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نيابة lمديرية جامعة محمد لمين دباغين للعالقات الخارجية
 

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2



.

 
نظمت يوم 14 نوفمبر 2022 جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 تحت إشراف نيابة مديرية الجامعة

للعالقات الخارجية و بحضور نائب مدير الجامعة للبيداغوجيا و نائب مدير الجامعة للبحث العلمي وكذا عدد من

مسؤولي الجامعة "Marhaba Day" لفائدة الطلبة األجانب وذلك عمال بتعليمات الوزارة الوصية في مرافقة

الطلبة األجانب.

هذا ويجدر بالذكر ان جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 تعتبر الجامعة السباقة لمثل هكذا مبادرة منذ سنة

2020 وذلك بتطويرها لمشروع سيراس الدولي والذي يعنى بالتكفل بالطلبة الالجئين خصوصا الدوليين عموما
و قد سطرت برنامجا دوريا ومكتبا خاصا لتسهيل االدماج بيداغوجيا و ثقافيا و مهنيا.

 

.
 

تم يوم االحد 13 نوفمبر 2022 إبرام اتفاقية تعاون بين جامعة

Life " محمد لمين دباغين سطيف 2 و معهد مهارات الحياة

Skills Institute" بمدينة سطيف و تفعيال لبنود االتفاقية
سيتم قريبا تنظيم أيام إعالمية لفائدة الطلبة عن كيفية االنخراط

.Think big، dream big في ديناميكية " فكر واحلم كبير

وذلك لتعزيز التفكير المقاوالتي، تعزيز القدرات و كذلك تطبيق

اللغات ميدانيا.

تعتبر هذه الخطوة األوىل من نوعها لجامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 من أجل تفعيل تعليمات الوزارة الوصية في تعزيز

اللغة االنجليزية والتي ستنظمها مديرة المعهد "هدى خبشاش

" خصيصا لطلبة جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 عمال
.بالتنسيق مع معهد التعليم المكثف للغات بالجامعة

هذا وقد اشرفت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب

مدير الجامعة للعالقات الخارجية رفقة السيد مدير الجامعة،

البروفيسور الخير قشي عىل تفعيل هذه االتفاقية من جانب

.الجامعة
مبارك باكورة هكذا االنجاز كخطوة فعلية لتفعيل استراتيجية

الوزارة الوصية

اتفافية تعاون  بين جامعة محمد لمين دباغين ومعهد مهارات الحياة 
لفائدة  االساتذة والطلبة 

"Marhaba Day"
يوم ترحيبي بالطلبة الدوليين في رحاب جامعة محمد لمين دباغين  

https://www.canva.com/design/DAE9AQyQ4qQ/edit


في اطار مشروع ايزاقوف الدولي، يشارك ابتداءا

من اليوم الثالثاء 15نوفمبر 2022 ولمدة اسبوع

كل من االستاذ صالح الدين زرال، عميد كلية

اآلداب و اللغات و االستاذ بوجاجة محمد في

الزيارة التكوينية الخاصة باعضاء المشروع عىل

مستوى جامعة روان بفرنسا تحضيرا لتعديل

مشروع المؤسسة و عرضه عىل مستوى الوزارة

الوصية.

 

البروفسور نوال عبد اللطيف مامي ممثلة جامعة محمد لمين دباغين في فعاليات

اسبوع يونيماد ببروكسل  

اختتمت يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 فعاليات

اسبوع يونيماد ببروكسل أين سجلت نائب مدير

الجامعة للعالقات الخارجية، البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي حضورا مميزا و مشاركة جد

فعالة تمثلت في لقاءات مع مختلف هيئات

المفوضية األوروبية، اإلتحاد األوروبي و البرلمان

االوروبي.

كما استطاعت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي

المرافعة من أجل تعزيز التعاون بين الجزائر

والمفوضية االوروبية فيما بتعلق ببرنامج

ايراسموس + و تفعيل ديناميكية جديدة في مجال

التعاون بين بلدان البحر األبيض المتوسط عن

طريق شبكات دولية كاليونيماد مثال.

كما قدمت  نائب مدير الجامعة عرضا حول مشروع

سيراس الدولي المنسق من طرف جامعة محمد

لمين دباغين سطيف 2 وذلك أمام ممولي

المشروع من اإلتحاد األوروبي والذين اعربوا عن

سعادتهم بنجاح مشروع سيراس مشيدين

المجهودات التي تبذلها جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 عامة و البروفيسور نوال عبداللطيف

مامي خاصة في تقديم التكفل االمثل لفئه

مستضعفة كفئة الالجئين.

 

في اطار مشروع ايزاقوف الدولي

اساتذة  جامعة محمد لمين دباغين  في زيارة تكوينية بجامعة روان الفرنسية 



 
أسدل الستار يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 عىل

أسبوع ايزاقوف المخصص العضاء فريق صياغة

مشروع المؤسسة والذي نظم عىل مستوى جامعة

روان الفرنسية.

تطرق المشاركين خالل األسبوع اىل كل الميادين

الخاصة بمشروع المؤسسة من أهمها المقاوالتية

والرقمنة واالبتكار و كذا تعزيز اليات صياغة مشروع

المؤسسة.

للتذكير، فقد مثل جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 كل من االستاذ صالح الدين زرال، عميد

كلية اآلداب و اللغات و االستاذ بوجاجة محمد،

نائب عميد كلية اآلداب و اللغات المكلف بالبحث

العلمي.
 
 

في إطار مشروع سيراس الدولي المنسق من طرف جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، وصل يوم األحد 20 نوفمبر 2022

وفد من أعضاء المشروع من جامعات سطيف 2 ، ورقلة، تيزي وزو و بجاية إىل كل من جامعتي الريوخا والكورونيا االسبانية من

أجل إجراء التربص التكويني االخير وذلك قبل انشاء المكاتب الخاصة بالطلبة الالجئين عىل مستوى الجامعات الجزائرية االربع

بصفة رسمية.

هذه المكاتب التي تكون عىل مستوى نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية تقوم بعملها مع مكاتب فرعية عىل مستوى

.الكليات
:الممثلون عن الجامعات االربع في التربص االخير هم

األستاذ: بلحرش حسين: نائب عميد كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية للبحث العلمي والعالقات الخارجية.جامعة سطيف 2 -

األستاذ رقولي كريم: استاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة سطيف 2 -

االستاذة ونيسة داودي: جامعة مولود معمري تيزي وزو -

األستاذة يسعد حورية: جامعة مولود معمري تيزي وزو -

السيد عالل محدادي: جامعة قاصدي مرباح ورقلة -

السيد عالء الدين محدادي: جامعة قاصدي مرباح ورقلة -

السيدة سليماني كريمة: مسؤولة التعاون: جامعة عبدالرحمان ميرة. بجاية -

السيد فتيسي عثمان: جامعة عبدالرحمان ميرة، بجاية -

هذا وتدوم فترة التربص اىل غاية 26 نوفمبر 2022

 

اختتام فعاليات الزيارة التكوينية  لوفد جامعة محمد لمين دباغين في اطار مشروع ايزاقوف 

بجامعة  روان الفرنسية 

 

في اطار مشروع سيراس الدولي 

ممثلين عن الجامعات المشاركة في المشروع  في زيارة تكوينية اىل كل من جامعة الكورونيا و الريوخا

االسبانية 



 

 انطلقت يوم 21 نوفمبر 2022اشغال التربص التطبيقي
لمشروع سيراس الدولي عىل مستوى جامعة الريوخا االسبانية

لفائدة ممثلي جامعتي سطيف 2 و وورقلة.

استهل برنامج اليوم االول االثنين 21 نوفمبر 2022 بزيارة

البرلمان القليم الريوخا وتلقي مختلف الشروحات حول عمل

البرلمان من طرف الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم

االلتقاء برئيس البرلمان السابق ايضا وتلقي مختلف

الشروحات حول عمل البرلمان وعالقة البرلمان المحلي

الالمركزي وعالقته بالبرلمان الرئيسي المتواجد بالعاصمة

مديرد.

بعدها تمت زيارة المكتبة ورئاسة الجامعة والتعرف عىل مديرة

التعاون والعالقات الخارجية للتبادل الطالبي وكذا نائب مدير

الجامعة للعالقات الخارجية . تمت بعدها بعد ذلك زيارة

مختلف مرافق المكتبة والتعرف عىل كيفية استعارة الكتب ،

زيارة مكاتب خاصة بطلبة الدكتوراه بالمكتبة ،زيارة قسم
االقتصاد وقاعة المحاضرات وتلقي الشروحات حول كيفية

إلقاء الدرس الحضوري وعن بعد وكذا زيارة مكاتب الدكاترة.
في المساء كانت محاضرة حول حماية االطفال القصر

الالجئين.
 

في إطار تفعيل عمل اللجنة المحلية لمرئية وتصنيف الجامعات الخاصة بجامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 تم يوم الثالثاء 22 نوفمبر 2022 تنظيم اجتماع عىل مستوى رئاسة الجامعة بحضور رئيسة

اللجنة، البروفيسور نوال عبداللطيف مامي و اعضاء اللجنة وكذا أعضاء مجلس مديرية الجامعة وذلك من

أجل التنصيب الرسمي لألعضاء من طرف رئيس الجامعة.

كما تمت مناقشة أهداف ومهام اللجنة المحلية بغية وضع استراتيجية لتنفيذ مخطط اللجنة الوزارية

المكلفة بهذه المهام.

 

في اطار مشروع السيراس الدولي

انطالق  اشغال التربص التطبيقي بجامعة الريوخا  االسبانية 

اشغال تنصيب اللجنة المحلية لمرئية وتصنيف الجامعات  الخاصة بجامعة محمد لمين

دباغين 



 
في اليوم الثاني من التربص التطبيقي لمشروع سيراس الدولي تم يوم الثالثاء 22 نوفمبر 2022 زيارة مختلف الكليات الخاصة بالكيمياء

والتغذية و الزراعة والتعرف عىل مختلف المخابر التي تحتويها

colloque avec les:بعد ذلك تم التوجه اىل قاعة اإلجتماعات من اجل تلقي المحاضرات المبرمجة لنهار اليوم والمتعلقة ب

organisations sociales travaillant avec les migrants et les réfugiés
mouvement pour la liberté (mpdl) programme d'accueil humanitaire pour les migrants و

وقد تم تلقي مختلف الشروحات من خالل المحاضرة اىل كيفية التعامل مع الالجئين والمهاجرين في إسبانيا بصفة عامة واقليم الريوخا

بصفة خاصة من حيث توفير لهم مختلف الحاجيات واالمكانيات الخاصة بالتعليم، المأوى، المسكن، العالج النفسي، والطبي

وفي الشق الثاني شرح مختلف المعايير التي يعملون بها من اجل انتقال الالجئين الدماجهم في مختلف المؤسسات التعليمية عبر

مختلف المستويات، وهذا خاص بالالجئين الفلسطينيين و مختلف الدول التي تعرف عدم االستقرار داخلها.

كما تما االستماع إىل مختلف الجمعيات المتواجدة عىل مستوى إقليم الريوخا،أين تم التدخل من طرف االستاذ كريم رقولي واالستاذ

حسين بلحرش بمداخلة موسومة بالدور الجزائري في حماية شؤون الالجئين والتعرج عىل مختلف المحطات التي مرت بها الجزائر منذ

االستقالل إىل غاية اليوم في حماية هذه الشريحة ،باالضافة إىل ذلك تنويرهم بمختلف اإلحصاءات الرسمية التي قدمتها الجزائر لالجئين

من مختلف الجنسيات لتوفير لهم مختلف اإلمكانيات والمتطلبات الحياتية في مختلف المجاالت تلتها مداخالت ممثلي جامعة ورقل
 

4+
 
 

دائما في اطار مشروع سيراس

 التربص التطبيقي لممثلي جامعة محمد لمين دباغين  بجامعة الريوخا االسبانية 

في اليوم الثالث من التربص التطبيقي لمشروع                 

سيراس الدولي تم يوم االربعاء 23 نوفمبر 2022 زيارة جامعة

نافارا أين تم استقبال ممثلي جامعة سطيف 2 وورقلة من طرف
المكلفة باالعالم عىل مستوى الجامعة و تم تلقي مختلف

الشروحات حول مختلف الهياكل والمنشآت التي تحتويها

الجامعة منذ تاسيسها عام 1950 الي يومنا هذا ،كما تم التعرف

.عىل مختلف الكليات والشعب الموجودة داخل الجامعة
بعد ذلك تم التوجه مباشرة اىل القاعة الرسمية المخصصة

للهيئات العليا للجامعة و قاعة اإلجتماعات أين تم اللقاء مع بعض

اساتذة الجامعة وتم تقديم بعض الطلبة المهاجرين من دولة

اكوادور وبلويفيا
تم كذلك شرح كيفية تلقي دروسهم داخل الجامعة بالتعريج عىل

كل خصوصيات الجامعة و مختلف الخدمات المقدمة من طرف

الجامعة والتي تعتبر نموذج للطلبة الناجحين في اسبانيا، بعد

ذلك اخذ الكلمة كل من االستاذ كريم رقولي واالستاذ حسين

بلحرش للتعريف بالجامعة الجزائرية بصفة عامة وجامعة سطيف

2، والتطرق اىل مختلف االمتيازات التي تقدمها الجامعة للطلبة
الداخليين والخارجيين عىل حد سواء، من اقامة، منحة ونقل

.جامعي مجاني
بعد ذلك تم التوجه اىل كلية العلوم االقتصادية والتجارية ،كلية

الحقوق ، واآلداب ، كلية الهندسة وتم استقبال الوفد من طرف

العميد، ثم بعد ذلك تم التوجه اىل رئاسة الجامعة أين تم استقبال

الوفد من طرف نائب مدير الجامعة المكلف بالعالقات الخارجية

.وتم التعريف بهم عىل احسن وجه

زيارات فريق جامعة محمد لمين دباغين  لمختلف هياكل جامعة الريوخا االسبانية في اطار

التربص التكويني  الخاص بمشروع سيراس 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=614523260474262&set=pcb.614523440474244&__cft__[0]=AZXHWPjNjyyJX4uQBB20rWVARAr-_PewB-2-zck7vlPg3n7egva5y5CeCRt6ik45twLrI8aQkdGeMrj-dphxRNT4KG4B5zvmPw9uYMyTZ-Ao6a6WewtQUgaPyK8qZveUVS6ciZgCHnfkjZ5V_XbkpvVMLOpwziN6CsqWAxYiZSjAcSRIxzR0FvfENTKvaMr3_CQ&__tn__=*bH-R
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مشاركة البروفسور نوال عبد اللطيف مامي في احياء اليومين العالميين لحقوق الطفل

والعنف ضد المراة 

فريق مشروع سيراس

 في لقاء عمل مع مسؤولي جامعة الريوخا االسبانية 

في إطار االتفاقية المبرمة بين جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 و مديرية النشاط اإلجتماعي والتضامن،

شاركت يوم االربعاء 23 نوفمبر 2022 كل من البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية و االستاذ خالد عبد السالم ، مختص في علم النفس التربوي في النشاط المنظم عىل

مستوى مركز الترفيه العلمي بالباز وذلك احياءا لليومين العالميين لحقوق الطفل والعنف ضد المرأة

المصادفين ل 20 و 25 نوفمبر من كل سنة.

 

تم يوم الخميس 24 نوفمبر 2022، في اطار مشروع سيراس الدولي، استقبال وفد جامعة سطيف 2 وورقلة من طرف مختلف مسؤولي

ورؤساء المصالح جامعة الريوخا االسبانية. أين تم تلقي مختلف الشروحات حول اقليم الريوخا والتعرف عىل اهم المعالم، والمنشآت التي

تحتويها، بعد ذلك تم التطرق اىل التعريف بجامعة الريوخا واهم الكليات التي تحتويها، ثم بعد ذلك تم التركيز عىل الجامعة الرقمية والتي

تتوفر عىل اكثر من 400 باحث بروفيسور، اربع كليات، إثنان مدارس جامعية والتي تعمل عىل تكوين جميع االطوار( ليسانس، ماستر،
دكتوراة) ومنذ تاسيسها تم منح حوالي 18000 شهادة، كما تستقبل حوالي 600 طالب كل عام من مختلف الجنسيات السيما من امريكا

الالتنية هذا من جهة، ومن جهة اخرى تم التعريج اىل مختلف الكليات التي تحتويها منها كلية العلوم الدقيقة، كلية العلوم الزراعية،

االعالم،االداب و الحقوق، ثم بعد ذلك تم التوجه نحو مصلحة الدراسات وشؤون الطلبة أين تم تلقي مختلف الشروحات حول كيفيات

التوجيه والتسجيل، كما تم التطرق اىل شرح مختلف الحركيات الدولية لمختلف الطلبة من مختلف دول العالم ومن بينها الشراكة مع

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=614523260474262&set=pcb.614523440474244&__cft__[0]=AZXHWPjNjyyJX4uQBB20rWVARAr-_PewB-2-zck7vlPg3n7egva5y5CeCRt6ik45twLrI8aQkdGeMrj-dphxRNT4KG4B5zvmPw9uYMyTZ-Ao6a6WewtQUgaPyK8qZveUVS6ciZgCHnfkjZ5V_XbkpvVMLOpwziN6CsqWAxYiZSjAcSRIxzR0FvfENTKvaMr3_CQ&__tn__=*bH-R


تنفيذا للقرار الوزاري 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022؛ نظمت جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2يوم

إعالمي مفتوح حول مشروع مذكرة التخرج: مؤسسة ناشئة START-UP - براءة اختراع. بحضور كافة الهيئات

اإلدارية والعلمية والبيداغوجية، وكل من األساتذة والطلبة افتتح هذا اليوم االستاذ بن جدو بوطالبي نائب

مدير الجامعة للبحث العلمي قدم خاللها مداخلة شاملة حول القرار 1275 تلتها مداخلة االستاذ خالد هدنة

نائب مدير الجامعة للبيداغوجية حول دور الهيئات العلمية والبداغوجية في اعداد وتاطير دبلوم مؤسسة

ناشئة براءة اختراع،كما كان لنائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية االستاذة نوال عبد اللطيف مامي مداخلة

حول المقاوالتية والمؤسسات الناشئة حيث اين قامت بشرح دور المقاوالتية ودار المقاوالتية بالخصوص

كأرضية انطالق لحاضنة االعمال من خالل تجربة دار المقاوالتية خالل العشر سنوات االخيرة، كما قام مدير

حاضنة االعمال للجامعة الدكتور بكار بوبكر بعرض حال للحاضنة وشرح مدى جاهزيتها لتنفيذ القرار 1275

ودعى كل الطلبة واالساتذة المهتمين باالنضمام النجاح هاته العملية، في االخير تم شرح البرنامج السنوي

الذي كانت تعتمده دار المقاوالتية في تاطير ومرافقة رواد االعمال من طرف مسؤول دار المقاوالتية السيد

والي اسماعيل.

اختتم اليوم الدراسي بفضاء لالسئلة تم االجابة عليها من طرف االساتذة المداخلين الزالة الغموض حول

القرار 1275

 

مشاركة البروفسور نوال عبد اللطيف مامي في اليوم االعالمي  الذي نظمته جامعة محمد

لمين دباغين  حول   مشروع مذكرة التخرج: مؤسسة ناشئة START-UP - براءة اختراع



تنصيب مكتب الطلبة الالجئين بجامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية 

في اطار مشروع سيراس الدولي 

 
تم يوم 29 نوفمبر 2022 تنصيب مكتب  الطلبة الالجئين عىل مستوى نيابة مديرية الجامعة

للعالقات االخارجية  بجامعة عبد الرحمان ميرة  ببجاية   وذلك في اطار مشروع سيراس  الدولي

والذي يعنى بادماج الطلبة الالجئين  في التعليم العالي  بحضور مدير الجامعة ووكافة اطاراتها 

 تنصيب مكتب الطلبة الالجئين بجامعة  محمد لمين دباغين 
في اطار مشروع سيراس الدولي 

 

تطبيقا للنتائج المنبثقة من مشروع سيراس الدولي اشرف صبيحة يوم 06 ديسمبر 2022 رئيس

الجامعة البروفسور الخير قشي ونائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية البروفسور نوال عبد اللطيف

مامي عىل تنصيب مكتب الطلبة الالجئين   بنيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية  بحضور كافة

اطارات الجامعة  واالسرة االعالمية  



فعاليات المؤتمر االخير لمشروع سيراس 

بمشاركة كافة  االعضاء بجامعة الجزاىر 2 

   انعقد المؤتمر األخير لمشروع Ci-RES الدولي يوم اإلثنين 12 ديسمبر 2022 في جامعة الجزائر 2
بمشاركة جميع االعضاء الجزائريين واألوروبيين والمقيم الخارجي وممثلي المنظمات غير الحكومية

والمجتمع المدني و ممثلو طلبة Ci-RES. خالل المؤتمر ، قدم الشركاء خطة الستدامة المشروع

وأعلنوا عن مجموعة خريجي Ci-RES والشبكة الفرعية Ci-RES بتوقيع خطاب النوايا من طرف جميع
االعضاء الجزائريين و االوروبيين. مؤتمر ثري جدا باالعواطف والثراء البشري الذي يعكس التزام

الجزائر الدائم و الالمشروط للشعوب المضطهدة والدفاع عن القضايا العادلة.



 

قدمت يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022, نائب مدير

الجامعة للعالقات الخارجية، البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي، وبدعوة خاصة من جامعة "شو اللونغ

كورن" بالعاصمة التايالندية بانكوك، محاضرة عن طريق

التحاضر عن بعد حول " االبتكارات التكنولوجية للكشف

عن األغذية الحالل" بالشراكة مع مركز العلوم الحالل ،

جامعة شواللونغكورن ، تايالند.

هذا وقد قامت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي

بتبادل سبل التعاون بين الطرفين لتوسيع شبكة

العالقات الدولية التي تربط جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 بالعديد من المؤسسات الجامعية والتي

تصبو لرفعها اىل درجة العالمية في مجال التعاون

البحثي الدولي،

هنيئا لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 هذا
المكسب الجديد وللبروفيسور نوال عبداللطيف مامي

عىل تشريف الجزائر في كل المحافل الدولية.

مشاركة البروفسور نوال عبد اللطيف مامي   

في اجتماع شبكة المقاوالتية تحت اشراف اليونيماد 

شاركت يوم الثالثاء 20 ديسمبر 2022 نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية، البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي في االجتماع المنظم من طرف شبكة المقاوالتية المنسقة من طرف اليونيماد والتي

تعتبر جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 عضوا منسقا فيه وذلك من أجل ضبط رزنامة النشاطات

الخاصة بالشبكة لسنة 2023 كما اتفق األعضاء عىل تنظيم حدث دولي في مجال اإلبتكار و حاضنات

األعمال عىل مستوى جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 و كذا فتح المجال لطلبة الجامعة من أجل

المشاركة باعمالهم في "start cup competition" المنسقة من طرف الجامعة اللبنانية والتي تشجع

مشاريع البحث المبتكرة للطلبة. 

محاضرة البروفسور نوال عبد اللطيف مامي

 بجامعة "شو اللونغ كورن" بالعاصمة التايالندية بانكوك 



اختتمت يوم األربعاء 21 ديسمبر 2022 في رحاب

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2 فعاليات الملتقى

الوطني األول الموسوم ب: كتابة الموت في الخطاب

األدبي، من تنظيم مخبر مناهج النقد المعاصر وتحليل

الخطاب لكلية اآلداب واللغات، بحضور ضيف الجامعة

األستاذ الدكتور عمر زرفاوي من جامعة العربي التبسي

تبسة.

كما شهد الملتقى الوطني حضور نواب مدير الجامعة

        وعمداء الكليات واألمين العام للجامعة، مع حضور قوي
ومميز لألساتذة والطلبة

كما تميز الحدث بمبادرة رائعة جدا من طرف أحد الطلبة

والذي عرض صور ألساتذة أعزاء افتقدناهم في الفترة

األخيرة توفتهم المنية كاألستاذ محمد بوقشور واالستاذ

.امحمد العزوي واالستاذ الحامدي رحمهم هللا جميعا
وبهذه المناسبة تتقدم نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية، البروفيسور نوال عبداللطيف مامي بالشكر

الجزيل لكل القائمين عىل إنجاح هذه التظاهرة وعىل

رأسهم السيد مدير المخبر البروفيسور عبد الغني بارة و

السيد عميد كلية اآلداب و اللغات البروفيسور زرال

صالح الدين و كذا السيد االمين العام للكلية سليم

.كنتوش

                                مشاركة البروفسور نوال عبد اللطيف مامي                                
  في  االجتماع الختامي لمشروع ازاقوف الدولي 

                                                                                              
شاركت يوم الثالثاء 10 جانفي 2023, نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية، البروفيسور نوال عبداللطيف مامي في

االجتماع الختامي لمشروع ايزاقوف الدولي المنسق من طرف اتحاد الجامعات المتوسطية يونيماد و ذلك عىل

مستوى جامعتي الجزائر 1 و الجزائر 2. 

اختتام فعاليات الملتقى الوطني االول  

حول كتابة الموت في الخطاب االدبي  بكلية االداب واللغات 



تم يوم االربعاء 11 جانفي 2023 اسدال الستار عىل فعاليات مشروع ايزاقوف الدولي والذي يعنى بالتعليم

العالي الجزائري في ضل الحكامة الجامعية عىل مستوى جامعة الجزائر 2.

قدمت خالله البروفيسور نوال عبداللطيف مامي مداخلة حول كيفية تفعيل مشروع المؤسسة و ضرورة وضع

مؤشرات للتقييم.

بعدها تم امضاء مخطط االستمرارية من طرف اعضاء المشروع.

 

 

في إطار الشق األول من برنامج ايرايموس + بين جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 و جامعة كوبنهاقن

بالدنمارك ، استقبلت يوم األحد 15 جانفي 2023 نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية، البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي، البروفيسور جاكوب، استاذ مختص في الدراسات الشرقية و حوار األديان. وقد كانت

المحطة االوىل في كلية اآلداب و اللغات اين تم استقباله من طرف السيد عميد كلية اآلداب و اللغات،

البروفيسور صالح الدين زرال رفقة السادة نواب العميد و رئيس المجلس العلمي للكلية واألستاذة رئيسة

قسم اللغة و األدب العربي.

كما قام الضيف بزيارة مدرجات الطلبة و تدريس اول محاضرة له لفائدة طلبة الدكتوراة بقسم اللغة و األدب

.العربي
 

اسدال الستار عىل مشروع ايزاقوف الدولي

  بجامعة الجزائلر 2

في اطار برنامج ايراسموس + جامعة محمد لمين دباغين 

تستضيف االستاذ جاكوب من جامعة كوبنهاق 



في اطار االتفاقية المبرمة بين جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 و معهد مهارات الحياة، شارك مسؤولوا

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 تحت إشراف السيدة نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية، البروفيسور

نوال عبداللطيف مامي فرحة تخرج اول دفعة ل " Think big, dream big". فكر كبير وأحلم كبير. هذا البرنامح

المطور خصيصا لتطوير مهارات الحياة و كذا أنواع الذكاء للمتكونين بطريقة مبنية عىل الذكاء االصطناعي و

المقدم حصريا عىل مستوى معهد مهارات الحياة.

تسمح هذه االتفاقية بإستفادة اساتذة جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 من تكوين مجاني ومخصص مؤطر

من طرف اساتذة من جامعة كندا لتعزيز اللغة االنجليزية. هذا التكوين ياتي كاضافة نوعية و تكملة للتكوين المقدم

عىل مستوى مركز التعليم المكثف للغات عىل مستوى الجامعة ويسمح بالتعلم مع قياس الكم والكيف

االستيعابي اعتمادا عىل الذكاء االصطناعي.

من جهة أخرى يتم تكوين طلبة الجامعة اوائل الدفعات في برنامج "Think Big , Dream Big" مجانا لتطوير

الذكاء العلمي، الذكاء االجتماعي، الذكاء المقاوالتي، الذكاء العالقاتي لتكوين مواطن فاعل في المجتمع وكذلك

تحضيرا لطالب 5 نجوم استجابة لسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و مرافقة طلبة جامعة محمد لمين

دباغين سطيف 2 من اجل اعتالء المراتب االوىل في المسابقات.

مبارك للمجهودات المبذولة واالفكار المبتكرة لخدمة العلم و المجتمع وشكرا للسادة مسؤولوا الجامعة عىل

حضورهم و مشاركتهم وشكر خاص لالستاذة خبشاش هدى بقسم اللغة و األدب اإلنجليزي بجامعة محمد لمين

دباغين سطيف 2 عىل الفكرة االبتكارية النجاح هذه المبادرة المتميزة

 

 "Think Big , Dream Big" االعالن عن االنطالق الرسمي لبرنامج 
لفائدة اساتذة وطلبة جامعة محمد لمين دباغين في اطار االتفاقية المبرمة 



قدم االستاذ Jakob Skovgaard-Petersen من جامعة كوبنهاقن بالدنمارك في اطار حركية ايراسموس + آخر

محاضرة له يوم االربعاء 18 جانفي 2022   حول الدراسات المقارنة و حوار األديان أين حضر جمع كثير من طلبة

الدكتوراه واساتذة بالجامعة كما تخلل المحاضرة نقاشا ثريا دام لمدة ساعتين ونصف.

 

 Jakob Skovgaard-Petersen  محاضرة الدكتور

  حول الدراسات الشرقية و حوار االديان

أشرفت نيابة مديرية الجامعة للعالقات

الخارجية عىل تنظيم لقاء خاص لالستاذ

Jakob Skovgaard-Petersen يوم
األربعاء 18 جانفي 2022 في إطار

زيارته لجامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 حيث استقبل من قبل

السيد مدير جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2، االستاذ الخير قشي و

السيدة والسادة نواب رئيس الجامعة و

عمداء الكليات و السيد المدير الفرعي

للنشاطات العملية و الثقافية و

الرياضية والسيد األمين العام للجامعة

و رئيس المجلس العلمي لكلية اآلداب
و اللغات حيث تم تبادل الرؤى حول
مستقبل العالقات العلمية بين

الجامعتين وإمكانية توسيع الشراكة اىل

توامة.

لقاء االستاذ Jakob Skovgaard-Petersen  من جامعة كوبنهاق 
باطارات الجامعة 



قام يوم الخميس 19 جانفي 2023 االستاذ Jakob Skovgaard-Petersen بزيارة متحف المجاهد

بمدينة سطيف أين قدمت له مختلف الشروحات من طرف مدير المتحف والطاقم المشرف عليه حول

تاريخ المقاومات الشعبية و الثورة التحريرية الجزائرية. كما قام باالطالع عىل بيان أول نوفمبر و التعرف

عىل التاريخ المجيد وعظمة الشعب الجزائري ابان الثورة التحريرية و بعدها.

 في إطار رفع مستوى التعاون والتبادل بين جامعتي محمد لمين دباغين سطيف 2 و جامعة جنيف
بسويسرا تمت دعوة البروفيسور نوال عبداللطيف مامي اىل تدريس محتوى مشروع سيراس الدولي

المنسق من طرف جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 للسنة الثالثة عىل التوالي ضمن ماستر "

التعليم العالي في حاالت الطوارئ " و المؤطر من طرف خبراء عىل مستوى الجامعة السويسرية حيث

قدمت اول محاصرة يوم األربعاء 18 جانفي 2023 عن طريق التحاضر عن بعد. بهذا استطاعت نائب

مدير الجامعة للعالقات الخارجية ان تفرض وجود جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 عىل الساحة

الدولية مجددا وان تواصل تحقيق أهداف مشروع سيراس بتوسيع وتعميم الفائدة عىل طلبة دوليين

لالستفادة من المحتوى العلمي الثري للمشروع.
 

 Jakob Skovgaard-Petersen زيارة االستاذ
لمتحف المجاهد بمدينة سطيف 

تدريس محتوى مشروع سيراس الدولي بجامعة جنيف بسويسرا 

من طرف البروفسور نوال عبد اللطيف مامي 



 تعلن نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 و بكل فخر
واعتزاز وأصالة عن فريق سيراس الدولي أنه تم اصدار كتاب مشروع سيراس الدولي دمج الالجئين في
التعليم العالي باللغات الثالث: العربية/الفرنسية و االنجليزية المنسق و تحت اشراف البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية.

هذا اإلصدار هو ثمرة جهد ثالث سنوات من العمل الدؤوب و االجتهاد والتضحيات من أجل إنجاح مشروع يخدم

الفئات الهشة ويؤكد عىل مكانة الجامعة و دورها في خدمة العلم و المجتمعات.

الكتاب منشرور في أعرق دار نشر التابعة لتومسن رويترز و متوفر اآلن عىل المستوى الدولي و االوروبي و في أكبر

الشركات الخاصة بالنشر والتوزيع.

هنيئا لكل فريق مشروع سيراس هذا االنجاز العظيم و للبروفيسور نوال عبداللطيف مامي عىل تنسيق و إنجاح هذا
المشروع العلمي و اإلنساني معا.

 
 

اصدار كتاب مشروع سيراس الدولي لدمج الالجئين  

في التعليم العالي بثالث لغات 



 
ا

شاركت البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي ، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية و منسقة مشروع

سيراس الدولي وبدعوة من جمعية اضواء رايتس و عىل راسها السيد نور الدين بن براهم يوم السبت 28

جانفي 2023، بالجزائر العاصمة في الورشة المفتوحة حول دور المجتمع المدني في التمنية و ذلك تحضيرا

للطبعة الثانية لمنتدى افريقيا في حركة من أجل التنمية. حيث قدمت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي

ملخص حول اشغال الطبعة األوىل فيما يخص النزوح و الهجرة و استطاعت تسليط الضوء عىل مخرجات

.مشروع سيراس الدولي
هذا و ستستفيد الطبعة الثانية من الخبرات األكاديمية من أجل العمل جنبا اىل جنب مع المجتمع المدني

.في تحقيق السلم، التعايش، األمن اإلنساني و التطور التكنولوجي
 
 
 

مشاركة البروفسور نوال عبد اللطيف مامي في الورشة المفتوحة 

حول دور المجتمع المدني في التمنية والتي نظمتها جمعية اضواء رايس 

https://www.facebook.com/people/PrNaouel-Abdellatif-Mami-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A/100086943692559/?__cft__[0]=AZWCbZjPSYMXwDMTe5qJDwmn7dEVZc5XtFqoGiDo_s9Hs71Vq3IUY8oUi9h2ej1Mz1wedA0qngJvuBFetxNmdfJV0Q-ZbYy43__J8z5aolChZ3tohryQbKujupxpjHs-pj9cROqN8V_D1GrlxfsFhVy9wJRkc5BdFsPVKaWwYRF8DWGJVKOvyvoOzKII7k15ReXeOYPLPS4oogCXXeEi5faiv4B3sB9rFaTrYBYqilEHCRSzZfAycUFl8Ct_ljEaE38&__tn__=-]K-y-R


 
ا

ا
 
 
 

لقاء عمل العضاء لجنة تحسين مرئية الجامعة 
تحت اشراف ناىب مدير الجامعة للعالقات الخارجية  البروفسور نوال عبد اللطيف مامي 

اجتمعت يوم الثالثاء 31 جانفي 2023 لجنة تحسين مرئية الجامعة عىل مستوى جامعة محمد

لمين دباغين سطيف 2 برئاسة نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية، البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي و بحضور اعضاء اللجنة:

االستاذ بن جدو بوطالبي: نائب مدير الجامعة للبحث العلمي -

الدكتور محمد األمين دعيش: عضو -

الدكتور فارس شاشة: عضو -

ننصيب منى: عضو -

خليصة بن شطة: عضو -

وهذا لمناقشة استراتيجية تحسين مرئية الجامعة ووضع خطة عمل مع مختلف افراد األسرة

.الجامعية. نوافيكم بالتفاصيل بشكل دوري
 


