


 
 

 أيام تحسيسية حول البيئةأيام تحسيسية حول البيئة التظاهرةالتظاهرة

 أفريلأفريل  6161مناسبة يوم العلم مناسبة يوم العلم  المناسبةالمناسبة

 السلوك البيئي وأثره على المحيطالسلوك البيئي وأثره على المحيط عنوان التظاهرةعنوان التظاهرة

 من أجل بيئة نظيفةمن أجل بيئة نظيفة الشعارالشعار

 إحياء للمناسبة بطريقة تمس تخصص طلبة علوم الطبيعة والحياةإحياء للمناسبة بطريقة تمس تخصص طلبة علوم الطبيعة والحياة مبررات تناول الموضوعمبررات تناول الموضوع

 81618161  أفريلأفريل  61.6161.61أيام أيام  التاريخالتاريخ

 المكانالمكان
 مبنى علوم الطبيعة والحياةمبنى علوم الطبيعة والحياة

 قاعة العرض السمعي البصري(قاعة العرض السمعي البصري(  ––)قاعة المحاضرات )قاعة المحاضرات 

 محاور اللقاءمحاور اللقاء
البيئة بن الواقع البيئة بن الواقع - جوانب من شخصية العالمة عبد الحميد بن باديس.جوانب من شخصية العالمة عبد الحميد بن باديس.-

  السلوك البيئي وأثره على المحيط.السلوك البيئي وأثره على المحيط.- والتحديات.والتحديات.

 

 كيفية التناولكيفية التناول

 ورشات تطبيقية وعروض فيديوهات.ورشات تطبيقية وعروض فيديوهات.- مداخالت متخصصة في الموضوع.مداخالت متخصصة في الموضوع.-
  حملة تحسيسية حول نظافة المحيط.حملة تحسيسية حول نظافة المحيط.-منبر حر ومناقشات. منبر حر ومناقشات. -

 

 المؤطرونالمؤطرون

- ..أساتذة جامعيون جامعة اإلخوة منتوريأساتذة جامعيون جامعة اإلخوة منتوري- كلية علوم الطبيعة والحياة.كلية علوم الطبيعة والحياة.-

  النوادي العلمية للكلية.النوادي العلمية للكلية.- طلبة الكلية.طلبة الكلية.

 

 الفئة المستهدفةالفئة المستهدفة
 طلبة كلية علوم الطبيعة والحياة ومحيط الجامعة.طلبة كلية علوم الطبيعة والحياة ومحيط الجامعة.

 المشاركونالمشاركون
كل كل   4. النوادي العلمية التابعة للكلية.النوادي العلمية التابعة للكلية.  3. ممثلي للطلبة.ممثلي للطلبة.  2. أساتذة الجامعة.أساتذة الجامعة.1.

  طلبة الجامعة.طلبة الجامعة.

 النتائج المرجوةالنتائج المرجوة
 على واقع البيئة والمحيط.على واقع البيئة والمحيط.  اإلطالعاإلطالع- التعريف بشخصية العالمة عبد الحميد بن باديس.التعريف بشخصية العالمة عبد الحميد بن باديس.-

  تنمية وترسيخ السلوك البيئي لدى الطلبة.تنمية وترسيخ السلوك البيئي لدى الطلبة.-

 
 المكانالمكان المؤطرالمؤطر المدةالمدة النشاطالنشاط التوقيتالتوقيت الفترةالفترة اليوماليوم

اليوم اليوم 
 األولاألول

الفترة الفترة 
 الصباحيةالصباحية

إلى إلى   ساسا  6161منمن
 دد0101سا سا 6666

 الكلمة االفتتاحيةالكلمة االفتتاحية  --  
للسيد عميد الكلية األستاذ الدكتور  دهيمات للسيد عميد الكلية األستاذ الدكتور  دهيمات   

 العيدالعيد

 دد1111

 عميد الكليةعميد الكلية

 قاعة المحاضراتقاعة المحاضرات

 مداخلة بعنوان:مداخلة بعنوان:  --
جوانب من شخصية العالمة عبد الحميد بن جوانب من شخصية العالمة عبد الحميد بن 

 باديسباديس
 

 أستاذ مختصأستاذ مختص

 مداخلة بعنوان:مداخلة بعنوان:  --
 البيئة بين الواقع والتحدياتالبيئة بين الواقع والتحديات

 بارزي كمال الدينبارزي كمال الدينالدكتور الدكتور   --
 أستاذ مختصأستاذ مختص

   

إلى إلى   دد0101ساسا  6666منمن
 ساسا6868

:البيئة :البيئة منبر حر من تنظيم الطلبة  حول مداخلة منبر حر من تنظيم الطلبة  حول مداخلة 
 ممثلي الطلبةممثلي الطلبة دد0101 بين الواقع والتحدياتبين الواقع والتحديات

   
 قاعة المحاضراتقاعة المحاضرات

   
   

الفترة الفترة 
 المسائيةالمسائية

إلى إلى   ساسا  6060منمن
 ساسا6161

 عروض فيديو متبوعة بورشات تطبيقيةعروض فيديو متبوعة بورشات تطبيقية
 حول :حول :

 السلوك البيئي وأثره على حماية المحيطالسلوك البيئي وأثره على حماية المحيط
ممثلي الطلبة ممثلي الطلبة  ساسا1818

 والنواديوالنوادي

   
قاعة العروض قاعة العروض 

 السمعي البصريالسمعي البصري

اليوم اليوم 
 الثانيالثاني

 

  الفترةالفترة
 الصباحيةالصباحية

 

إلى إلى   ساسا  1111منمن
 ساسا6060

 

 حملة تحسيسية حول واجب نظافة المحيطحملة تحسيسية حول واجب نظافة المحيط
 

 ساسا1414
 

ممثلي الطلبة ممثلي الطلبة 
 والنواديوالنوادي

 

محيط مبنى علوم محيط مبنى علوم 
 الطبيعة والحياةالطبيعة والحياة

 




