
 

الشتالت والزهور األشجار و فعالية غرس    

 ساحة امللقا

26/3/2202  السبت  

 8:30من  
 
   11:30الى    صباحا

 
ظهرا  

 

الزهور  فريق  

 

 

الشتالت  األشجار و   فريق  

 

 

 مصور 

 

 مسعف 

 

 امين عهدة

 

اقب  مر

 

 مشرف 

 

 املرشد الزراعي 

 

املهندس 

 الزراعي 

 

 املنسق اإلداري 

 

 –رنا املطوع  –فيصل العتيبي 

  –فهد العجيان  –عزيزة الحكير 

 –عبدهللا الشهري  –بدر املطيري 

  –هدى العثيم  –لجين املقرن 

 محمد الصقعبي  –حصه الخويتم 

 أمل الباز  -

ملياء النمير   –منيرة الهديان  

خالد  –وجدان الشهري  –

عبدالرحمن بن   –الشايع 

  –اسماء الجليفي   –دحيم 

عبدامللك   –ضافي الحربي 

 الوائلي 

 

 فهد الشمري 

 

 

 عبدهللا الصفيان 

 

 

 أحمد حسين 

 

محمد 

 العقيلي 

 

 فوزان الثبيتي 

 محمد الحسيني 

 

 منصور أبو العنين 

 

سعد 

 القحطاني 

 

 فراس الحزيم

 املهام املهام مهام فريق الشتالت وفريق الزهور 

 

 املهام   املهام املهام املهام املهام املهام

 الحرص على الحضور قبل بعشر دقائق  -

 عند الدخول التوجه عند املنسق اإلداري لتسجيل الدخول  -

 خاص بذلك عن طريق كود

 . ثم استالم القفازات والصديري وبطاقة التعريف   -

 م. االنضمام كل متطوع ومتطوعة الى املشرف الخاص به  -

 .املشرفاتباع تعليمات   -

تسليم القفازات والصديري و البطاقة التعريفية الى املنسق   -

 . اإلداري 

 تسجيل الخروج   -

 

 

الحضور من بداية  

 الفعالية 

القيام بمراقبة 

 الفريق التطوعي

 

 

 

 

 

استالم 

البطاقات  

التعريفية 

والصدريات  

والقفازات  

وتوزيعها على  

 املتطوعين

مراقبة  

اثناء املتطوعين 

العملسير   

استالم قائمه 

املتطوعين من 

 مسؤول الجمعية

استالم الشتالت 

 والزهور 

اعداد كلمة عن  

أهمية الزراعة 

 للبيئة 

تسجيل الحضور 

عن طريق   للمتطوعين

كود الحضور 

 واالنصراف 

  



 
 

 

 

 

 تقييم الفرصة التطوعية 
التقاط صور جماعيه  

للفريق التطوعي وصور  

فرديه للمشاركين اثناء أداء  

 املهمة 

التقاط صور ملهندس  

 األمانة اثناء القاء كلمته

 احضار كاميرا ومعداتها 

تسليم الصور ملسؤول  

الستخدامها  الجمعية 

بمواقع التواصل 

 االجتماعي

 احضار كاميرا احتياط 

 

تقديم اإلسعافات 

األولية عند الحاجة  

 ال قدر هللا

 

احضار شنطة  

 اسعافات اوليه

 

 

 

 

 

 

 

وبعد انتهاء  

ة يقوم  الفعالي

بجمعها والتأكد  

من االعداد  

واعادتها 

ملسؤول 

 الجمعية

قديم الدعم ت

وتشجيع 

 املتطوعين

تقديم املساعدة 

 للمتطوعين

 

 

 

توزيع العمل  

 على املجموعة 

اتباع التعليمات 

من املرشد  

الزراعي  

وتنفيذها اثناء 

 الزراعة

االشراف الكامل 

 على املجموعة 

 

تقييم كل 

متطوع عبر 

 الكود الخاص 

 

توزيعها على  

 مجموعتين

مجموعة الزهور 

األشجار  ومجموعة 

الشتالتو   

 تحديد أماكن الغرس

اعداد قائمة  

بالتعليمات التي يجب  

اتباعها وتسليم  

نسخه لكل مشرف  

 مجموعه

 مراقبة تنفيذ العمل 

 

القاء الكلمة  

على جميع  

 املتطوعين

إعطاء النصائح 

  ودعم الفريق

 التطوعي 

متابعة اعمال 

 املرشد الزراعي 

حصر املعوقات  

اثناء العمل  

 وإعطاء حلول 

تقييم املتطوع للفرصة 

 من خالل الكود

تسليمه ملسؤول  

 الجمعية

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 رابط موقع الفعالية ) ساحة امللقا ( 

https://goo.gl/maps/2eHXPzat6NLpXfzH9 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/2eHXPzat6NLpXfzH9
https://goo.gl/maps/2eHXPzat6NLpXfzH9
https://goo.gl/maps/2eHXPzat6NLpXfzH9

