
 

 

 

 

 

 المكان التاريخ  التظاهرة
 المتدخلون/المشاركون

  

 المنظمون

 

 افتتاح حفل
 األسبوع االخضر

 للتشجير

 2020فبراير  24

 

انطلاقا من 

الساعة الثالثة 

 بعد الزوال

 ثانوية الحسن الثاني التاهيلية  

 

  للتربية والتكوينالجهوية  األكاديمية 

والغابات  للمياه الجهوية المديرية 

 ومحاربة التصحر 
  واالرض الحياة علوم مدرسي جمعية 

 جمعية اآلباءو المؤسسات التعليمية  

الجهوية للتربية  األكاديمية  

 والتكوين 

 للمياه الجهوية المديرية  

 والغابات ومحاربة التصحر 
 الحياة علوم مدرسي جمعية 

  واالرض

حمالت التشجير 
 والتحسيس

 2020فبراير  25

 ثانوية الزرقطوني التاهيلية

للتعليم مجموعة مدارس المعارج 

 الخصوصي
 ثا محمد الخامس -
 إع أحمد الصومعي -

 

 االكاديمية الجهوية للتربيةوالتكوين 

والغابات  للمياه الجهوية المديرية  

 ومحاربة التصحر 
  واالرض الحياة علوم مدرسي جمعية 

 جمعية اآلباءالمؤسسات التعليمية و  

االكاديمية الجهوية للتربية  

 والتكوين 

 للمياه الجهوية المديرية  

 والغابات ومحاربة التصحر 
 الحياة علوم مدرسي جمعية 

 واالرض

دورة تكوينية -
األندية لمنسقي 

 البيئية
حمالت التشجير 

 والتحسيس

 2020فبراير  26

 
 

منسقي النوادي البيئية المشاركة 
 في أسبوع الغرس و التشجير

 
 

 للتربية والتكوينالجهوية  األكاديمية 

والغابات  للمياه الجهوية المديرية  

 ومحاربة التصحر 

  واالرض الحياة علوم مدرسي جمعية 

  جمعية اآلباءالمؤسسات التعليمية و  

 تأطير السيدة بهيجة حسناوي -

الجهوية للتربية  األكاديمية 

 والتكوين 
 للمياه الجهوية المديرية  

 والغابات ومحاربة التصحر 

 الحياة علوم مدرسي جمعية 

  واالرض

حمالت التشجير 
 والتحسيس

فبراير  22

2020 

 
 هدى االطلس االبتدائية مدرسة -
 الحي الصناعي االبتدائية مدرسة -

 إع إبن المقفع -

 الجهوية للتربيةوالتكوي األكاديمية 

والغابات  للمياه الجهوية المديرية 

 ومحاربة التصحر 

 واالرض الحياة علوم مدرسي جمعية 

  جمعية اآلباءالمؤسسات التعليمية و  

الجهوية للتربية  األكاديمية 

 والتكوين 

 للمياه الجهوية المديرية  

 والغابات ومحاربة التصحر 

 الحياة علوم مدرسي جمعية 

 واالرض

 
حمالت التشجير 

 والتحسيس
 2020فبراير  28

 
 

 ثانوية بنزكري االعدادية - 

 مدرسة انوال االبتدائية   - 
 مدرسة آيت تسليت -

 للتربية والتكوينالجهوية  األكاديمية 

والغابات  للمياه الجهوية المديرية  

 ومحاربة التصحر 

 واالرض الحياة علوم مدرسي جمعية 

 بعض تلميذات وتالميذ المؤسسات 
 جمعية اآلباءالتعليمية و 

الجهوية للتربية  األكاديمية 

 والتكوين 

 للمياه الجهوية المديرية  

 والغابات ومحاربة التصحر 
 الحياة علوم مدرسي جمعية 

  واالرض

 ندوة علمية
حول التنوع 

ـباتي بجهة نال
 بني مالل خنيفرة
الغابة والتغيرات 

 المناخية

 2020فبراير  29

 العاشرة صباحا

 
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 بني مالل

 للتربية والتكوينالجهوية  األكاديمية

 كلية العلوم والتقنيات  

 واالرض الحياة علوم مدرسي جمعية 

 + كلية اآلداب كلية العلوم 

تأطير د. عبد العالي بولي + دة. حنان  
 أيمن حيلي + بوزكراويد.هشام + الرداد 

 طالب باحث
 

الجهوية للتربية  األكاديمية 

 والتكوين 

 للمياه الجهوية المديرية  

 والغابات ومحاربة التصحر 
 الحياة علوم مدرسي جمعية 

 واالرض

مسيرة األسبوع 
 األخضر

رشة رسـم و 
 يذالتالملفائدة 
 األسبوعاختتام 

 األخضر

فاتح مارس 

2020 

 العاشرة صباحا

 
 منتزه عين اسردون

)جميع المؤسسات المشاركة في 
التشجير + م م االحمدين +         

 م م القاديري(

  للتربية والتكوينالجهوية  األكاديمية 

والغابات  للمياه الجهوية المديرية  

 ومحاربة التصحر 
 واالرض الحياة علوم مدرسي جمعية 

 جمعية اآلباءالمؤسسات التعليمية و   

الجهوية للتربية  األكاديمية 

 والتكوين 

 للمياه الجهوية المديرية  

 والغابات ومحاربة التصحر 

 الحياة علوم مدرسي جمعية 

  واالرض

                                                                                 
              

 2020مارس  1فبراير إلى  24من 

 

للتشجير األخضر األسبوعبرنامج   
2020مارس 01إلى  2020فبراير  24من   


