
 

 إطار برنامج "امرح وتعمم"  في

 لألطفال تعليمية عمل ورشة تنظم النباتية القرآن حديقة

 ،ورشة عمل تعميمية لألطفال مؤخًرا، النباتية، القرآن حديقة نظمت – 3102 أغسطس 32 قطر، الدوحة،
لبرنامج "امرح  المتواصمة الصيفية األنشطة إطار في الخيرية، عيد بمؤسسة النسائي الفرع مع بالتعاون
 الحديقة.  تقدمو يذالوتعمم"، 

 المدينة في  خميفة بن حمد بجامعة الطالب مركز في أغسطس 03 الموافق األربعاء يوم الفعالية ىذه وأقيمت
 مثل تفاعمية تعميمية ألعاب بينيا ومن الرائعة، األنشطة من سمسمة بممارسة المشاركون استمتع حيث التعميمية،

 .الزراعية األنشطة وبعض ،الثقافية والمسابقات األلغازالمتاىات، و و  ،التموين

6 "تيدف ديرة مشروع حديقة القرآن النباتية، مالخميفي صالح فاطمة السيدة قالتوتعميًقا ليا عمى ىذه الورشة، 
خالل سمسمة ، من الحياة النباتية، وصون البيئة، واالستدامةبأىمية  األطفالتعريف "امرح وتعمم" إلى  حممة

وقد ُعقدت الورشة األخيرة بالشراكة مع مؤسسة عيد الخيرية، وحققت نجاًحا  من األنشطة التفاعمية والمرحة.
 في جميع أنحاء البالد."   الحممةىائاًل. ونحن نتطمع إلى تقديم أنشطة ىذه 

 00 إلى 2 بين ما أعمارىم يتراوح الذين قطر في االبتدائية المدارس طالب" وتعمم امرح" برنامج ستيدفيو 
 المجنة إشراف تحت تعمل اليونسكو بمنظمة مرتبطة مدرسة لعشرينورشة العمل التعميمية  متد  قُ  حيث عاًما،

 سمسمة خالل من والبيئة اتالنبات حياة عمى البرنامج فعاليات وركزت. والعموم والثقافة لمتربية القطرية الوطنية
 . التفاعمية األنشطة من



 امرح" برنامجيا خالل من المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة عضو ،النباتية القرآن حديقة وتسعى
 مؤسسة التزام دعم أجل من قطر في الزراعة بأىمية العام الوعي وزيادة ،الطالب مشاركة تعزيز إلى ،"وتعمم
 .البيئية والمسؤولية المستدامة بالتنمية قطر

 :الصور تعليقات

مشاركون في ورشة عمل "امرح وتعمم"، التي نظمتيا حديقة القرآن النباتية مؤخًرا، بالتعاون مع  :1 صورة
 الفرع النسائي بمؤسسة عيد الخيرية

   -انتهى  -

 :حديقة القرآن النباتية

الحديقة النباتية األولى من نوعيا التي تعرض جميع أنواع النباتات  بأنياحديقة القرآن النباتية، عضو مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،  تتميز
ن الكريم والحديث آوالسُّنة الُمطيرة. كما تعرض الحديقة المصطمحات النباتية التي وردت في القر  ،الحديث النبوي الشريفو  ،المذكورة في القرآن الكريم

 رؤية وتيدفلحديث، فضاًل عن التفسيرات العممية عن النباتات واستعماالتيا وفائدتيا لإلنسان. في ضوء العمم ا لياعممية  االنبوي الشريف، وتقدم شروحً 
الوعي والتوعية في المجاالت  تعزيز، كما تؤكد عمى هوالحث عمى تقدير  ،لألمة اإلسالمية يالتراث الطبيعي والحضاري والروح عمىالحديقة لمحفاظ 

حديقة  تدشن قد –رئيس مجمس إدارة مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع –سمو الشيخة موزا بنت ناصرصاحبة ال كانتالبيئية وصون الموارد. و 
 ارمزً  اسمّوىا أول شتمة بالحديقة، وىي نبتة السدرة، والتي ُتعد أيضً  غرست. واحتفااًل بيذا الحدث، 3114القرآن النباتية في السابع عشر من سبتمبر 

 ة من سموىا لبدء العمل في تنفيذ ىذا المشروع الفريد من نوعو.إشار  في ،لمؤسسة قطر

 

 إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

قتصاد مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى ا
  اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.معرفي من خالل إطالق قدرات 

بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر  0551تأّسست مؤسسة قطر سنة 
 رئاسة مجمس إدارتيا.

ة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب أرقى الجامعات تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشامم
تكنولوجيا عن العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار وال

ة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى طريق استخالص الحمول المبتكر 
 .التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع

 http://www.qf.org.qaلالطالع عمى كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني6 

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


 

 


