مشاركة 
 )لدفاع الجويمشاركة مجهزة من إدارة ااالفتتاح (

 بالموقعبزراعة نباتات برية دائمة  المجتمعيةالمشاركة 
 

 المكان –الموعد 
 الساعة التاسعة والنصف صباحاهـ ١٩/٠٧/١٤٤ الثالثاء

 مقر الدفاع الجويالموقع في 
 الجمهور المستهدف

 الجويأفراد ومنسوبي الدفاع 

 فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة  
 شتلة، (طه غيث) ٢٠٠تأمين عدد 

 توفير البنرات والنشرات اإلرشادية والتوعوية (إدارة البيئة)
 )فيصل االحمدياإلشراف على التجهيز الفني للموقع (

  الدفاع الجوي بالمنطقةفرع 
  االستقبال والضيافةمخيم تجهيز 

 تجهيز منطقة الغرس: الحفر، والشتالت 
 توفير مصدر الري بعد الزراعة والرعاية

 

  وف الشرفيينالضي 
 (شخصيات) التشجيرالمشاركين في 

 ، الدفاع الجوي
 المنسق  (العالقات العامة واإلعالم) 

 )نواف بن لحولالفعالية (المشرف العام على  

 الرسالة
  المحافظة على سالمة البيئة وتنوعها وتوازنها

 

 األهداف  
 تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر 

 بين أفراد المجتمع وصانعي القرار يرفع مستوى الوعي البيئ
تعزيز دور المشاركة المجتمعية التطوعية في مجال حماية البيئة 

 وتنميتها
  

  فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة
 مبنطقة املدينة املنورة



 
 

    

 المهام واألدوار   هـ٢٠/٠٧/١٤٤٠ األربعاءبرنامج فعالية يوم 
 

 الفعالية
 بفعالية تشجيرالشؤون الصحية مشاركة  ) ١

 تشجير مشاركة الجامعة اإلسالمية بفعالية  ) ٢
 )ستضيفةهة المبرنامج من إعداد الجالفتتاح ( ا

 بالموقعبزراعة نباتات برية دائمة  المجتمعيةالمشاركة 
 

 المكان –الموعد 
 الساعة التاسعة والنصف صباحاهـ ٢٠/٠٧/١٤٤ األربعاء
  الموقع

 
 الجمهور المستهدف

 الشؤون الصحيةالجامعة اإلسالمية ، منسوبي طالب وكشافة 

 فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة  
 للجامعة اإلسالمية، ومثلها ل الشؤون الصحية شتلة ٢٠٠تأمين عدد 

 فيصل االحمدي)(
 تنسيق التغطية اإلعالمية (محمد قاسم)

 دية والتوعوية (إدارة البيئة)توفير البنرات والنشرات اإلرشا
 )فيصل االحمدياإلشراف على التجهيز الفني للموقع (

 مهام الشؤون الصحية، الجامعة اإلسالمية 
  االستقبال والضيافة موقعتجهيز 

 تجهيز منطقة الغرس: الحفر، والشتالت 
 توفير مصدر الري بعد الزراعة والرعاية

 

  وف الشرفيينالضي 
 (شخصيات) التشجيرالمشاركين في 

 الجامعة اإلسالمية، الشؤون الصحية
 المنسق  (العالقات العامة واإلعالم) 

 )نواف بن لحولالمشرف العام على الفعالية ( 

 الرسالة
 المحافظة على سالمة البيئة وتنوعها وتوازنها

 األهداف  
 تنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر 

 بين أفراد المجتمع وصانعي القرار يرفع مستوى الوعي البيئ
تعزيز دور المشاركة المجتمعية التطوعية في مجال حماية البيئة 

 وتنميتها
  

 

  فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة
 مبنطقة املدينة املنورة


