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دارالمقاوالتية جامعةمحمد لمين دباغين

دار المقوالتية

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2



تم اليوم بعد االنتهاء من جلسة العمل تجديد إمضاء إتفاقية

التعاون و الشراكة بين جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

و الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب Ansej وذلك بحضور
كل من مدير الجامعة و نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية األستاذة الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي و مدير

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع سطيف .
 
 

نظمت اليوم جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 بالتنسيق

مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب فرع سطيف يوم

تحسيسي عىل مستوى كلية اآلداب واللغات لفائدة الطلبة

الجامعيين للتعريف بجهاز الوكالة و كيفية االستفادة من

خدماتها و إمكانية الدخول إىل عالم المقاوالتية .

أجريت اليوم عىل مستوى نيابة مديرية الجامعة للعالقات

الخارجية جلسة عمل مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل

الشباب Ansej فرع سطيف من أجل تفعيل رزنامة العمل

المتفق عليها مع جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

أيام تحسيسية لفائدة الطلبة 
25سبتمبر2019

 

اجتماع عمل 

21اكتوبر2019
 

تجديد االتفاقية 

21اكتوبر2019
 
 

اجتماع عمل 

23جوان2020
في ظل االجراءات المتخذة في إطار الوقاية من فيروس

كورونا المستجد covid19 اجتمعت صبيحة اليوم 23 جوان
2020 نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية لجامعة
محمد لمين دباغين سطيف2 االستاذة الدكتورة نوال عبد

اللطيف مامي مع مدير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل

الشباب فرع سطيف السيد بلميلي طارق اىل جانب

اساتذة وممثلين عن الطرفين عبر منصة زوم االلكترونية

حيث استهل هذا االجتماع بالنقاش عن برنامج نشاطات

دار المقاولتية لجامعة محمد لمين دباغين كما سلط الضوء
عىل القسم االول من برنامج الجامعة الصيفية لفائدة طلبة

الطور النهائي من خالل تنظيم دورة تكوينية حول كيفية

"Start up"انشاء الحاضنات



انطالق فعاليات الجامعة الصيفية

12جويلية2020
انطلقت اليوم فعاليات الجامعة الصيفية في طبعتها 

الثانية حول " المؤسسات الناشئة واالبتكار: المؤسسة كما
هي " والتي تنظمها دار المقوالتية لجامعة محمد لمين

دباغين سطيف 2 تحت إشراف نيابة مديرية الجامعة

للعالقات الخارجية وبالشراكة مع الوكالة الوطنية لدعم

.Ansej تشغيل الشباب

أشرفت االستاذة نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير

الجامعة للعالقات الخارجية عىل افتتاح هذه الجامعة

الصيفية التي ستمتد من 12 واىل غاية 16 جويلية 2020

شهدت في يومها االول مداخالت حول المؤسسة بشكل

عام ، مراحل انشاء مؤسسة و نموذج اعمال مع نقاش ثري
من طرف الطلبة. 

تم تأطير تدخالت اليوم االول من طرف الوكالة الوطنية

لدعم تشغيل الشباب و أعضاء دار المقاوالتية لجامعة

محمد لمين دباغين سطيف 2.

 
 
 

اختتام فعاليات الجامعة الصيفية 

16جويلية2020
 
 

 
تم إسدال الستار اليوم عىل فعاليات الجامعة الصيفية التي نظمتها دار المقوالتية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

 Ansej تحت إشراف نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية بالشراكة مع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

شهد اليوم األخير برنامج مميز وثري امتد لمدة ست ساعات ونصف من الساعة الثالثة مساءا إىل غاية الساعة التاسعة

والنصف ليال أين تم تقديم الطلبة لمشاريعهم االبتكارية وتنقيحها من طرف األساتذة والمختصين.

 
 



اجتماع عمل                       

23ديسمبر2020
في اطار تفعيل االتفاقية المبرمة بين جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية 

ANADE -سطيف- تم اليوم عقد جلسة عمل عىل مستوى رئاسة الجامعة تحت اشراف نائب مدير الجامعة للعالقات
الخارجية األستاذة الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي وبحضور المديرة الجديدة للوكالة السيدة بوحفص خديجة وذلك

لدراسة البرنامج السنوي وتفعيل رزنامة العمل مع أعضاء دار المقاوالتية بالجامعة وممثلين عن الوكالة حيث تم اإلتفاق

عىل البرنامج التالي : 

* تنظيم أبواب مفتوحة إفتراضية للتعريف بدار المقاوالتية مع فتح منصة الكترونية لفائدة الطلبة لطرح تساؤالتهم
وانشغاالتهم .

*تنظيم دورة تكوينية لفائدة اساتذة جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2.
 .Start-up يوم دراسي حول المؤسسات الناشئة *

* تنظيم الطبعة الثالثة للجامعة الصيفية .
* دورة تدريبة للطلبة حول كل ما يتعلق بالمشاريع المصغرة والمدعمة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية

. ANADE
هذا وسينظم توزيع شهادات المشاركين في الطبعة الثانية من الجامعة الصيفية يوم الثالثاء المقبل 29 ديسمبر 2020

عىل مستوى جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

 

حفل توزيع الشهادات للطلبة المشاركين في الجامعة الصيفية

  29 ديسمبر2020
 
 

اشرفت اليوم 29 ديسمبر 2020 االستاذة الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي نائب

مدير الجامعة للعالقات الخارجية عىل افتتاح حفل توزيع الشهادات للطلبة المشاركين

في الطبعة الثانية من الجامعة الصيفية التي نظمتها نيابة مديرية جامعة محمد لمين

دباغين سطيف 2 حيث رحبت االستاذة بالحضور وقدمت خاللها كلمة شكر وعرفان

لالساتذة المكونين والمؤطرين الذين حضروا الحفل . 

وعىل اثر استقبال الضيوف بدات مراسيم الحفل بكلمة افتتاحية من طرف مدير

الجامعة االستاذ الخير قشي تلتها كلمت المديرة الجديدة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية

المقاوالتية السيدة بوحفص خديجة حيث اعطت فيها نبذة عن الوكالة ونشاطاتها .

وشهد الحفل فيما بعد توزيع الشهادات للطلبة المشاركين من طرف نواب الجامعة

وعمداء الكليات و االمين العام للجامعة. 

اىل حين الطبعة الثالثة نتمنى التوفيق للجميع .

 
 



ايام تحسيسية لفاىدة الطلبة 
08فيفري 2020

 
 
 

نظمت دار المقاوالتية تحت إشراف نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

وبالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتيةANSEJ ، ANADE سابقا; أيام تحسيسة حول المقاوالتية من 08 إىل

11 فيفري 2021.
كما قام عدد من مختصي الشركاء االجتماعيين باإلجابة عىل مختلف اسىلة وانشغاالت الطلبة  من خالل بث مباشر عبر

تقنيات االتصال عن بعد.

 

اجتماع عمل 

29مارس2021
 
عقدت اليوم عىل مستوى نيابة مدير الجامعة للعالقات الخارجية جلسة عمل مع أعضاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية 

المقاوالتية l'ANAD وأعضاء دار المقاوالتية بجامعة محمد لمين دباغين تحت إشراف نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية األستاذة الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي 

وتفعيال لرزنامة العمل المتفق عليها سابقا سيتم تنظيم دورة تكوينية لفائدة أساتذة الجامعة في إطار المقاوالتيةوذلك

يومي 07 و 08 افريل 

L'ANAD ياطر هذه الدورة مجموعة مختصين واطارات من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاوالتية

 
 



 
احتضنت اليوم الثالثاء 06 أفريل 2021 بقاعة المحاضرات

مولود نايت بلقاسم الباز فعاليات اليوم الدراسي التحسيسي
في إطار المقاوالتية االجتماعية حول تقوية االجهاز المناعي

للمواطنين من تنظيم دار المقاوالتية لجامعتي محمد لمين

دباغين سطيف 2 و فرحات عباس سطيف 1 تحت إشراف

مدراء الجامعتين .

شهد اللقاء مداخالت ثرية من طرف استاذة من مختلف

التخصصات لكال الجامعتين تناول المحاضرون خاللها موضوع

المناعة النفسية ،االجتماعية والطبية 

حيث ترأس الفترة األوىل من هذا اليوم الدراسي األستاذة

الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية لجامعة سطيف 2و الفترة الثانية نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية لجامعة سطيف 1 

اختتم اللقاء بتوصيات حول تعزيز المناعة النفسية في

المجتمع وتم توزيع الشهادات عىل المشاركين

 

يوم دراسي للمقاوالتية االجتماعية حول تقوية الجهاز المناعي للمواطنين 
06افريل 2021

 
 

دورة تكوينية لفائدة األساتذة 
07افريل 2021

 

انطلقت اليوم األربعاء 07 أفريل 2021 فعاليات الدورة التكوينية التي نظمتها نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية

بالشراكة مع الوكالة الوطنية للدعم وتنمية المقاوالتية l'ANAD والتي ستدوم يومين متتاليين لفائدة أساتذة الجامعة وذلك

تحت إشراف األستاذة الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية 

يدخل هذا التكوين ضمن البرنامج المكثف للجامعة من أجل تعزيز روح المقاوالتية عىل المستوى المعرفي حيث سيتم تكوين

أزيد من 25 استاذ مكلف بمقياس المقاوالتية عىل مستوى الجامعة. 

للتذكير، فإن الجامعة كانت قد كشفت عن البرنامج السنوي المسطر من طرف دار المقوالتية والذي تضمن: 

1. تنظيم أبواب مفتوحة افتراضية عىل المقاوالتية
2. تنظيم دورة تكوينية للمكونين والتي جدد تاريخها ب 7 و 8 افريل 

3. أبواب مفتوحة عىل المؤسسات الناشئة والحاضنات والمزمع تنظيمها نهائية شهر ماي المقبل 
4. تأطير الطلبة المتخرجين في تطوير مشاريعهم 

5. منح فرصة التمويل عن طريق دعوة الشركات االقتصادية ومختلف األطراف الفاعلة 
6. تنظيم الجامعة الصيفية التي تتوج بمسابقة يتم من خاللها انتقاء أحسن المشاريع المقوالتية ومرافقتها داخل الحاضنة

لتمويلها وتطويرها. 

كما سيتم إمضاء العديد من اتفاقيات الشراكة مع المتعاملين االقتصاديين في هذا المجال وطنيا و دوليا اذ تعد منسقا

لشبكة دولية حول المقاوالتية.

من ثم، تعد جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 أول جامعة متخصصة في العلوم االنسانية واالجتماعية تقتحم مجال

المقاوالتية من بابه االوسع

 



 
تم اليوم عقد لقاء افتراضي لمدراء دور المقاوالتية لمنطقة

الشرق   عبر منصة التحاضر عن بعد لــ وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي، حيث تم مناقشة جدول األعمال المسطر،

كما تم تثمين هذا اللقاء الذي سمح بتبادل األفكار والخبرات

التي من شأنها تفعيل دور دارالمقاوالتية وترقية الفكر

المقاوالتي في الوسط الجامعي.

 

لقاء مع دور المقاوالتية لجامعات الشرق الجزائري 
08افريل 2021

 
 

UNIMED اجتماع عمل مع الشبكة الفرعية للمقاوالتية التابعة ل

09 سبتمبر2021
 
 

تستأنف دار المقاوالتية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

نشاطها و والمتزامن مع الدخول الجامعي 2021/2022 و ذلك من

أجل تعزيز روح المقاوالتية واالبتكار وتعزيز روح المقاوالتية لدى

طلبة الجامعة و توقيعها للمشاركة واالستفادة من الخبرات

الدولية.

حيث شاركت اليوم 09 سبتمبر 2021 البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية في

االجتماع المنظم من طرف الشبكة الفرعية للمقاوالتية التابعة

التحاد جامعات البحر المتوسط UNIMED والذي تنسقه جامعة

سطيف 2 رفقة الجامعة اللبنانية. 

خلص اإلجتماع اىل اعتماد خريطة عمل للسنة الحالية مع اقتراح

إجراءات ملموسة من بينها:

1. استبيان حول المركز الوظيفي 
2. يوم توجيهي متوسطي مع مختلف الشركاء وطنيا ودوليا

3. مسابقة كأس المقاوالتية 
4. حركية الطلبة في مجال المقاوالتية. 

وكذا اقتراح مشاربع دولية تجمع مختلف الفاعلين لتقديم مبادرات

حول االختراع واالبتكار للطلبة

في إطار نشاطات دار المقاوالتية 

23 سبتمبر 2021
عقدت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية يوم األربعاء 22 سبتمبر 2021 اجتماع بمعية مدير الوكالة الوطنية

لدعم وتنمية المقاوالتية l'ANAD بحضور مدير دار المقاوالتية بالجامعة

وممثل عن الوكالة وذلك للمصادقة عىل رزنامة النشاطات المزمع تنظيمها

خالل السنة الجامعية الحالية 2021/2022.

الجديد هذه السنة هو رفع أفق نشاط دار المقاوالتية للجامعة اىل المستوى

الدولي و خلق ديناميكية جديدة باشراك األسرة الجامعية قاطبة من طلبة،

اساتذة وعمال.

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUu5CNPn_tlGZnBs8k-Zz7FhvufB65zIxc8nsVKzGGwXqLjdnbAkYkQiLNsmQS3W-LvKvq0n6q-BUSjIF8R5TGbkoUbYEt4_bMyH4r5S2ruyqY2O_P1S857TmGobFPQP8UUicjmHLyag5WWXhBi4Dp8&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUu5CNPn_tlGZnBs8k-Zz7FhvufB65zIxc8nsVKzGGwXqLjdnbAkYkQiLNsmQS3W-LvKvq0n6q-BUSjIF8R5TGbkoUbYEt4_bMyH4r5S2ruyqY2O_P1S857TmGobFPQP8UUicjmHLyag5WWXhBi4Dp8&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUu5CNPn_tlGZnBs8k-Zz7FhvufB65zIxc8nsVKzGGwXqLjdnbAkYkQiLNsmQS3W-LvKvq0n6q-BUSjIF8R5TGbkoUbYEt4_bMyH4r5S2ruyqY2O_P1S857TmGobFPQP8UUicjmHLyag5WWXhBi4Dp8&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUu5CNPn_tlGZnBs8k-Zz7FhvufB65zIxc8nsVKzGGwXqLjdnbAkYkQiLNsmQS3W-LvKvq0n6q-BUSjIF8R5TGbkoUbYEt4_bMyH4r5S2ruyqY2O_P1S857TmGobFPQP8UUicjmHLyag5WWXhBi4Dp8&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUu5CNPn_tlGZnBs8k-Zz7FhvufB65zIxc8nsVKzGGwXqLjdnbAkYkQiLNsmQS3W-LvKvq0n6q-BUSjIF8R5TGbkoUbYEt4_bMyH4r5S2ruyqY2O_P1S857TmGobFPQP8UUicjmHLyag5WWXhBi4Dp8&__tn__=*NK-y-R


 
نظمت اليوم دار المقاوالتية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

يوم دراسي حول المؤسسات الناشئة "les Start ups" تحت

إشراف نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية األستاذة الدكتورة

نوال عبد اللطيف مامي، يندرج هذا النشاط ضمن البرنامج

المسطر مسبقا بالشراكة مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية

.ANAD المقاوالتية

تم خالل هذا اليوم تقديم محاضرات من طرف اساتذة في ميدان

المقاوالتية وعرض لمختلف اآلليات والميكانيزمات الملموسة

لتمويل المؤسسات الناشئة واليات المرافقة، كما تم عرض نموذج

ناجح لمؤسسة ناشئة ممولة من طرف الوكالة الوطنية للدعم

وتنمية المقاوالتية l'ANAD ومكرمة من طرف رئيس الجمهورية،

وانتهى هذا اليوم الدراسي بمناقشة مثيرة مع طلبة جامعة محمد

لمين دباغين سطيف.

 

يوم دراسي حول المؤسسات الناشئة 
26 اكتوبر 2021

 
 

اتفاقية تعاون جديدة 
04 نوفمبر 2021

 
 
 

شاركت جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ممثلة بمديرالجامعة

البروفسور الخير قشي ونائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية

البروفسور نوال عبد اللطيف مامي في اليوم الدراسي الذي نظمته

She made it" تحت عنوان SEVE جمعية رائدات األعمال الجزائريات

لقد فعلتها " عىل مستوى معهد MBI حيث القى البروفسور الخير

قشي مداخلة حول أهمية المقاوالتية النسوية وأكد عىل دور دار

المقاوالتية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 في تاطير مشاريع

البحث المبتكر من طرف الطلبة عموما والطالبات خصوصا كما تم

ابرام اتفاقيتين تعاون وشراكة األوىل مع معهد MBI ممثل بالسيد
يحياوي محمد و الثانية مع جمعية SEVE ممثلة بالسيدة قرفي فريدة.

االتفاقيتان المبرمتان تدخالن في اطار تعزيز وتطوير أرضية التعاون

والتبادل العلمي واألكاديمي بين الطرفين كما تهدف اىل تشجيع ودعم

الطلبة حاملي المشاريع المبتكرة ،كما تم عرض مشروع مبتكر من

طرف مباركي خولة طالبة ماستر 2بقسم علم النفس تخصص

ارطوفونيا بجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 

L'ANGEM و , L'ANAD حضر هذا اللقاء كل شركاء الجامعة عىل غرار

 
 


