
 

Section de Marrakech فرع مراكش 

 

 بمراكش األخضر األسبوعبرنامج 

 2020مارس  فاتح -فبراير  24 

المكان والتاريخ  المتدخلون أو المشاركون المنظمون
 والساعة

 اتالتظاهر

جمعية مدرسي علوم الحياة واألرض  -

 بالمغرب فرع مراكش

المديرية الجهوية للمياه والغابات  -

 ومحاربة التصحر األطلس الكبير

 والتكويناألكاديمية الجهوبة للتربية  -

 المديرية الجهوية للبيئة

 وكالة الحوض المائي

 السماللية العلومكلية  -

 المجلس الجماعي -

 الوكالة الحضرية بمراكش -

 جمعيات المجتمع المدني -

 مرصد واحة النخيل -

  2020فبراير  24

  الساعة الثالثة زواال

 بمتحف حضارة الماء بمراكش

 خضر:األ األسبوعحفل انطالق 

كلمات الجهات المنظمة  -

 والشركاء

 :الندوة العلمية االفتتاحية -

 

« Développer nos forêts et 

leurs services éco 

systémiques » 

 

جمعية مدرسي علوم الحياة واألرض  -

 مراكش بالمغرب فرع

 والتكوينة للتربية ياألكاديمية الجهو -

 المجالس المنتخبة -

 جامعة القاضي عياض -

  والغاباتالجهوية للمياه  ةالمديري -

 المؤسسات التعليمية -

 الكليات -

 دور الشباب -

 األحياءجمعيات  -

 مرصد واحة النخيل -

 للبيئةالمديرية الجهوية ـ 

 2020فبراير  27و  26و  25

 h18إلى  h10من 

 بالمؤسسات التعليمية -

 الحدائق -

  والتحسيسحمالت للتوعية  -

 عروض علمية  -

 ةرشج 5000حملة لغرس  -

والحدائق بالمؤسسات التعليمية 

و الغابات األوساط الشبه  واألحياء 

 حضرية 
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 المديرية الجهوية للبيئة -

 وكالة الحوض المائي -

 –ورشات فنية بحدائق ألحارتي  - حدائق األحياء - وكالة الحوض المائيـ 

 المنارة  –عرصة موالي عبد السالم 

جمعية مدرسي علوم الحياة واألرض  -

 بالمغرب فرع مراكش

 جامعة القاضي عياض -

 منظمة األطلس الكبير  -

 والتكويناألكاديمية الجهوبة للتربية  -

 المديرية الجهوية للبيئة

 وكالة الحوض المائي

 التعليميةالمؤسسات  -

 الكليات -

 دور الشباب -

 مرصد واحة النخيل -

 المجتمع المدني

 المديرية الجهوية للبيئة

 

 2020فبراير  28

 بـ: صباحا   10 الساعة

 المؤسسات التعليمية -

 كلية العلوم -

 حديقة ماجوريل -

إعداد ورشات تدريبية في تقنيات  -

 معشبة

تربوية ال لحديقةزيارات ميدانية ل -

 لكلية العلوم السماللية

 زيارة لحديقة ماجوريل

 حمالت للغرس والتشجير

 جمعية مدرسي علوم الحياة واألرض -

 بالمغرب فرع مراكش

 جامعة القاضي عياض -

 مجلس الجهة-

 والتكويناألكاديمية الجهوبة للتربية  -

 المديرية الجهوية للبيئة

 وكالة الحوض المائي

 والتكويناألكاديمية الجهوبة للتربية  -

 والغاباتالمديرية الجهوية للمياه -

 المديرية الجهوية للصحة -

 األعشابالمقاوالت العاملة في تقطير -

 الطبية

 المديرية الجهوية للبيئة

 

 2020فبراير  28

 والنصف زواال:الساعة الثالثة 

غرفة التجارة والصناعة 

 والخدمات بمراكش

 علمية الثانيةالندوة ال

Plantes-Nutrition- Santé 

Comprendre et choisir 

واألرض جمعية مدرسي علوم الحياة  -

 فرع مراكش بالمغرب

 المديرية الجهوية للمياه والغابات -

 والتكوينالجهوية للتربية  األكاديمية-

 الكبير  األطلسمنظمة  -

 المديرية الجهوية للبيئةـ 

 وكالة الحوض المائيـ 

 

 المؤسسات التعليمية -

 األحياءجمعيات -

 مرصد واحة النخيل -

 المديرية الجهوية للبيئة

 وكالة الحوض المائي

 2020فبراير  29

 الى التاسعة صباحا من الساعة

 :الساعة الخامسة مساء

 بالمؤسسات التعليمية

 كلية العلوم -

 األحياء-

 الحدائق العمومية

 ورشات تدريبية في تقنيات البستنة -

 المدرسية

ورشات تدريبية في تقنيات اعداد -

 المعشبة

 4000وغرس حملة تشجير -

 األحياءشجرة بالمدارس وحدائق 

 حضريةال شبهواألوساط 
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 واألرض فرعجمعية مدرسي علوم الحياة -

 مراكش

 أسفيوالية جهة مراكش -

 مقاطعة النخيل -

 الجهوية  األكاديمية-

 مرصد واحة النخيل -

 الجهوية للبيئةالمديرية 

 وكالة الحوض المائي

المؤسسات التعليمية العمومية -

 والخصوصية

 جمعيات المجتمع المدني-

 المنتخبون-

 ممثلي المصالح الخارجية-

 المديرية الجهوية للبيئة

 وكالة الحوض المائي

 فاتح مارس 

 واحة النخيلب

 لألسبوع لختامياالحفل -

 لوحات فنية-

والفتيات ماراتون للفتيان -

 إعدادي مستوى

 ورشات للرسم-

نخلة بواحات  4000س غر-

 النخيل

- 

                                         

 

 

 رئيس جمعيـــــــة مــــــــدرسي علـــــوم الحياة واألرض بالمغرب

 فرع مراكش

 

 رشد عبد الغني 


