
 

 صحفي بيان 

 في قطركمية المجتمع وطالبات طالب تقيم برنامجًا تدريبيًا لحديقة القرآن النباتية 
 

ي والتوعوي، تستهدف حديقة القرآن النباتية، ففي إطار برنامجها الثقا. 0202أكتوبر  02الدوحة، قطر، 
من  عمى أرض دولة قطر الجامعاتلبات اوطعضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، طالب 

وذلك في إطار رؤية الحديقة  ،"النباتات والتراث اإلسالمي"خالل تنظيم عدد من الدورات التدريبية حول 
في صون النباتات والمورثات الثقافية المتعمقة ودورها التعريف بالحديقة و رتقاء بالثقافة اإلسالمية في اال

 بالنبات والبيئة.

 قائمة: "تمدحت األستاذة فاطمة بنت صالح الخميفي، مدير مشروع حديقة القرآن النباتية، صر   ،وحول ذلك
وبخاصة في البرامج التدريبية المعنية بقضايا  ،مع المؤسسات الوطنية في الدولة جسور التواصل الحديقة

 اً تفاعمي برنامجًا تدريبياً تقيم حديقة القرآن النباتية  ، حيثصون النباتات والحدائق النباتية في اإلسالم
حول قضايا النبات وذلك  ،ةيفي قطر بالتعاون مع مادة الدراسات اإلسالم المجتمعلطالب وطالبات كمية 

 . "اإلسالمي التراثو النبوية والسنة  الكريم في القرآن

وتدعم حديقة القرآن النباتية رؤية مؤسسة قطر الرامية إلى نشر العمم والمعرفة وبناء مجتمع يتفاعل مع 
 المستقبل ويمم  بتراثه وثقافته العربية واإلسالمية. 

بحيث يتم توضيح  والمعمميةالنظرية والزيارات الحقمية  المحاضراتمن  اً البرنامج التدريبي عدد شملويهذا 
متعريف بحديقة القرآن النباتية لالتدريبية بمحاضرة  الدورة. وتبدأ المعمومة لمطالب والطالبات بشكل فعال

والُسنة  ،شرحًا عن النباتات المذكورة في القرآن الكريمتقدم كما . المجتمعرها في اوأدو  هاوأسباب تأسيس
ونظرة عن كثب عن طبيعة نمو  ،يات اإلسالمية المتعمقة بتمك النباتاتمع بيان األخالق ،النبوية الُمطه رة

لممشتل لمطالب والطالبات زيارة ميدانية  ىعم ، عالوةوزراعة تمك النباتات في المناطق الجغرافية المختمفة
ون وما داللة هذا المفهوم المحاضراتثم تنتقل التجريبي لحديقة القرآن النباتية.  وأسسه  لبيان مفهوم الصَّ



 

 ،ف عمى بعض أنشطة الصون التي تقدمها الحديقة لمعناية بأصول النباتاتفي اإلسالم، ومن ثم التعر  
 ائمها الطبيعية.  و وما هي أدوار تمك الوحدة في حماية النبات خارج م ،كوحدة بنك البذور والمعشبة

الفترة وطالبة من كمية المجتمع في قطر في  اً طالب 032هذا وقد انطمق البرنامج التدريبي ليشمل أكثر من 
المتدربين الذين  كافةلشهادة حضور حديقة القرآن النباتية تمنح حيث س ،0202أكتوبر  02إلى  00من 

 البرنامج التدريبي.  اشاركوا في هذ

 انتهى

 

 اإلنسان قدرات إلطالق – قطر مؤسسة
 مسيرة في قطر دولة تدعم ربحية غير خاصة هي منظمة المجتمع وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة

 يعود بما اإلنسان، قدرات إطالق خالل من معرفي اقتصاد إلى الكربون عمى المعتمد اقتصادها تحول
 السمو صاحب من كريمة   بمبادرة   0992 سنة قطر مؤسسة تأس ست .بأكممه والعالم قطر دولة عمى بالنفع

 مجمس رئاسة ناصر بنت موزا الشيخة السمو صاحبة وتتولى ثاني، آل خميفة بن حمد الشيخ الوالد األمير
 .إدارتها
 من المجتمع وتنمية والعموم، والبحوث لمتعميم، الشاممة االستراتيجية مهمتها بتحقيق قطر مؤسسة وتمتزم
 من الشباب لتمكين قطر دولة إلى العالمية الجامعات أرقى ويستقطب يجذب لمتعميم قطاع إنشاء خالل

 عن والتكنولوجيا االبتكار تدعم كما .المعرفة عمى مبني   القتصاد   الضرورية والسموكيات المهارات اكتساب
 إنشاء في أيضاً  المؤسسة األساسية. وتسهم العممية المجاالت من المبتكرة الحمول استخالص طريق

 .لممجتمع المباشرة االحتياجات وتمبية التراث عمى والحفاظ الثقافية الحياة وتعزيز متطو ر مجتمع
 : لمحصول عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

http://www.qf.org.qa      

 

 

http://www.qf.org.qa/

