
  

 

 الزيارات المدرسية

 التاريخ الهدف من الزيارة أسم المدرسة م
إلقاء ندوة توعية عن مشروع إدارة مخلفات لمبات  زيارة لمدر سة قايد باي االعدادية بنين  .1

  الفلوروسنت

 

2012 

عن المخلفات الصلبة ضمن حملة  وعيةإلقاء ندوة ت لمدرسة نبوية موسي الثانوية بنات ةزيار  .2

 مخلفاتنا ثروتنا

2013 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية الواحة الخضراء االبتدائية  .3

 مخلفاتنا ثروتنا"
16/12/2013 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية ليسية الحرية االعدادية  .4

 مخلفاتنا ثروتنا"
18/12/2013 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية نبوية موسي الثانوية بنات  .5

 مخلفاتنا ثروتنا"
18/12/2013 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية زهران التجريبية االعدادية  .6

 مخلفاتنا ثروتنا"
19/12/2013 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  توعيةإلقاء ندوة  سانت جان انتيد االعدادية  .7
 مخلفاتنا ثروتنا"

21/12/2013 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية الرمل الثانوية بنات  .8
 مخلفاتنا ثروتنا"

23/12/2013 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية عمر المختار االعدادية  .9

 "مخلفاتنا ثروتنا
24/12/2013 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية الشهيد محمد السيد حنفي )ث(  .10

 مخلفاتنا ثروتنا"
2/4/2014 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية النور التجريبية )أ(  .11

 مخلفاتنا ثروتنا"
6/4/2014 

ور بعض المؤتمراتص  

 



  

ئية عن ادارة المخلفات الصلبة " بي إلقاء ندوة توعية غيط العنب بنات )ع(  .12

 مخلفاتنا ثروتنا"
8/4/2014 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية ممدوح سالم بنات )ث(  .13

 مخلفاتنا ثروتنا"
8/4/2014 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية خديجة بنت خويلد بنات )ع(  .14

 مخلفاتنا ثروتنا"
9/4/2014 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية عباس حلمي بنات )ث(  .11

 مخلفاتنا ثروتنا"
13/4/2014 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية اللواء محمد نجيب )ع(  .16

 مخلفاتنا ثروتنا"
11/4/2014 

المخلفات الصلبة "  بيئية عن ادارة إلقاء ندوة توعية قاد باى االعدادية بنين  .11
 مخلفاتنا ثروتنا"

9/11/2014 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية الجبرتى االعدادية التجريبية  .18
 مخلفاتنا ثروتنا"

12/11/2014 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية محمد كريم االعدادية التجريبية  .19

 مخلفاتنا ثروتنا"
13/11/2014 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية مدرسة النصر بنات اعدادى  .20

 مخلفاتنا ثروتنا"
16/11/2014 

بيئية عن ادارة المخلفات الصلبة "  إلقاء ندوة توعية مدرسة النصر بنين اعدادى  .21

 مخلفاتنا ثروتنا"
18/11/2014 

 

 



  

 

 

2014عام ادية اإلعدليسيه الحرية رة مدرسة صور زيا  

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

مدفن المخلفات الخطرة بالناصرية ) وحدة التخلص اآلمن من اللمبات الفلوروسنت(رة صور زيا  

 

2013عام نبوية موسي الثانوية بنات رة مدرسة صور زيا  

 


