


وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي
–1سطیف–

اب و یبقى في الشب
الخیر



رة التعریف بالنادي العلمي لعباق
البیولوجیا 

في كلیة علوم الطبیعة و الحیاة و الراغبینمن نادي یضم طلبة 
الكلیة على التغییر لألفضل في مختلف المجاالت المتعلقة بالطلبة و

حد سواء
: تأسس النادي على أساس ھدف واحد وھو

*الرقي بفكر الطالب لیستحق ھذا اللقب و اكثر *
عمل النادي تطوعي بحت 

عضاء النادي روابط اخویة و ھذا ما یقوي من عزیمتھم وأتربط 
بھم للتقدم نحو االفضل بیدفع



أھداف النادي و رسالتھ 
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:الملتقیات
2017جوان 5ملتقى وطني حول البیئة بتاریخ  

:الحفالت
حفل تخرج الطلبة األوائل في كلیة علوم الطبیعة و تنظیم

الحیاة 
نظیم حفل تخرج للطلبة أعضاء النادي العلمي لعباقرة ت

البیولوجیا 
تنظیم حفل عید المرأة 

تنظیم حفل بدایة و نھایة كل موسم ألعضاء النادي 
:الخرجات

خرجة الى معرض الكتاب بالعاصمة الجزائر 
خرجة الى دار الصبر 

خرجة الى أطفال متالزمة داون 
:المحاضرات

محاضرة عن صلة الرحم 
محاضرة عن سرطان الثدي 

محاضرة عن أخالق الرسول صلى هللا علیھ و سلم 

لوجیا العلمي لعباقرة البیوھم إنجازات الناديأ



فرع نادي 
القراءة

فرع االعالم 

فرع مصلى 
*غیث*



فرع نادي القراءة

)أدب روسي، علمي، تنمیة، دیني، أجنبي(خمس مجاالت مناقشات كتب في -1
ألعضاء النادي تثقیفیة اعداد ورشات -2

فن النقاش والنقد البناء دورة في -3
كتاب صوتي لألطفال المكفوفین تسجیل -4

خرجة لھم تحضیر -
شعر المحاضرة بعنوان و إقامة3سطیفإلى جامعة محمد األمین دباغین خرجة /5

بین أمس والیوم 



رة مكتبة النادي العلمي لعباق
البیولوجیا 



فرع مصلى غیث

احكام تلقین + تحفیظ+ ذكر حلقات -
الشریف بحلة جدیدة و مختلفة نشاط المولد النبوي -

" رتل وارتقي" مسابقة القرآن الكبرى -
:محاضرات-

العلم في تزكیة النفوس أثر -
)  نصائح للشباب(والفوضویة طالب العلم بین الترتیب -

الجامعةرسالة من القلب لطلبة -
:الدورات -

مفتاح نحو عالم التفاؤل 20-
سبعة محطات على طریق النجاح-



فرع االعالم

و أشغال یدویة , صور , معارض و مسابقات  رسم -1
دورات برمجة و اعالم -2

:  صبر اراء من قبل الطلبة حول -3
الطالب و المكتبة -

لقب الطالب الجامعي -
الجامعة و النظافة -



بیولوجیا في برنامج النادي العلمي لعباقرة الأھم األنشطة 

:  الملتقیات من -1
ملتقى وطني حول البیئة-

:االعدادات من -2
كترونيلاالعلمیة من الشكل الورقي و انشاء مجلة -

:الزیارات من -3
PASTEURمعھد زیارة علمیة ل-



:
-:comgmail.club@bbgc.
- :Bbgc
-48


