
السالم عليكم ورحمة 
اهلل تعالى و بركاته 

 و مغفرته 



 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية 

 وزارة التعلمي العايل و البحث العلمي

 – 1سطيف –جامعة فرحات عباس 

 لكية علوم الطبيعة و احلياة 

النادي العلمي 
لعباقرة 
 البيولوجيا

 و يبقى في الشباب الخير



التعريف بالنادي العلمي لعباقرة 

 البيولوجيا 
 

كلية علوم الطبيعة و الحياة و الراغبين في من نادي يضم طلبة 

التغيير لألفضل في مختلف المجاالت المتعلقة بالطلبة و الكلية على 

 حد سواء
: تأسس النادي على أساس هدف واحد وهو   
*الرقي بفكر الطالب ليستحق هذا اللقب و اكثر  *  

 عمل النادي تطوعي بحت 
عضاء النادي روابط اخوية و هذا ما يقوي من عزيمتهم و أتربط 

بهم للتقدم نحو االفضل  بيدفع  



 أهداف النادي و رسالته 

.تفعيل قدرات الطالب في المجال العلمي و الثقافي -  
. التنسيق مع مختلف النوادي الثقافية و العلمية -  

إقامة دورات  تكوينية لفائدة أعضاء النادي و الطلبة الراغبين في المشاركة  -  
تفعيل مختلف المواضيع العلمية و مناقشتها مع طاقم من األساتذة   -  

القيام بدورات و حمالت تحسيسية للمحافظة على البيئة  -  
توسيع االتصال بين مختلف نوادي الجامعات على مستوى الوطن و تبادل  -

 الخبرات من خالل القيام بالدورات 



 :الملتقيات         
 2017جوان  5ملتقى وطني حول البيئة بتاريخ   

 :الحفالت             
 حفل تخرج الطلبة األوائل في كلية علوم الطبيعة و الحياة   تنظيم

 نظيم حفل تخرج للطلبة أعضاء النادي العلمي لعباقرة البيولوجيا ت
 تنظيم حفل عيد المرأة  

 تنظيم حفل بداية و نهاية 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 اهلل عليه و سلم  

 العلمي لعباقرة البيولوجيا  هم إنجازات الناديأ



فرع نادي 

 القراءة

 فرع االعالم 

فرع مصلى 

*غيث*  



 فرع نادي القراءة

 (  أدب روسي، علمي، تنمية، ديني، أجنبي)خمس مجاالت مناقشات كتب في  -1

 ألعضاء النادي تثقيفية اعداد ورشات  -2

 فن النقاش والنقد البناء دورة في  -3

 كتاب صوتي لألطفال المكفوفين تسجيل  -4

  خرجة لهم تحضير -  

شعر ال محاضرة بعنوان  و إقامة 3 سطيفإلى جامعة محمد األمين دباغين خرجة /5

 بين أمس واليوم 



مكتبة النادي العلمي لعباقرة 

 البيولوجيا 



 فرع مصلى غيث

   

 احكام تلقين + تحفيظ+ ذكر حلقات  -

 الشريف بحلة جديدة و مختلفة نشاط المولد النبوي  -

 "  رتل وارتقي" مسابقة القرآن الكبرى  -

 :محاضرات -

 العلم في تزكية النفوس أثر -  

 (  نصائح للشباب)والفوضوية طالب العلم بين الترتيب -

 الجامعةرسالة من القلب لطلبة -

 :الدورات  -

 مفتاح نحو عالم التفاؤل  20 -

 سبعة محطات على طريق النجاح -



 فرع االعالم

 و أشغال يدوية , 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 -



 في برنامج النادي العلمي لعباقرة البيولوجيا أهم األنشطة 

 :  الملتقيات من  -1
 ملتقى وطني حول البيئة-

   :االعدادات من  -2

  كترونيلاالعلمية من الشكل الورقي و  انشاء مجلة -

 :الزيارات من  -3
 PASTEURمعهد زيارة علمية ل -



   :معنا للتواصل 

 bbgc.club@gmail.com  :االلكترونيالبريد -
النادي العلمي لعباقرة : الفايسبوكصفحة -

  Bbgc البيولوجيا
على مستوى كلية علوم  48أو زيارة المكتب -

   الطبيعة و الحياة
 

 و يبقى في الشباب الخير

mailto:bbgc.club@gmail.com

