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نيابة lمديرية جامعة محمد لمين دباغين للعالقات الخارجية
 



 بمناسبة حلول السنة الميالدية 2021 بمناسبة حلول السنة
الميالدية الجديدة 2021, تتقدم االستاذة نوال عبداللطيف

مامي اصالة عن نفسها و نيابة عن طاقم نيابة مديرية الجامعة

للعالقات الخارجية اىل كافة االسرة الجامعية من اساتذة

,موظفين وطلبة بأحر التهاني وأطيب الثماني متمنيتا عام
سعيد ومبارك للجميع راجية من الموىل عز و جل ان يرحم من

فقدناهم وان يشفي مرضانا و ان يرفع عنا الوباء والبالء. كل عام

وانتم بخير 

 تعد اول جامعة جزاىرية تدخل هذه الشراكة في اطار تعزيز
التعاون العلمي بين جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 و

االتحاد االروبي تم تمت اليوم المصادقة عىل أكبر وأوسع

اتفاقية شراكة وتعاون بين الجزائر واالتحاد األوروبي فيما

يخص شبكة "ايراسموس الطلبة. تعتبر جامعة محمد لمين

دباغين سطيف 2 أول جامعة جزائرية تدخل هذه الشراكة

الواسعة للطلبة الدوليين عىل إثر إبرام هذه االتفاقية متيحة

فرصة ثمينة لطلبة الجامعة لالنخراط في هذه الشراكة

وكذلك االستفادة من الحركيات مع البلدان األوروبية في

إطار مشروع ديرماد الدولي. وتفعيال لهذه االتفاقية ستفتح

الجامعة باب الترشح في األيام القليلة المقبلة لجميع طلبة

الجامعة من مختلف   التخصصات والمستويات للتسجيل

في منصة خاصة للمشاركة في اللقاء األول الذي يجمع

طلبةايراسموس الدوليين    

 تم اليوم األربعاء عىل مستوى رئاسة الجامعة امضاء اتفاقية
شراكةوتعاون بين جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 و

األكاديمية الوطنية للوقاية واالمن عبر الطرقات لوالية

سطيف ،وتم ذلك تحت إشراف مدير الجامعة األستاذ الخير

قشي ونائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية األستاذة نوال

عبد اللطيف مامي تهدف هذه االتفاقية اىل تعزيز عالقة

الجامعة مع المحيط المحلي خاصة ما تعلق األمر بتنظيم ايام

تحسيسية، دورات تكوينية و ندوات مشتركة لدراسة ظاهرة

إرهاب الطرقات وما تستنزفه من ارواح بريئة  

 

تهنئة

ابرام اتفاقية تعاون علمي بين جامعة سطيف 2
واالتحاد االروبي ضمن مشروع ديرماد

ابرام اتفاقية تعاون جديدة في إطار االنفتاح عىل المحيط
الخارجي



 مشاركة الجامعة في اليوم التحسيسي الذي نظمته األكاديمية الوطنية
للوقاية واالمن عبر الطرقات لوالية سطيف

 احتضن المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لوالية سطيف يوما تحسيسيا و توعويا حول الوقاية من
ثالوث الموت ( حوادث المرور ،كوفيد19,اختناقات الغاز ) بتاريخ 27 جانفي 2012 بمبادرة من حيث حضرت نائب

مدير الجامعة للعالقات الخارجية األستاذة الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي ممثلة عن جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 وذلك تجسيدا لالتفاقية المبرمبة بين الجامعة واألكاديمية حيث ألقت خالله كلمة أكدت فيها عىل ان

أبواب الجامعة مفتوحة لجميع الشركاء والمجتمع بصفة عامة وذلك من خالل التعاون و ابرام اتفاقيات شراكة هدفها

األساسي خدمة للمجتمع كما حضرت ايضا السلطات األمنية من الدرك ، الشرطة ،الحماية المدنية ،ممثلين عن

مديرية نشاطات الشباب ، مديرية الشؤون الدينية وأساتذة من جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 مع حضور

مميز لطلبة المعهد. اختتم هذا اليوم بزيارة لمعرض السالمة المرورية بساحة المعهد ومناورة من طرف أعوان

الحماية المدنية في حالة وقوع حادث مروري. 

 
دار المقاوالتية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 أيام تحسيسة حول المقاوالتية لفائدة

طلبة الجامعة 
 

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

وبالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية

المقاوالتيةANSEJ ، ANADE سابقا; ايام تحسيسة حول

المقاوالتية لفاىدة الطلبة لطرح اسئلتهم واستفساراتهم

ودامت من 08 اىل 11 فيفري 2021 حيث قام خاللها عدد

من مختصي الشركاء االجتماعيين باالجابة عليها من خالل

بث مباشر عبر تقنيات االتصال عن بعد

 



 استقبلت اليوم الخميس 25 فيفري 2021جامعة محمد لمين
دباغين سطيف 2 الوفد الصحراوي برئاسة عضو األمانة الوطنية

لجبهة البوليساريو واألمين العام للطلبة الصحراويين في إطار يوم

تضامني مع القضية الصحراوية جدد رئيس الجامعة األستاذ الدكتور

الخير قشي خالل هذه الجلسة و بإسم المدينة الجامعية ثبات

الموقف الجزائري الداعم للقضية الصحراوية، تلته كلمة األستاذة

الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية اين عرضت مشروع Ci RES الدولي المنسق من طرف

جامعة سطيف 2 , والذي يهتم بإنشاء قدرات مؤسسية لدمج

الالجئين في التعليم العالي حضر اللقاء نائب مدير جامعة سطيف 1

للعالقات الخارجية واطارات جامعة سطيف 2 وكذا التنظيمات

الطالبية المعتمدة في الجزائر اختتمت الجلسة بوقفة تضامنية مع

القضية الصحراوية .

 

لتبادل الفرنسي الجزائري مع المعهد الفرنسي بالجزائر 

"Choix Goncourt de l'Algérie"
 

 في إطار تفعيل برنامج التبادل الفرنسي الجزائري مع
المعهد الفرنسي بالجزائر و بمبادرة ثنائية لتشجيع

المطالعة و األدب المقارن الموجه لطلبة قسم اللغة

Choix Goncourt" واألدب الفرنسي، تم تنظيم تظاهرة

de l'Algérie" عىل مستوى جامعة محمد لمين دباغين
سطيف 2 تحت اشراف نيابة مديريىة الجامعة للعالقات

الخارجية حيث قام خاللها الطلبة المشاركين في هيئة

القراءة باالطالع عىل عدد من الكتب المقترحة من طرف
المعهد الفرنسي لكتاب أجانب وجزائريين و ابداء آرائهم و

مالحظاتهم حولها 

 

يوما تحسيسي تضامني مع القضية الوطنية الصحراوية

بجامعة محمد لمين دباغين سطيف 

DIGITAQ انطالق فعاليات مشروع

    انطلقت يوم 2 مارس 2021 فعاليات مشروع DIGITAQ بتنسيق من
جامعة محمد بوضياف للعلوم والتكنولوجيا بوهران وبمشاركة جامعة محمد

لمين دباغين سطيف 2 ممثلة من طرف نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية األستاذة الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي. المشروع يدخل ضمن

مشاريع ايراسموس +الممولة من طرف االتحاد األوروبي و يصب في محور

رقمنة الجودة عىل مستوى التعليم العالي. يضم هذاالمشروع اىل جانب

جامعة محمد لمين دباغين 5جامعات جزائرية و 5 اوروبية من البرتغال،

ايطاليا، اسبانيا ، بلجيكا وفرنسا تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي كشريك هيكلي. كما امتدت األشغال إىل يوم 03 مارس 2021

قدمت خالها البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي شرح مفصل عن المرحلة

األوىل من المشروع التي تنسقها جامعة سطيف 2 مع جامعة ليون الفرنسية.

 



 ناىب مدير الجامعة للعالقات الخارجية تصنع التميزتقرير دولي 
شهادة بمناسبة عيد المراة 8 مارس 

 
 بمناسبة عيد المرأة المصادف للثامن مارس من كل سنة، تصنع نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية، البروفيسور نوال 

عبداللطيف مامي التميز لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 باختيارها من بين ابرز النساء األكاديميات اللواتي ساهمن

في تعزيز مجال البحث العلمي الدولي في الجامعات الجزائرية وذلك بالكتابة والمساهمة الفعالة في العديد من مشاريع

البحث في اطار برنامج ايراسموس. جاء هذا التكريم من طرف مكتب ايراسموس الجزائر اعترافا بمجهودات البروفيسور

نوال عبداللطيف مامي في ترقية جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 دوليا. ندعوكم لقراءة العدد الخاص ب 8 مارس

عىل الرابط أدناه. هنيئا للبروفيسور نوال عبداللطيف مامي وشكرا لها عىل هذا اإلنجاز في سبيل النهوض بالجامعة

الجزائرية دوليا.  

 

برنامج التبادل الدولي التابع للحكومة األمريكية. لفائدة

طلبة جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 

 تم تنظيم يوم إعالمي مفتوح حول برنامج التبادل الدولي التابع
للحكومة األمريكية لفائدة الطلبة واألساتذة عبر تقنية االتصال

المرئي يوم 24 مارس تحت اشراف نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية األستاذة الدكتورة نوال عبد اللطيف مامي عىل مستوى

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 . نشط هذا المؤتمر الملحق

الثقافي بسفارة الواليات المتحدة األمريكية السيد آدم سيجلم

Adam SIEGELEM أجاب خالله عىل مختلف األسئلة المطروحة
من طرف الطلبة واألساتذة .  

 



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

بالشراكة مع الوكالة الوطنية للدعم وتنمية المقاوالتية l'ANAD لمدة 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 تم 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

 

دار المقاوالتية لجامعة محمد لمين دباغين
 دورة تكوينية لفائدة األساتذة 

 
 

احياء ذكرى يوم الطالب بجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 

 

بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لعيد الطالب والمصادف

ل 19 ماي من كل سنة نظمت النوادي العلمية لطلبة جامعة
محمد لمين دباغين سطيف 2 عدة نشاطات فنية وادبية

وحرفية ،كما اعطيت اشارة انطالق الماراتون بمشاركة عدد

من الطلبة من مختلف الكليات من داخل الجامعة بحضور

اطارات الجامعة ،كما شهد اليوم عدة استعراضات رياضية

بالمناسبة.

 


