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صور  فعاليات  حملة " بيئتي هويتي " .
 



تنفيذا لخطة التوعية البيئية للعام  الدراسي 2021 / 2022  الخاصة  بمدارس مدينة العقبة نفذ  قسم
التوعية البيئية بمديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة  وبالشراكة مع قسم
النشاطات في  مديرية التربية والتعليم بمحافظة العقبة  الحملة التوعوية البيئية ( بيئتي هويتي ) خالل
الفترة  من 10 _10_2021 ولغاية  25-11-2021 ،  والتي أستهدفت  مدارس مدينة العقبة  بهدف   رفع
الوعي  البيئي لدى طلبة المدارس من مرحلة الروضة والمرحلة األساسية وتناولت الحملة التوعوية  محاور
متعددة في مجاالت مختلفة :  ( النظافة الشخصية ونظافة البيئة وترشيد إستخدام الطاقة وإعادة

التدوير ) .
 وبلغ عدد المدارس التي تم إستهدافها  حسب  برنامج الحملة ( 15 ) مدرسة ،  وبلغ أيضا عدد الطالب
الذين  أستفادوا من هذه الحملة أكثر من ( 626 ) طالبا وطالبة   وذلك من خالل العروض التقديمية
واألنشطة التفاعلية المختلفة و التي قام بتنفيذها أخصائيات التوعية البيئية في قسم التوعية البيئية

ميرفت القرالة ،  ورشا الصباغ  .
 

وجب التنويه واإلشارة إلى ان االنشطة المختلفة التي نفذت  في برنامج ( بيئتي هويتي )  تم اإلستعانة بها
من خالل الدليل التدريبي لبرنامج ( بيئتي هويتي  ) والصادر عن جمعية الحياة الطيبة الخيرية ،  وهو من
األدلة التدريبية التي تم إعتمادها من قبل وزارة البيئة خالل العام 2020  والخاصة بخطة التوعية
الوطنية على مستوى المملكة  ، وقام القسم بتدعيم الحملة أيضا  وباإلضافة إلى ما جاء في الدليل
بالنشاطات   التي تستهدف إيصال رسالة حماية البيئة البحرية في خليج العقبة  نظرا لخصوصية مدينة

العقبة في بيئتها البحرية الغنية بمواردها ومكوناتها الطبيعية المتنوعة .
 

مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية الخاصة تنفذ الحملة التوعوية
البيئية     " بيئتي هويتي"   لطلبة مدارس العقبة        .                                                                                                     



صور  من فعاليات الحملة  " بيئتي هويتي " 



منشورات توعوية بعنوان " " أضرار تراكم القمامة على البيئة   " .


