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 انتاج وصيانة النباتات الداخلية وطرق تنسيقها  

 مقدمة الدورة
ال شك أن نباتات الزينة من الهوايات المحببة لألشخاص الذين يتمتعون بتذوق فني وحب الجماا  والربباة فاي التمتان بمنااعر طبعياة خ باة 
تااريا الاان و   وال يقتصاار ادماار ضنااد الاابعت ضلااز أن نباتااات الزينااة تعااد ماان الهوايااات   باا  ذزااب مخاارون باضتبااار نباتااات الزينااة ماان 
 الضروريات في أي منز    لما تقدمه من فوائد ضديدة من النواحي الن سية والجمالية  ويقو  زؤالء أن الجمين يمكانه  تربياة زاذل النباتاات

ه  المادية   فالجما  ليو مقتصرا ضلز فئة معينة فطالماا يملاك الشاخص ااحسااو بالجماا  والربباة فاي اابادا  مان خا   مهما كانت حالت

 .تنسيق زذل الززور   فيمكنه حينئذ ان يضيف زذل النباتات لمنزله كاي تضايف يلياه روحاا جديادة وتباح فياه حيااة البهجاة والراحاة الن ساية
عتباار متممااة وحيويااة للااديكور وباضةااة للبهجااة واالنشااراد حيااح يجااد ال اارد ن سااه بااين كائنااات مختل ااة ادلااوان وتنساايق النباتااات الداخليااة ت

وادشكا  تحةه ضلز التأم  والت كير والتعجب من قدرة والخالق والنباتات بصا ة ضاماة تريار المنعار وتضا ي الشااضرية وتشاجن ضلاز ادكا  

 .الشعور باالتسا  والشمو  وال خامةوالنو  واالسترخاء   كما تض ز ضلز المكان 

 
 محاور الدورة

 .اليو  االو : تعريف بنباتات الزينة الداخلية وفوائدزا وازمتها التنسيقية وانواضها

 مقدمة  المجموضات المختل ة من نباتات الزينة 

 (تعريف نباتات الع  والصوب )نباتات الزينة الداخلية   والصحةفوائد النباتات الداخلية ضلز البيئة 

 االزمية التنسيقية لمجموضة نباتات التنسيق الداخلي  اختيار النباتات وكي ية فحص النباتات 

 انوا  نباتات التنسيق الداخلي  نباتات الع  المززرة -نباتات الع  الورقية 

 

 .اليو  الةاني: طرق الزراضة والتنسيق الداخلز واحوات التنسيق المستخدمة

  لنباتات التنسيق الداخلياالحتياجات االساسية  طرق رزاضة النباتات ومتطلبات النبات من ضوء  حرارة  رطوبة  تسميد 

  انوا  التربة التي تصلا لنباتات الع  التنسيق الداخلي بنباتات الزينة ونماذج الز  نباتات الع  المستخدمة بالتنسيق 

 احوات نباتات الزينة ودورزا الجمالي   الس   المعلقة –اختيار اواني الزراضة 

 

 .اليو  الةالح: طرق العناية وصانة نباتات التنسيق الداخلي

 ضوام  نجاد العناية بنباتات التنسيق الداخلي.  ضوام  نجاد العناية بنباتات التنسيق الداخلي 

 ادمرات وطرق الوقاية  ارشادات ضامة رضاية النباتات وطرق العناية وصيانة النباتات الداخلية 

 
 الرابن: ضملي اليو 

 (زيارة ميدانية للتعرف ضلز طرق اكةار وانتاج نباتات التنسيق الداخلز ) مشت  وصوب 

 
 : ضمليالخامواليو  

 زيارة ميدانية الحد مواقن التنسيق الداخلز بنباتات الزينة وطرق الصيانة   تقيي  الدورة والختا 

 
 الدورة ازداف

 التعرف ضلي نباتات الزينة الداخلية  معرفة فوائد النباتات الداخلية ضلز البيئة والصحة 

 تعل  طرق زراضة النباتات وكي ية التعام  من متطلبات النبات  االلما  بطرق التنسيق الداخلي بنباتات الزينة 

 االلما  بطرق العناية وصيانة النباتات الداخلية 

 
 لمن زذل الدورة

بما في ذلك الشركات الخاصة الجهات المهتمة بتطبيق ادساليب الحديةة في زراضة وصيانة العاملون في القطا  الحكومي والقطا  الخاص 
نباتات الزينة الع  والصوب والمستخدمة التنسيق الداخلي داخ  المباني واالسواق التجارية والمناز  وطرق التنسيقات الحديةة ورضاية 

  وصيانة نباتات الزينة الداخلية
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