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فعاليات مشروع تواصل
ختامها طبيعة
من االهتمامات التي تدعمها سلطة
الطبيعة والحدائق مشاريع تعليمية
وتربوية يتواصل من خاللها الطالب
مع البيئة المحيطة الماكن سكناهم
والمحميات الطبيعية.
مشروع تواصل هو ثمرة عمل التابع

تحت شعار التعاون قانون الطبيعة أنهى مشروع تووالوف اوعوالويوتو او
مدرسة األنوار اإلبتدائية ا قرية مسعدة بيوم الوطوبويوعوة تويو
مشروع توالف الوتوابوس لسواوطوة الوطوبويوعوة والوحودائو

يوتوولوى

רשות הטבע

והגנים )  ,بنشر ثقااة التوعية البيويويوة وعواوى اوااوة الوبوسوتوويوا

بويو

إلى سلطة الطبيعة والحدائق والمجلس

الطالب والبعابي وأولياء األمور.

المحلي مسعدة على مدار اثنه عشرة

بدأ النهار بفعالية م طالب لفوف السادس تي قاموا بوالودخوول لوى

سنه والذي عن طريقة نذوت لدى
الطالب قيم الحفاظ على البيئة ونظافة

لفوف الخامس قدموا لهم العاب محو سب تشرح مدى تواووا الوبويويوة

الغابة القريبة وبدورهم الطالب

م قبف االنسان وايف ينعكس هذا االمر سابا ً عاى االنسوان والوولوول

ينقلون هذه القيم إلى المجتمع العام في
قرية مسعدة.
يتضمن المشروع العمل مع طبقة
صفوف الرابع والسادس من مدرسة
األنوار االبتدائية ,وطبقة صفوف

الى نتيجة أن م يحااظ عاى البيية اه تحااظ عاي .
دار النقاش بي الصفوف البذاورة والبرشدي وبودا الوتوفواعوف وا و
تول هذه البعاوما م خالل الفعاليا الت جهزهوا وموررهوا طوالب

السابع من مدرسة اإلعدادية في قرية

السادس لى طالب لفوف الخامس

مسعدة. ,إذ يتيح لهم التعرف على

بعدها توج طالب طبقة لفوف الرابس بالشرح لطالب لفوف الثالو

منطقة سكناهم من زوايا عدة منها
التاريخية الجغرافية البيئية والثروات
الطبيعية التابعة لهذه المنطقة.
الهدف األساسي من المشاريع هو
إيصال رسالة مهمة من خالل الطالب
المشاركين في هذه اإلعمال إلى
المجتمع كافة .وتعريفهم على أهمية
البيئة المحيطة بنا وكيفية الحفاظ
عليها

تول سير البشروع الذي عبواووا عواويو طويواوة ألسونو والوذي خصو
لبو وع النفايا
البدرسة .

وقدموا اإلرشاد لاطالب خوالل الوفوعوالويوة او بواتوة
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فعاليات مشروع تواصل
بدأ اعاليا يوم الطبيعة ببشارا األهف عاى مبدأ محطا مختواوفوة
من االهتمامات التي تدعمها سلطة

يتم التنقف ايبا بي البحطوا

وتربوية يتواصل من خاللها الطالب

التحدي والبنااسة والبعاومة  ,أما طالب لفووف السوادس اوقود توولووا

مع البيئة المحيطة الماكن سكناهم

مهبة دارة البحطا وذلك ألنهم بتوالف موس مشوروع تووالوف مونوذ

الطبيعة والحدائق مشاريع تعليمية

والمحميات الطبيعية.

والوبوشوتور بويو هوذه الوبوحوطوا

روح

سنتي وهم اليوم ا طري الوذهواب

مشروع تواصل هو ثمرة عمل التابع
إلى سلطة الطبيعة والحدائق والمجلس

لى البرتاة اإلعدادية .

المحلي مسعدة على مدار اثنه عشرة

مس نهاية اليوم قدم عرض موسويوقو

سنه والذي عن طريقة نذوت لدى
الطالب قيم الحفاظ على البيئة ونظافة

م قبف الشابة لوبونوى موداح أ واف

الغابة القريبة وبدورهم الطالب

روح الفرح والبرح لهذا الويووم اوقود

ينقلون هذه القيم إلى المجتمع العام في

شاراها الطالب الغناء واختتم اليووم

قرية مسعدة.
يتضمن المشروع العمل مع طبقة

بووتووقووديووم شووهووادا

صفوف الرابع والسادس من مدرسة

البشاراي ا البرنامو بواالفوااوة لوى

األنوار االبتدائية ,وطبقة صفوف

تووقووديوور لوواووبووربووي و

السابع من مدرسة اإلعدادية في قرية

شهادة تقدير قدم ألداره البدرسة عواوى

مسعدة. ,إذ يتيح لهم التعرف على

مشاراتها وبذل الجهود الوبوتووالوف او

منطقة سكناهم من زوايا عدة منها
التاريخية الجغرافية البيئية والثروات
الطبيعية التابعة لهذه المنطقة.
الهدف األساسي من المشاريع هو
إيصال رسالة مهمة من خالل الطالب
المشاركين في هذه اإلعمال إلى
المجتمع كافة .وتعريفهم على أهمية
البيئة المحيطة بنا وكيفية الحفاظ
عليها

برنام توالف لعام الحادي عشر.
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فعاليات مشروع تواصل
بدأ اعاليا يوم الطبيعة ببشاراو
من االهتمامات التي تدعمها سلطة

األهف عاى مبدأ محطا مختافة يتوم

وتربوية يتواصل من خاللها الطالب

التنقف ايبا بي البحطا والبوشوتور

الطبيعة والحدائق مشاريع تعليمية
مع البيئة المحيطة الماكن سكناهم
والمحميات الطبيعية.
مشروع تواصل هو ثمرة عمل التابع

روح الوتوحودي

بي هوذه الوبوحوطوا

والبنااسة والوبوعواووموة  ,أموا طوالب

إلى سلطة الطبيعة والحدائق والمجلس

لفوف السوادس اوقود توولووا موهوبوة

المحلي مسعدة على مدار اثنه عشرة

دارة البحطا وذلك ألنهم بتوالف مس مشروع تووالوف مونوذ سونوتويو

سنه والذي عن طريقة نذوت لدى
الطالب قيم الحفاظ على البيئة ونظافة

وهم اليوم او طوريو الوذهواب لوى

الغابة القريبة وبدورهم الطالب

البرتاة اإلعدادية .

ينقلون هذه القيم إلى المجتمع العام في
قرية مسعدة.

مس نهاية اليوم قدم عرض مووسويوقو

يتضمن المشروع العمل مع طبقة

م قبف الشوابوة لوبونوى موداح أ واف

صفوف الرابع والسادس من مدرسة

روح الفرح والبرح لهوذا الويووم اوقود

األنوار االبتدائية ,وطبقة صفوف
السابع من مدرسة اإلعدادية في قرية
مسعدة. ,إذ يتيح لهم التعرف على
منطقة سكناهم من زوايا عدة منها

شاراها الطالب الغناء واختتم الويووم
بووتووقووديووم شووهووادا

تووقووديوور لوواووبووربوويو

التاريخية الجغرافية البيئية والثروات

البشاراي ا البرنام باالفااة لى شهادة تقدير قدم ألداره الوبودرسوة

الطبيعية التابعة لهذه المنطقة.

عوواووى مشوواراووتووهووا وبووذل الووجووهوود

الهدف األساسي من المشاريع هو
إيصال رسالة مهمة من خالل الطالب
المشاركين في هذه اإلعمال إلى
المجتمع كافة .وتعريفهم على أهمية
البيئة المحيطة بنا وكيفية الحفاظ
عليها

البتوالف ا برنام توالف لعوامو
الحادي عشر.

