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نيابة lمديرية جامعة محمد لمين دباغين للعالقات الخارجية
 

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2



بمناسبة حلول السنة الميالدية الجديدة 2022, يسرني ان

أتقدم إىل جميع اسرة جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

طلبة، اساتذة وموظفيين اداريين، كل واحد باسمه ومقامه

واىل جميع شركائنا من مختلف الجامعات، الهيئات

والمؤسسات المحلية، الجهوية، الوطنية والدولية بتهاني

الخالصة متمنية للجميع عام سعيد وكل عام وانتم بخير. 

كما ادعو هللا ان يجعله نهاية المآسي واألحزان وان يرفع هللا

عن األمة قاطبة البالء والوباء وان يشفي مرضانا ومرضى

المسلمين وان يرحم موتانا وموتى المسلمين وأن يجعله

 .انطالقة جديدة للنجاح وللرقي في شتى المجاالت
عام سعيد 2022

 

اتفاقية تعاون دولية 
مشروع بحث دولي حول دراسات المصالحة والسالم

 

تم انطالق مشروع بحث دولي جديد من تنسيق جامعة يانا

بألمانيا يوم 30 ماي 2021 بعضوية جامعة محمد لمين

دباغين سطيف 2 ممثلة في منسقة المشروع وطنيا

البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية. 

هذا المشروع يضم 08 جامعات من أوروبا و بلدان البحر

المتوسط عىل غرار المانيا، النمسا، االردن، فلسطين،

والجزائر ممثلة في جامعتي الوادي وجامعة محمد لمين

. دباغين سطيف 2
يمتد المشروع لمدة 3 سنوات ضمن مشروع ايراسموس +

و يتمحور حول دراسات المصالحة وتحويل النزاعات والسالم
 .في مجال التعليم العالي في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
من أهداف المشروع تعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في

المشروع عن طريق فتح التسجيل لطلبة جامعة محمد لمين

دباغين سطيف 2 في مشروع دكتوراه بجامعة يانا األلمانية

حول دراسات المصالحة والسالم وتحقيق األمن كما يخلص

.بتطوير ماستر دولي حول الموضوع ذاته مع نهاية المشروع
للتنويه، المشاركة في مشروع الدكتوراه المقترح لجامعة يانا
مفتوح لجميع التخصصات وسنعلن عنها قريبا لطلبة جامعة

 .محمد لمين دباغين سطيف 2 للشروع في التسجيالت
 

الورشات التطبيقية الجهوية 
مشروع ESAGOV الدولي

 

تم يوم األربعاء 30 جوان 2021 تنظيم الورشة الجهوية

لمشروع ESAGOV الدولي الذي يعنى بالتعليم العالي

الجزائري في زمن الحكامة الجامعية عىل مستوى جامعة

محمد لمين دباغين سطيف 2 بحضور جامعات سطيف 1،

بجاية و سكيكدة وكذا الشركاء االوروبيين من جامعات

Ca'Foscari بفنيزيا و UNIMED. عبر التحاضر عن بعد وذلك
تحت اشراف ناىب مدير الجامعة للعالقات الخارجية الدكتورة

نوال عبد اللطبف مامي . 

تهنئة



خاليا التلقيح بالجامعة  

ضد فيروس كوفيد 19

انطلقت يوم السبت 31 جويلية 2021 حملة التلقيح الخاصة باألسرة الجامعية من خالل فتح 5نقاط مخصصة

للعملية وذلك عىل مستوى كل من :جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 بالهضاب جامعة فرحات عباس

سطيف 1 البازالمدرسة العليا لألساتذة بالعلمة مديرية الخدمات الجامعية بالمعبودة مديرية الخدمات الجامعية

بالهضاب مع تسخير األطقم الطبية الالزمة لضمان نجاح العملية.

تهنئة

 بمناسبة الدخول الجامعي 2022/2021 

بمناسبة الدخول_الجامعي لسنة 2021/2022، تتقدم نائب مدير

الجامعة للعالقات الخارجية البروفيسور نوال عبداللطيف مامي

بتمنياتها لكافة األسرة الجامعية، طلبة، أساتذة وعمال بدخول موفق،

وعمل مثمر ومزيد من التميز. كما ال يسعنا من هذا المنبر إال أن نترحم

عىل أرواح جميع من فقدهم القطاع من خيرة أبناء الجزائر طلبة، أساتذة

وعمال راجين من الموىل عز و جل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم

ذويهم جميل الصبر والسلوان. 

نعدكم بالمزيد من العمل الدؤوب عىل مستوى نيابة مديرية الجامعة

للعالقات الخارجية من أجل االنفتاح أكثر عىل التعاون العلمي الدولي

وفتح فرص البحث والتكوين لكافة أفراد األسرة الجامعية. 

معا نتجند بحول هللا لكبح سبل انتشار الوباء. خاليا التلقيح بالجامعة في

خدمتكم.

نسأل هللا أن يرفع عنا هذا البالء والوباء وأن يحمي بلدنا الجزائر. 

ميمونة موفقة للجميع

 



توامة بين جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 و جامعة يينا االلمانية

 مشروع ماستر في العالقات الدولية 

تواصل نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية لجامعة

محمد لمين دباغين سطيف 2 نشاطها عىل المستوى

الدولي حيث قدمت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي

نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية عرضا حول ماستر

دولي مقترح ضمن مشروع ايراسموس والذي تنسقه

جامعة يينا بألمانيا مع جامعات من النمسا، األردن

وفلسطين. 

جامعة سطيف 2 ستكون المشرف عىل الماستر الدولي

في العالقات الدولية:المصالحة ودراسات السالم والذي

سيؤطره لفائدة طلبة الماستر بقسم العلوم السياسية

للجامعة اساتذة من جامعات المانيا والنمسا عىل ان

يستفيد الطلبة من تربصات ميدانية عىل مستوى جامعة

يينا بألمانيا و هذا بتمويل من اإلتحاد األوروبي. 
يعد هذا الماستر أكبر مشروع توامة بين الجامعتين تمتد

أفقه اىل مشاريع الدكتوراه في مختلف مجاالت الجامعة
والمتعلقة بالعلوم االنسانية واالجتماعية.

نشاط دار المقاوالتية للجامعة

اجتماع عمل عىل المستوى الدولي 

استأنفت 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 يوم 09 سبتمبر 2021 البروفيسور نوال عبداللطيف

مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية في االجتماع المنظم

من طرف الشبكة الفرعية للمقاوالتية التابعة التحاد جامعات البحر

المتوسطUNIMED والذي تنسقه جامعة سطيف 2 رفقة الجامعة

اللبنانية. 
خلص االجتماع إىل 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 مشاريع دولية تجمع مختلف الفاعلين لتقديم مبادرات

حول االختراع واالبتكار 



دور الجامعة الجزائرية في إرساء حوار الثقافات 
تقرير دولي 

قدمت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير

الجامعة للعالقات الخارجية عرضا مفصال يوم الثالثاء 13

سبتمبر 2021 حول تحليل نتائج الدراسة الميدانية التي

قامت بها مؤسسة انا ليند لسنة 2020 بالتنسيق مع

اتحاد جامعات المتوسط UNIMED حيث قامت

البروفيسور نوال عبداللطيف مامي بدراسة النتائج وكتابة

التقرير الدولي فيما يخص الجزائر حول حوار الثقافات،
دور العالقات الدولية عامة والجامعة خاصة في

المساهمة في إرساء ثقافة الحوار و السالم وكذا دور

المرأة في بناء المجتمع واهمية وسائل التكنولوجيا

الحديثة في توسيع شبكة التواصل الدولي.

للتذكير، سيتم إطالق التقرير رسميا، نشره و توزيعه مطلع

شهر أكتوبر القادم عىل أن تشارك البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي في االنطالقة الرسمية ممثلة عن

الجزائر رفقة مختلف الدول المشاركة فيه.

نشاط دار المقاوالتية للجامعة

اجتماع مع المدير الجديد للوكالة الوطنية لدعم وتنمية

l'ANAD المقاوالتية

 

اعقدت 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 إىل

المستوى الدولي و خلق ديناميكية جديدة بإشراك األسرة الجامعية

قاطبة من طلبة، أساتذة وعمال

تهنئة 

تم اختيار البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 كأول باحثة

جزائرية ضمن قائمة 13 خبير استشاري في مجموعة التعاون الدولي

للجامعات البرازيلية.

جاء هذا االستحقاق نضير ما قدمته البروفيسور نوال عبداللطيف مامي في
مجال البحث في العلوم االنسانية واالجتماعية و كذا خبرتها في مشاريع

البحث الدولية 

للتذكير، فقط تمكنت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي من إبرام اتفاقية

مع مجموعة التعاون الدولي للجامعات البرازيلية سنة 2019 عىل هامش

دعوتها من طرف جامعة ماناوس بالعاصمة االمازونيا حيث وسعت مجال
الخبرات والتجارب العلمية الناجحة اىل ما وراء المحيطات وتمكنت من

توسيع مجال النشر في مجالت ذات صبغة عالمية. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/unimed?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXWwFMgOUOPy0Y1j6EJM7jR9A9sVb2O2sH79pY_O6xIuxsdeKNK_3JXrVVRihwqUKgTto_Tb59WSSvSzbqPeJURJ_ksoaTgqS-v_qaUN1Htjjj5u9wuTKUCqLA8uAr_9kzXdKfcx99IzmXIM3lvVYfa&__tn__=*NK-R


نظمت نيابة مديرية جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 للعالقات الخارجية والتعاون ورشة مفتوحة يوم الخميس 14 اكتوبر 2021

عىل مشروع سيراس الدولي ciresproject بمناسبة االيام االعالمية ايراسموس دايز ErasmusDays المنظمة من طرف المفوضية

األوروبية لإلتحاد األوروبي. 

وقد شهدت هذه الطبعة الخامسة مشاركة جامعة سطيف2 بتظاهرتين متميزتين اوالهما ورشة سيراس ليوم 14 اكتوبر وثانيهما

شهادات حية للمستفيدين من المشروع من طلبة الجئين، أساتذة و إداريين تعرض يوم السبت 16 اكتوبر 2021 عىل الساعة

14h00 عىل المواقع الخاصة بالمشروع. 
شهدت ورشة سيراس مشاركة اعضاء المشروع من جامعات ورقلة وبجاية حضوريا ومن جامعات تيزي وزو الريوخا، الكورونا، بيرغام،

unimed ، و باريس سوربون عن طريق تقنية التحاضر عن بعد. كما تميز الحدث بمداخلة للبروفيسور شادر سميرة، المديرة الفرعية
للتعاون ومشاريع البحث الدولية ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أكدت من خاللها عن دعم وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي لمشاريع البحث الدولية متمنية كامل الموفقية لمشروع Ci-RES كون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضو

هيكلي في المشروع. 

ساهم في انجاح ورشة CiRES مشاركة الفاعلين في المجتمع المدني عىل غرار السيد: بن براهم نور الدين: رئيس جمعية أضواء

رايتس للديمقراطية وحقوق االنسان و كذا األستاذ:بوزيد لزهاري: رئيس المجلس الوطني لحقوق اإلنسان. كما تميز الحدث بمشاركة

الطلبة الالجئين من مختلف الجامعات المشاركة في المشروع و المهتمين بالموضوع من األسرة الجامعية. 

ايام اعالمية 
ورشة مشروع سيراس الدولي  

نشاط دار المقاوالتية للجامعة

shift up افتتاح الدورة التكوينية

 
شاركت يوم السبت 16 اكتوبر 2021 البروفيسور نوال عبداللطيف مامي,

نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية لجامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 في افتتاح الدورة التكوينية shift up المنظمة من طرف جمعية

إنصاف بالشراكة مع منظمة اليونيساف حول المقاوالتية االجتماعية. هذه

المشاركة تدخل ضمن نشاط دار المقاوالتية لجامعة سطيف 2 وانفتاحها

عىل مختلف الشركاء االجتماعيين للجامعة. 

قدمت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي تعريف بدار المقاوالتية،

نشاطها ومختلف اآلليات التي تضعها تحت تصرف الطلبة لتشجيع

المشاريع المبتكرة وتعزيز التكوين في المقاوالتية بصفة عامة و المقاوالتية

االجتماعية بصفة خاصة.

كل التوفيق والنجاح لجمعية إنصاف ولرئيسها السيد عادل بورقازن وكامل

الموفقية للطلبة األعزاء 



إحياءا للذكرى الستين لليوم الوطني للهجرة المخلدة لمجازر 17 أكتوبر 1961 نظمت جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 يوم

األربعاء 20 أكتوبر 2021 ندوة تاريخية بحضور والي والية سطيف السيد " كمال عبلة " بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي الوالئي

،السيدة المندوب المحلي لوسيط الجمهورية ، أعضاء البرلمان بغرفتيه ، أعضاء اللجنة األمنية ، األسرة الثورية ،و كافة افراد األسرة

الجامعية.

الندوة كانت من تنشيط المجاهد الكبير محمد غفير المدعو موح كليشي عضو فيدرالية حزب جبهة التحرير بفرنسا وأحد منظمي

مظاهرات 17 أكتوبر 1961 والذي أدىل بشهاداته التاريخية حول تضحيات الشعب الجزائري والمآسي الفضيعة التي تعرض لها خالل

هذه المظاهرات.

وبالمناسبة قام السيد الوالي رفقة األسرة الثورية بتدشين مدرج جامعي والذي حمل تاريخ 17 أكتوبر 1961 تخليدا لهذه الذكرى ، كما

قام بتكريم المجاهد الكبير محمد غفير رفقة السيد مدير جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ، االستاذ بن جدو بوطالبي، نائب مدير
الجامعة للبحث العلمي و البروفيسور نوال عبداللطيف مامي نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية عرفانا وتقديرا لهذه الشخصية

الوطنية .

تحيا الجزائر 

المجد والخلود لشهدائنا اإلبرار

 

ندوة تاريخية
اليوم الوطني للهجرة المخلدة لمجازر 17 أكتوبر 1961

 

ESAGOV مشروع

اجتماع تنسيقي مع الشركاء 

شاركت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية صبيحة يوم األربعاء 21 اكتوبر 2021 في االجتماع التنسيقي

السادس لمشروع ESAGOV الدولي حول التعليم العالي الجزائري في ضل

الحكامة الجامعية الذي امتد عىل مدار يومين (20 و 21 اكتوبر) حيث

قدمت عرضا حول المرحلة الرابعة من المشروع والتي تتمثل في تكوين

تنازلي للمسؤولين في الجامعات الجزائرية حول الحكامة الجامعية ومعايير

الجودة والذي يرافق مختلف األطراف المشاركة في تطبيق مشروع

المؤسسة من أجل تحقيق األهداف المسطرة في الميادين السبعة

المضبوطة في الدليل الوطني للجودة في التعليم العالي. 

للتذكير، مشروع ESAGOV يدخل في إطار برنامج ايراسموس + و هو

مشروع وطني هيكلي يضم 13 جامعة جزائري و 5 جامعات أوروبية رفقة

زوارة التعليم العالي والبحث العلمي كما تشرف جامعة محمد لمين

دباغين سطيف 2 عىل تنسيق هذه المرحلة الرابعة رفقة لجامعة الوادي. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPaQAWpMxdugEknGcDrgiTJxUeYQ4WIjljG6r1bojJtW3NTf7j0ok_4vhMHif6qdxmjOlLKiILhs87KmT9qmcfR_I69yPCu1cJbQU1jUNsTee1SNFvOabkekgZ_dGo40jXcwhznk9zSqyAuca82RGOjC3GTH0LFU_JpArFDzdbNQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPaQAWpMxdugEknGcDrgiTJxUeYQ4WIjljG6r1bojJtW3NTf7j0ok_4vhMHif6qdxmjOlLKiILhs87KmT9qmcfR_I69yPCu1cJbQU1jUNsTee1SNFvOabkekgZ_dGo40jXcwhznk9zSqyAuca82RGOjC3GTH0LFU_JpArFDzdbNQ&__tn__=*NK-y-R


ماستر دولي 

PraNet المناقشة الدولية للطلبة المسجلين في مشروع

 
شاركت أمسية يوم األربعاء 21 أكتوبر 2021 البروفيسور 

نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية كعضو في لجنة المناقشة الدولية للطلبة

المسجلين في مشروع PraNet الدولي والذي تنسقه

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 في الجزائر حيث

تمت مناقشة الطلبة الجزائريين صباحا وطلبة جامعة

اذربيجان مساءا وقد تكللت المناقشات بنجاح جميع

الطلبة في الماستر الدولي في جامعة بيرغام االيطالية

بامتياز. 

هنيئا للطلبة هذا النجاح في أول ماستر دولي حول

مكافحة اإلرهاب والتطرف. 

نشاط دار المقاوالتية للجامعة

زيارة رئيس مكتب اليونيسيف لجامعة محمد لمين دباغين 

استقبلت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية عشية يوم األربعاء 21 أكتوبر 2021 رئيس

مكتب اليونيسيف بالجزائر السيد: اسالمو بوخاري رفقة كل من

السيدة نوال عبد الصمد، أخصائية في التربية و السيدة: نوال

خليفاتي عضو بالمكتب وكذا رئيس جمعية أنصاف بسطيف

السيد: عادل بورقازن واالمين العام للجامعة السيد: بدر الدين ويز

وذلك في زيارة مجاملة للتعرف عىل جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 وما تقدمه في مجال المقاوالتية وكذا ترقية حقوق

الطفل .

جاء هذا اللقاء عىل هامش زيارة رئيس مكتب اليونيسيف للمخيم
التدريبي الثاني للمقاوالتية Shift up تحت اشراف جمعية انصاف

والذي حضرت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي فعاليات

افتتاحه بتقديم مداخلة حول التعريف بنشاطات دار المقاوالتية

في جامعة سطيف2.

 

نشاط دار المقاوالتية للجامعة
"les Start ups" يوم دراسي حول المؤسسات الناشئة

نظمت  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

.ANAD الوطنية لدعم وتنمية 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

l'ANAD ناشئة ممولة من طرف الوكالة الوطنية للدعم وتنمية المقاوالتية

ومكرمة من طرف رئيس الجمهورية، وانتهى هذا اليوم الدراسي بمناقشة

مثيرة مع طلبة جامعة محمد لمين دباغين سطيف.

اتفق الطرفان عىل تعزيز سبل التعاون بين الجامعة، اليونيسيف، وكذا جمعية إنصاف ممثلة عن المجتمع المدنى من أجل

مرافقة الطلبة الشباب في تطوير الفكر المقاوالتي خاصة ما تعلق بالمقاوالتية االجتماعية ودورها في تكوني الفرد اجتماعيا
وإنسانيا عىل أن ينظم لقاء رسمي ثاني لترسيم هذا التعاون.



بمناسبة االحتفال بالذكرى السابعة والستون النطالق ثورة التحرير المجيدة 1 نوفمبر 1954 وطبقا لتعليمات رئيس الجمهورية نظمت

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 صبيحة اليوم وقفة إجالل وخشوع أمام أرواح شهدائنا اإلبرار الذين سقطو في ميدان الشرف

دفاعا عن الوطن وإيمانا منهم بان الحرية تؤخذ وال تعطى لذلك اعلنو ثورة التحرير ضد االستدمار الفرنسي فكان الموعد أول نوفمبر
وكانت النتيجة حرية واستقالل الجزائر بثمن مليون ونصف مليون شهيد ممن لبو نداء الوطن .

استهل إحياء هذه المناسبة المجيدة بتحية للعلم الوطني الجزائري مع كلمة تابينية من طرف مدير الجامعة األستاذ البروفسور الخير

قشي ووضع إكليل الورد بسارية العلم بحضور نائب نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية األستاذة الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي

واألمين العام للجامعة السيد ويز بدر الدين وكافة موظفي وعمال الجامعة كما أعطيت إشارة انطالق مسابقة رياضة العدو والذي

 شارك فيها موظفي وطلبة جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2
 تحيا الجزائر

المجد والخلود لشهدائنا اإلبرار

 

ذكرى أول نوفمبر

إحياء الذكرى السابعة والستون النطالق ثورة التحرير المجيدة 1 نوفمبر 1954

 

 تنظيم ملتقى وطني افتراضي
تحت إشراف نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية البرفسور نوال عبد اللطيف مامي 

 
نظمت جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 تحت إشراف نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لترقية الصحة 

وتطوير البحث يوم 03 و 04 نوفمبر 2021 ملتقى وطني افتراضي بتقنية الزوم تحت عنوان" رسالة الجامعة في المجتمع واقعها ،تحدياتها

،معوقاتها واستراتيجيات تفعيلها" شارك فيه مجموعة من األساتذة والباحثين من مختلف الجامعات الجزائرية .

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPaQAWpMxdugEknGcDrgiTJxUeYQ4WIjljG6r1bojJtW3NTf7j0ok_4vhMHif6qdxmjOlLKiILhs87KmT9qmcfR_I69yPCu1cJbQU1jUNsTee1SNFvOabkekgZ_dGo40jXcwhznk9zSqyAuca82RGOjC3GTH0LFU_JpArFDzdbNQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AF_%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPaQAWpMxdugEknGcDrgiTJxUeYQ4WIjljG6r1bojJtW3NTf7j0ok_4vhMHif6qdxmjOlLKiILhs87KmT9qmcfR_I69yPCu1cJbQU1jUNsTee1SNFvOabkekgZ_dGo40jXcwhznk9zSqyAuca82RGOjC3GTH0LFU_JpArFDzdbNQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1_1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPaQAWpMxdugEknGcDrgiTJxUeYQ4WIjljG6r1bojJtW3NTf7j0ok_4vhMHif6qdxmjOlLKiILhs87KmT9qmcfR_I69yPCu1cJbQU1jUNsTee1SNFvOabkekgZ_dGo40jXcwhznk9zSqyAuca82RGOjC3GTH0LFU_JpArFDzdbNQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUXfK6og9JhYBXRFSN-4I85uCjt6tGOV89MdVnc_1Vi1aPJDE9xsLUiiHOR3kS1BJo41DjLOyYSj-tVpoFI6R1wydhjLSis-m8eSlc97WvZWL90vlmq7ThjmOl9ba9vSt9Gisob_Cim8fEaX1gyfVTv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D9%86_%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89_%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUXfK6og9JhYBXRFSN-4I85uCjt6tGOV89MdVnc_1Vi1aPJDE9xsLUiiHOR3kS1BJo41DjLOyYSj-tVpoFI6R1wydhjLSis-m8eSlc97WvZWL90vlmq7ThjmOl9ba9vSt9Gisob_Cim8fEaX1gyfVTv&__tn__=*NK-R


شاركت جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ممثلة بمديرالجامعة البروفسور الخير قشي ونائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية

She" تحت عنوان SEVE البروفسور نوال عبد اللطيف مامي في اليوم الدراسي الذي نظمته جمعية رائدات االعمال الجزائريات

made it لقد فعلتها " عىل مستوى معهد MBI حيث القى البروفسور الخير قشي مداخلة حول اهمية المقاوالتية النسوية واكد 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

 
ماستر مهني عن بعد  

تؤطره نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية البرفسور نوال عبد اللطيف مامي 

تواصل نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية لجامعة محمد لمين 

دباغين سطيف 2 نشاطها عىل المستوى الدولي حيث شاركت اليوم

الخميس 04 نوفمبر 2021 في افتتاح ماستر مهني عن بعد بجامعة

جنيف بسويسرا حول التعليم عن بعد في حاالت الطوارئ.

"CAS Digital learning in emergencies 2021-2022 "
أين تقدم البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية دروسا في المقياس األول الخاص بالتعليم عن بعد

Ci- في التعليم العالي: تجارب ودروس تعرض من خاللها تجربة مشروع

RES الدولي الذي تنسقه الجامعة وكذا تجربة المشروع في تدريس
الالجئين عن طريق منصة MOOC المطورة من طرف نيابة مديرية

الجامعة للعالقات الخارجية. 

 

ذكرى أول نوفمبر

إحياء الذكرى السابعة والستون النطالق ثورة التحرير المجيدة 1 نوفمبر 1954

 

زيارة عمل
 المقيم الخارجي لمشروع ESAGOV الدولي

استقبلت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 يوم

ESAGOV األربعاء 24 نوفمبر 2021 المقيم الخارجي لمشروع

الدولي البروفيسور ربيع خليف وذلك من أجل تقييم مراحل ونتائج

المرحلة البحثية األوىل للمشروع وكذا االسترايجية المؤسساتية

للجامعة من أجل تحقيق األهداف المسطرة عىل المستوى القريب،

المتوسط والبعيد

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B0%D9%83%D8%B1%D9%89_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1_1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVPaQAWpMxdugEknGcDrgiTJxUeYQ4WIjljG6r1bojJtW3NTf7j0ok_4vhMHif6qdxmjOlLKiILhs87KmT9qmcfR_I69yPCu1cJbQU1jUNsTee1SNFvOabkekgZ_dGo40jXcwhznk9zSqyAuca82RGOjC3GTH0LFU_JpArFDzdbNQ&__tn__=*NK-y-R


ندوة رؤساء الجامعات األلمانية
حول دور الشبكات الطالبية في تعزيز حركيات الطلبة

 
شاركت يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 البروفيسور نوال 

عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 بمداخلة

متميزة في لقاء ندوة رؤساء الجامعات األلمانية ممثلة

عن الجزائر حول دور الشبكات الطالبية في تعزيز حركيات

الطلبة بين بلدان البحر المتوسط بين الشمال والجنوب

كما قامت بتحليل النتائج الخاصة بالدراسة المنجزة من

UNIMED طرف اتحاد جامعات البحر االبيض المتوسط

لفائدة اتحاد الجامعات المتوسطية UpM والتي كانت

أكثر من 20 جامعة جزائرية طرفا فيه بمعية وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي.

 

دور الجامعة الجزائرية 
اإلطالق الرسمي للتقرير الدولي

اختيرت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية والتعاون بجامعة محمد لمين دباغين سطيف

2 كخبير في مؤسسة انا ليند من أجل تحليل نتائج االستبيان
المنسق من طرف ذات المؤسسة والمقدم من طرق معهد

البحوث اإلجتماعية IPSOS MORI بانجليترا.

بالتوفيق للبروفيسور نوال عبداللطيف مامي، لجامعة محمد لمين

دباغين سطيف 2 و للجزائر هذه المكانة العلمية المتميزة في

ميدان العلوم االنسانية واالجتماعية. 

مشروع سيراس الدولي 

يدرس في جامعة جونيف بسويسرا 

تم يوم الثالثاء 07 ديسمبر 2021 اختتام المقياس األول المدرس

من طرف البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية حول استراتيجيات التعليم عن بعد في حاالت

الطوارئ أين تم عرض مشاريع البحث من طرف الطلبة المسجلين

في جامعة جنيف بسويسرا عىل األستاذة نوال عبداللطيف مامي

كأستاذة وخبيرة. 

للتذكير، فقد تمكنت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي من تعميم

تجربة مشروع سيراس للتعليم عن بعد لتبادل الخبرات مع الجامعة

السويسرية باعتبار أن منصة مشروع سيراس المطورة من طرف

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 , تجربة جد ناجحة ورائدة في

مجال استعمال تكنولوجيات التعليم عن بعد لفائدة الطلبة الالجئين

في الجامعات الجزائرية 

للمزيد من المعلومات حول المنصة والمشروع، يمكنكم االستعالم

www.ciresproject.eu : عىل الرابط

 

http://www.ciresproject.eu/?fbclid=IwAR3AOyMTUjcjCksEPLmNiNUoSujL4mX3XJdMWncJN8duYjXT4O0299AJqv4


كتاب جماعي علمي

PraNet مشروع

 
نتيجة أخرى من نتائج مشروع PraNet الدولي مع جامعة

محمد لمين دباغين سطيف 2, جامعة بيرغام االيطالية

وجامعة باكو باذربيجان، كتاب علمي يضم منشورات

األساتذة والباحثين من الجامعات الثالث. 

هنيئا ألساتذة جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 هذا
المنشور الدولي. البروفيسور نوال عبداللطيف مامي،

الدكتور كريم رقولي واألستاذ نبيل بن موسى.

 

تقرير آنا ليند لعام 2021 
مشاركة جامعة محمد لمين دباغين في كتابة تقرير آنا ليند 2021 حول االتجاهات بين الثقافات والتغيير

االجتماعي في المنطقة االورومتوسطية

تتشرف نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف،2 باإلعالن عن اإلطالق الرسمي

لإلصدار الرابع من تقرير آنا ليند لعام 2021 حول االتجاهات بين الثقافات والتغيير االجتماعي في المنطقة األورومتوسطية

والذي شاركت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية بالدراسة الكيفية والتحليلية

لالرقام واالحصائية المجموعة حول الموضوع ممثلة بذلك الجزائر في هذا التقرير

يقدم تقرير آنا ليند 2021 تحليالت من قبل 20 خبيرًا في الشؤون بين الثقافات استناًدا إىل مسح االتجاهات بين الثقافات

الذي أجرته إبسوس-موري في عام 2020 في ثمانية بلدان أوروبية (كرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك وألمانيا واليونان

وأيرلندا ورومانيا والسويد) و خمس دول من جنوب وشرق المتوسط (الجزائر ، األردن ، لبنان ، موريتانيا والمغرب(.

يمكنكم تنزيل وقراءه تقرير 2021 هنا (باللغة االنجليزية).

نبذة عن تقرير االتجاهات بين الثقافات:

تم إنشاء تقرير االتجاهات بين الثقافات في عام 2010، ويمثل استجابة مؤسسة آنا ليند إلحدى التوصيات والمفاهيم

الرئيسية للمجموعة رفيعة المستوى لعام 2003 بشأن الحوار بين الثقافات("Prodi Groupe des Sages") ، وهي أن أي

مشروع حوار يجب أن يُبنى عىل الفهم للتحوالت العميقة في مجتمعاتنا وتحليل تأثيرها عىل السلوكيات والقيم والتصورات.

التقرير هو أيضا أداة لتحديد مجاالت العمل ذات األولوية لصالح الحوار ومصدر رائد لجدول األعمال األورومتوسطية.
لمزيد من المعلومات حول اإلصدارات السابقة من تقرير االتجاهات بين الثقافات

https://www.annalindhfoundation.org/anna-lindh-report
ستصدر النسختان الفرنسية والعربية من تقرير آنا ليند 2021 قريًبا.

نتمنى لكم قراءة ممتعة

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.annalindhfoundation.org%2Fanna-lindh-report%3Ffbclid%3DIwAR2sKUEolwX0smeBqZ_mckklicq-_U1Yrj_X77eSn6NXaiawgP3URok2l9o&h=AT25wIs1vdWJoaYBSalz9RPYz4pnf147Goh1yQwtC5GyzbgJXaAJF7LAWMGIGfmBObXLlpTfV17niaUh6yBOfmEyqUdk3j9bTi9sAex9nqKsXKrtDbNBpzPlZLFhWEfMkss&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT32cr_d-oxBm19tRQFmfCOjYlaPIUEN2oiVIBP83Tx9n_jlk-_6eSK0KA5RM9gjHZeNHcQrphSODK_ZjjB0kDTRmn-M88p5ITCMuC6pDxYAxPHzxMjkwmkmgv1W_ykVXDFgIetkYSXJFiRsrAvTBzh4Vw6mZqzpCYaQF4FpuWw5tWgBnc0WFKZWezuNkWa7Dr18oA


 
تهنئة 

 
تتقدم نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية لجامعة

محمد لمين دباغين سطيف 2 البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي بتهانيها الخالصة للباحث محمد

كعوان، طالب دكتوراه بجامعة محمد لمين دباغين

سطيف سطيف 2 والذي نال جائزة أفضل مداخلة علمية

في الملتقى الوطني األول أسس ومناهج البحث المنعقد

بجامعة المسيلة والموجه لطلبة الدكتوراه.

مزيد من النجاحات ان شاء هللا

 

اليونسكو بيروت 

مشاركة نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية حول التربية عىل المواطنة العامية في البلدان العربية 

 
 

شاركت يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية في اللقاء

الذي نظمته يونسكو بيروت بالتنسيق مع UNIMED حول التربية

عىل المواطنة العالمية في البلدان العربية حيث قدمت نظرة التعليم

العالي الجزائري في الموضوع.

 

الطبعة األوىل لمنتدى المجتمع المدني 

بمشاركة جامعة محمد لمين دباغين 

 
شاركت يوم السبت 25 ديسمبر 2021 البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية لجامعة

محمد لمين دباغين سطيف 2 في منتدى المجتمع المدني: الطبعة

األوىل في الجزائر العاصمة والمنظم من طرف جمعية أضواء رايتس

adwaa_rights  وعىل رأسها السيد بن براهم نور الدين حول
"إفريقيا في حركة من أجل التنمية".

شارك في هذا اللقاء مجموعة من الفاعلين من اعضاء المجتمع

المدني عىل غرار جمعية إنصاف "Insaf  جمعية اليد المبسوطة

لوالية تامنراست، جمعية حماية البيئة لبني يزقن

كما نشط اللقاء االستاذ بوزيد لزهاري: رئيس المجلس الوطني

لحقوق اإلنسان والسيدة دحلب فايزة مديرة في وزارة البيئة 

خالل هذا اللقاء قدمت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي عرض

لمشروع سيراس الدولي المنسق من طرف جامعة محمد لمين

دباغين سطيف 2 و أكدت عىل انخراط مؤسسات التعليم العالي

والبحث العلمي الجزائرية في خريطة التنمية المستدامة الفريقيا عن

طريق التكفل األمثل بالفئات المستضعفة ومن بينها فئة الالجئين

https://www.facebook.com/hashtag/adwaa_rights?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnGuADRL4UTeY8MaNh6U1PfjdS6EIIaDe5bH4lQO5K6bT8nxbzSkrZw-J__7WoSRYWMTLYrmvkKGC34BnHOP0Uzti-bZ0x_BB8SZu7HuFijmhCMpilJKWhLfr8_gpiWpMOT0UTUK-5ANT0dif9hmuLck4mpEHdUWOIchyrLZ_i7A&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnGuADRL4UTeY8MaNh6U1PfjdS6EIIaDe5bH4lQO5K6bT8nxbzSkrZw-J__7WoSRYWMTLYrmvkKGC34BnHOP0Uzti-bZ0x_BB8SZu7HuFijmhCMpilJKWhLfr8_gpiWpMOT0UTUK-5ANT0dif9hmuLck4mpEHdUWOIchyrLZ_i7A&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/insaf?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnGuADRL4UTeY8MaNh6U1PfjdS6EIIaDe5bH4lQO5K6bT8nxbzSkrZw-J__7WoSRYWMTLYrmvkKGC34BnHOP0Uzti-bZ0x_BB8SZu7HuFijmhCMpilJKWhLfr8_gpiWpMOT0UTUK-5ANT0dif9hmuLck4mpEHdUWOIchyrLZ_i7A&__tn__=*NK-y-R


مع مطلع السنة الجديدة 2022 تواصل جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ديناميكية البحث الدولية والعالقات الخارجية

حيث شاركت اليوم االثنين 03 جانفي 2022 البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية و

منسقة المشروع عن الجزائر في انطالق مشروع بحث دولي جديد في توامة علمية مع جامعة جنيف بسويسرا حول : "

رقمنة الجامعات في المغرب العربي وسويسرا: تعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس".

Digitalization of universities in the Maghreb and Switzerland: strengthening the skills of academic
"staff

هذا المشروع األول من نوعه يأتي تلبية للحاجة الملحة للجامعة الجزائرية في االنتقال إىل مرحلة جديدة في طرق التدريس

عىل مستوى التعليم العالي تتماشى ومتطلبات الحاضر وتستعد لتطلعات المستقبل. 

خالل السنتين المقبلتين، و بالشراكة مع كل من جامعات جنيف بسويسرا، معهد الشغل االجتماعي بسويسرا وجامعة

سوسة بتونس، تعمد جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 إىل تطوير منصة رقمنية وتكوين للمكونين خاص باساتذة

التعليم العالي من أجل مرافقتهم في تعزيز مهاراتهم في استعمال المنصات الرقمية من أجل التعليم عن بعد. هذه

المنهجية التي أصبحت ضرورة حتمية منذ تفشي جائحة كوفيد 19 والتي ستصبح طريقة ممنهجة للتدريس عىل مستوى

التعليم العالي. تطمح جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 ان تكون قطبا مكونا في هذا المجال وذلك باقتراح تكوين

معتمد في استعمال وسائل التكنولوجيات الحديثة من أجل رقمنة الجامعة الجزائرية.

 

 
مشروع بحث دولي جديد 

"رقمنة الجامعات في المغرب العربي وسويسرا: تعزيز مهارات أعضاء هيئة التدريس".

مشروع بحث دولي جديد في برنامج ايراسموس موندوس

SOU-UNI ALLIANCE "تحالف الجامعات جنوب-جنوب "
 

مرة أخرى تشهد ديناميكية جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 توسيعا لمشاريع
التبادل والتعاون الدولي في ضل االستراتيجية الدولية التي رسمتها نيابة مديرية

الجامعة للعالقات الخارجية ضمن مخطط التعاون لسنة 2022 حيث افتكت

البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية مشروع

بحث دولي جديد في برنامج ايراسموس موندوس " تحالف الجامعات جنوب-

جنوب" SOU-UNI ALLIANCE مع جامعة باليرمو بايطاليا كما نظمت لقاء مع

الطرف االيطالي يوم االربعاء 05 جانفي 2022 رفقة اساتذة ممثلين عن

التخصصات المعنية. 

هذا المشروع يتناول شق الحركيات مع جامعة باليرمو في تخصص التاريخ واآلثار

و كذا تخصص العلوم السياسية وسيمكن من تطوير ماستر مشترك بشهادة

مزدوجة لطلبة جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 في كل من التخصصين

المذكورين لهذه السنة عىل ان يتوسع مجال التعاون في السنة المقبلة لتشمل

تخصصات أخرى كاالعالم واالتصال، وكذا العلوم االنسانية واالجتماعية. 

كما يسمح برنامج التبادل الجديد للجامعة مع جامعة باليرمو االيطالية باالستفادة

من حركيات لفائدة االساتذة من الطرفين سعيا منها إىل تعزيز قدرات األساتذة

وتبادل المعارف والخبرات. 



مرة أخرى تشهد ديناميكية جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 توسيعا لمشاريع التبادل والتعاون الدولي في ضل
االستراتيجية الدولية التي رسمتها نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية ضمن مخطط التعاون لسنة 2022 حيث افتكت

البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية مشروع بحث دولي جديد في برنامج ايراسموس

موندوس " تحالف الجامعات جنوب-جنوب" SOU-UNI ALLIANCE مع جامعة باليرمو بايطاليا كما نظمت لقاء مع الطرف

االيطالي يوم االربعاء 05 جانفي 2022 رفقة اساتذة ممثلين عن التخصصات المعنية. 

هذا المشروع يتناول شق الحركيات مع جامعة باليرمو في تخصص التاريخ واآلثار و كذا تخصص العلوم السياسية وسيمكن

من تطوير ماستر مشترك بشهادة مزدوجة لطلبة جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 في كل من التخصصين المذكورين

لهذه السنة عىل ان يتوسع مجال التعاون في السنة المقبلة لتشمل تخصصات أخرى كاالعالم واالتصال، وكذا العلوم

االنسانية واالجتماعية. 

كما يسمح برنامج التبادل الجديد للجامعة مع جامعة باليرمو االيطالية باالستفادة من حركيات لفائدة االساتذة من الطرفين

سعيا منها إىل تعزيز قدرات األساتذة وتبادل المعارف والخبرات. 

 

 
مشروع بحث دولي جديد في برنامج ايراسموس موندوس

SOU-UNI ALLIANCE "تحالف الجامعات جنوب-جنوب "
 

 مشروع ESAGOV في شقه الرابع
النطالق دورة تكوينية لألسرة الجامعية 

نظمت نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية البروفيسور

نوال عبداللطيف مامي لقاء مع الخبراء في الجودة يوم

الخميس 6 جانفي 2022 ضمن مشروع ESAGOV الدولي

حول "التعليم العالي الجزائري في ضل الحكامة الجامعية "

وذلك من أجل وضع آخر النقاط التنظيمية للتكوين الذي

ينطلق يوم الخميس المقبل 13 جانفي 2022 لمختلف

األطراف الفاعلة في تسطير و تنفيذ مشروع المؤسسة

للجامعة. 

يأتي هذا التكوين ( الحضوري وعن بعد ) ضمن سلسلة

المحاضرات الخاصة بالميادين السبعة المكونة لمشروع

المؤسسة و ينشطه مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين

في مجال الجودة والحكامة الجامعية باستعمال تكنولوجيات

متطورة في مجال التفاعل عن بعد وينسقه اتحاد الجامعات

 UNIMED المتوسطية



نظمت يوم األحد 08 جانفي 2022 نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية لقاءا ضمن مشروع ESAGOV الدولي تحضيرا

للتكوين الخاص بأعضاء األسرة الجامعية المكلفين بتنفيذ محتوى مشروع المؤسسة للجامعة.

استهل اللقاء األستاذ الخير قشي، مدير جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 حيث اكد عىل أهمية مشروع ESAGOV وكذا

الفرصة المتاحة للجامعة عن طريق هذا للتعاون من تكوين مختلف الفاعلين بتنفيذ استراتيجية الجامعة المؤطرة ضمن

مشروع المؤسسة. 

تىل ذلك عرض مفصل للمحور الرابع الخاص بتكوين المكونين والذي شرحت من خالله البروفيسور نوال عبداللطيف مامي،

نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية األهداف المسطرة، المنهجية المتفق عليها والبرنامج الخاص بالتكوين مؤكدة ان

النواة األوىل من المشاركين تعتبر ثمرة أوىل للمشروع عىل أن توسع تدريجيا لمختلف مكونات األسرة الجامعية. 
من جهته، تناول نائب مدير الجامعة للبحث العلمي، البروفيسور بن جدو بوطالبي الكلمة للتذكير بمحتوى مشروع المؤسسة

وكيفية دمج محتوى التكوين الدولي لمشروع ESAGOV ضمن األهداف االساسية للمشروع المؤسسة. 
اختتم اللقاء بنقاش ثري من طرف الحضور عىل أن يمس جميع األطراف المعنية. 

 

 
تحضيرات الدورة التكوينية 

لقاء مع األطراف المعنية من األسرة الجامعية 

مشروع سيراس Ci-RES الدولي

في شقه الثالث 

نظمت يوم االثنين 10 جانفي 2022 البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية

اجتماعا تنسيقيا ضمن مشروع سيراس Ci-RES الدولي من

أجل انطالق المرحلة الثالثة الخاصة بإدماج الطلبة الالجئين

عن طريق تنظيم نشاطات ثقافية، رياضية و أيام تكوينية

حول اإلدماج المهني والمقاوالتية. 

االجتماع الذي حضره كل األعضاء األوروبيين والجزائريين

وكذا مديرتي التعاون والتبادل الجامعي و النشاطات الثقافية

و العلمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي صادق عىل
المنهجية المسطرة لتنظيم فعاليات النشاطات المقترحة.

هذه النشاطات التي تجمع الطلبة الالجئين بالطلبة

الجزائريين عىل مستوى مختلف الجامعات المشاركة في

المشروع وكذلك الجامعات األخرى بالتنسيق مع وزارة

التعليم العالي والبحث العلمي. 



شاركت يوم الثالثاء 11 جانفي 2022 البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية في إنطالق

برنامج CLOC الدولي المنسق من طرف مجموعة الجامعات السويسرية "SwissUniverdities" أين تم عرض 08 مشاريع

ممولة من طرف مجموعة الجامعات السويسرية CLOC DEAR MENA لسنوات 2022/2024 ومن بينها مشروع رقمنة

الجامعات المغاربية وسويسرا المنسق من طرف البروفيسور نوال عبداللطيف مامي عن جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 والجزائر.

 
مشاريع البحث والتعاون الدولي

مشاركة نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية في انطالق برنامج CLOC الدولي

ESAGOV مشروع

انطالق فعاليات الدورة التكوينية الخاصة باألسرة الجامعية 

 
اليوم األول من فعاليات الدورة التكوينية الخاصة

بأعضاء األسرة الجامعية المكلفين بتنفيذ محتوى

مشروع مؤسسة الجامعة وذلك ضمن مشروع

ESAGOV الدولي في شقه الرابع لتكوين المكونين في
ضل الحكامة الجامعية .

مؤطرة من طرف  مجموعة من الخبراء الوطنيين و

الدوليين في مجال الجودة والحكامة الجامعية.


