
 

 فعالية غرس الشتالت والزهور بحديقة 

 الياسمين

30/10/2021  السبت  

 9من  
 
   12الى    صباحا

 
ظهرا  

 

الزهور  فريق  

 

 

الشتالت   فريق  

 

 

 مصور 

مسعف قائمة  

املشاركين على  

 غرس الزهور 

مسعف قائمة  

املشاركين على  

غرس 

 الشتالت 

مشرف قائمة  

املشاركين على  

 غرس الزهور 

مشرف قائمة  

املشاركين على  

 غرس الشتالت

 

املرشد  

 الزراعي 

 

 املهندس الزراعي 

 

املنسق  

 اإلداري 

 

  عبدهللا ،احمد ،عبدهللا ،محمد املهنا

واسط   ،محمد شبير ،سعيد  

  ،امل ،موض ي ،الجوهرة ،اروى

  ،هيام ،مي الخليفة ،مي الزعاقي 

مالك   ،ندى ،مشاعل ،نهى ،مها  

 

 سماح الفايز

 بندر السرحان

 

عبد نوف 

 العزيز 

 

عبدهللا 

 الصفيان

 

 ماجد الهاجري 

 

مساعد 

 السريع

 

محمد  

 السويدان

 

 سعد القحطاني 

 

نايف  

 العبدالعزيز 

 املهام   املهام املهام املهام املهام املهام املهام املهام مهام فريق الشتالت وفريق الزهور 

 قبل بعشر دقائق الحرص على الحضور  -

املنسق اإلداري األستاذة منيرة الدوسري لتسجيل  عند الدخول التوجه عند  -

 الدخول 

 خاص بذلك عن طريق كود

 . وبطاقة التعريف منها  ديرياتسثم استالم القفازات وال  -

 . م الى املشرف الخاص به ومتطوعةاالنضمام كل متطوع   -

 .اتباع تعليمات املشرف  -

 . التعريفية الى املنسق اإلداري  البطاقة و  سديرياتوالتسليم القفازات   -

 . من خالل كود خاص بذلك التطوعية الفرصةتسجيل الخروج تقييم   -

 

 

الحضور من بداية 

 الفعالية  

بمراقبة  القيام

 فريق الزهور 

القيام بمراقبة 

 فريق الشتالت 

استالم قائمه 

املتطوعين من  

مسؤول  

 الجمعية

استالم قائمه 

املتطوعين من  

مسؤول  

 الجمعية

استالم الشتالت  

والزهور من 

 عمال األمانة 

اعداد كلمة عن أهمية  

 الزراعة للبيئة

تسجيل الحضور  

عن   للمتطوعين

طريق كود  

الحضور  

 واالنصراف

  



 
 

 
التقاط صور  

جماعيه للفريق  

التطوعي وصور 

فرديه للمشاركين 

 اثناء أداء املهمة 

 

تقديم  

اإلسعافات 

األولية عند  

قدر الحاجة ال 

 هللا

 

تقديم  

اإلسعافات 

األولية عند  

الحاجة ال قدر 

 هللا

 

توزيع العمل على 

 املجموعة 

 

توزيع العمل على 

 املجموعة 

 

توزيعها على 

 مجموعتين

 

القاء الكلمة على  

 جميع املتطوعين 

توزيع البطاقات  

والقفازات 

والصدريات على  

 املتطوعين 

 

 

التقاط صور  

ملهندس األمانة 

القاء كلمتهاثناء   

احضار شنطة 

 اسعافات اوليه

احضار شنطة 

 اسعافات اوليه

اتباع التعليمات  

من املرشد  

الزراعي 

وتنفيذها اثناء 

 الزراعة

اتباع التعليمات  

من املرشد  

الزراعي 

وتنفيذها اثناء 

 الزراعة

 

مجموعة الزهور 

ومجموعة 

 الشتالت 

إعطاء النصائح ودعم  

 الفريق التطوعي

تسجيل  

االنصراف 

عن   للمتطوعين

طريق كود  

الحضور  

 واالنصراف

احضار كاميرا  

 ومعداتها
  

االشراف الكامل  

 على املجموعة 

االشراف الكامل  

 على املجموعة 

تحديد أماكن 

 الغرس 

متابعة اعمال املرشد 

 الزراعي

استالم جميع ما  

 تم توزيعه

تسليم الصور   

بنفس الليلة 

ملسؤول الجمعية  

اختيار  بغرض 

لقطات وتنزيلها  

بمواقع التواصل  

 االجتماعي

  

 

تقييم  

املتطوعات من  

الخالل الكود  

الخاص بذلك 

عند األستاذة 

 منيره

 

تقييم كل متطوع  

عبر الكود 

الخاص بذلك 

عند األستاذة 

 منيرة

اعداد قائمة  

بالتعليمات التي 

يجب اتباعها  

وتسليم نسخه  

لكل مشرف  

 مجموعه 

اثناء  حصر املعوقات 

 العمل وإعطاء حلول 

تسليمه ملسؤولة  

 الجمعية

 
احضار كاميرا 

 احتياط 
    

مراقبة تنفيذ  

 العمل
 

تقييم املتطوع 

من  للفرصة

 خالل الكود

 

. ن يكون اللباس رياض يأيفضل مالحظة:   

  



 
 

 

 موقع حديقة الياسمين

https://goo.gl/maps/HkbB4RXzXEKoQNxU7 

 

https://goo.gl/maps/HkbB4RXzXEKoQNxU7
https://goo.gl/maps/HkbB4RXzXEKoQNxU7
https://goo.gl/maps/HkbB4RXzXEKoQNxU7

