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  تجميل المدن بنباتات الزينة

 مقدمة الدورة
يعتبر تجميل المدن بنباتات الزينة و التشججير وزيجادة المحجا ات الاءجرا  مجن لمجا المرايجت التج  تتنجايه المجدن بدجا نادجار مجد   نايتدجا 

المناطت الص راوية الت  تشكو من إرتفاع درجات ال رارة والعواصف الترابية والرملية وذلك لمجا ت ققجا النباتجات مجن بالمدينة وااصة ي  
لممية بالغة ي  الم اياة  لى البيئجة وتعجديل المنجال الم لج  وتلطيفجا و لجى ت حجين التربجة وزيجادة اصجوبتدا و لجى منجو التلجو  و جدو  

 .ح والتقليل مجن الءججيج واوصجوات المز ججة بانءجاية إلجى النا يجة الجماليجة والتنحجيقية وا  تصجاديةالعواصف الغبارية وكحر  دة الريا
وتعمججل اومانججات والبلججديات  لججى إاتيججار اونججواع النباتيججة المتف لمججة مججو الاججروف البيئيججة الم يطججة   و لججى تنفيججذ وإتبججاع اوحججه والءججوابط 

يو النباتات بدا. مذا بانءاية إلى  رصدا  لى  دا زرا ة النباتات الغير مالئمجة و الحجامة يج  العلمية للتشجير والتجميل داال المدن وتوز

  .الشوارع وال دائت العامة

 
 م اور الدورة

  :لو ً: لحه احتاداا نباتات الزينة و التشجير لتجميل المدن

  مالئمة نباتات الزينة للاروف البيئ   الزينة المالئمة للبيئةمواصفات اونواع الشجرية ونباتات 

 واائف زرا ة نباتات الزينة واحتاداماتدا 

 
 ثانيا : الدور التنحيق  والجمال  للمجمو ات النباتية الماتلفة

  نايل الزينة واشباه النايل  لشجار الزينة 

 الشــجيرات   اوحيجة النباتية 

 المتحلقات والمدادات   النباتات العشبية المزمرة 

  المزمرةاوبصال .  النباتات الطبية والعطرية 

 النباتات العصارية والشوكية  النباتات المائية ونصف المائية  

 المحط ات الاءرا  ول شاب الزينة  

 
 .ثالثاً: احتاداا نااا زرا ة ا حطح يى تجميل المدن

 

  .اطوات التجميل و ءوابط التشجير داال المدن :رابعا
 

 ن.التشجير داال المد وامل نجاح  مليات  :اامحا

 

 .المداا واو مال الزرا ية للمدنده الزرا   والفن  الزرا   وا درايين المحئولين يى  ملية تجميل المدن بنباتات الزينة والتشجير :حادحا
 

  ملى

 زيارة ميدانية  تقييا الدورة والاتاا 

 
 الدورة امداف
 

نباتات الزينة لتجميل المدن ولتوءيح لحه وءوابط التشجير ي  الشوارع والجزر البرنامج يددف الى التعرف  لى كيفية احتاداا 
الوحطية ولماا المنازل والم الت التجارية وي  ال دائت والمنتزمات العامة بددف الم اياة  لى المنار والشكل الجمال  والدور المناا  

 .والص   للنباتات وزيادة الر عة الاءرا  داال
 

 لمن مذه الدورة
العاملون ي  ا دارات الزرا ية بالمدن من اداريين ومدندحين زرا يين وينيين زرا يين والماتصين با مال الزرا ة التجميلية 

 .والتشجير
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