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كلمة مدير الجامعة:
أجد نفسي  اليوم،  أمام مسيرة عمرها 10 سنوات من

 الوجود.. مسيرة بدأت  من نقطة الصفر وانطلقت تقريبا من العدم..

 حيــث وجــدت جامعــة ســطيف 2 ، منــذ نشــأتها شــهر نوفمبــر 2011  فــي فضــاء صمــم ليكــون مجــرد توســعة للجامعــه 
األم، وبعــدد محــدود مــن  المؤطريــن لتبــدأ بذلــك قصــة تحــدي لوضــع المؤسســة علــى ركائــز متينــة وتهيئــة أرضيــة 

صلبــة لصــرح علمــي واعــد.

ــة  ــة  فــي هــذه المؤسســة العلمي ــذ البداي ــا من ــا كجامعــة ركزن ــل، فإنن ــر صفحــات هــذا الدلي ونحــن إذ نرحــب بكــم عب
علــى بنــاء شــخصية للجامعــة توفــر لألســرة الجامعيــة جــوا مالئمــا ومناخــا مناســبا، لبنــاء طالــب غزيــر المعــارف وثــري 
المهــارات يطــور قدراتــه مــن خبــرة  األســاتذة وينمــي   طاقاتــه مــن إبــداع مؤطريــه، خاصــة إذا علمنــا أننــا فــي جامعــة  

تختــص بتدريــس  العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة.

 الجامعــة  التــي تشــكركم علــى اهتمامكــم تقدمــت بخطــى   ثابتــة منــذ وضــع أولــى الّلبنــات وبدايــة المســار الفعلــي 
ســنه 2012،  محققــة جملــة مــن المكتســبات فــي مجــاالت متعــددة  ســنراها الحقــا،  فقــد بعثــت روح البحــث واالبتــكار 
وافتكــت  شــهادات االمتيــاز،  ووجــدت لنفســها مكانــة مرموقــة محليــا ووطنيــا ودوليــا، واجتهــدت كثيــرا فــي توظيــف 
الكفــاءات العلميــة و اإلداريــة علــى مــّر هــذه الســنوات،  مــن أجــل  تحســين اآلداء البيداغوجــي واإلداري،  كمــا كانــت 

الجامعــة حريصــة علــى تنميــة  روح اإلبــداع لــدى الطالــب  فاقتحمــوا المجــاالت وكانــوا مــن الــرواد.

يطيــب لنــا كجامعــه أن نضــع هــذا الدليــل الــذي اجتهدنــا فيــه لنختصــر مســيرة 10ســنوات مــن الوجــود الحقيقــي  لهــذه 
المؤسســة وحاولنــا أن  نقــف عنــد محطــات كثيــره مــن النشــأة لغايــه اليــوم.

                                                                                                                                                      
                                                                                                    األستاذ الخير قشي                                                                                                                                              

                                                                                                                    مدير الجامعة
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تقديم :
جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 نتاج الستراتيجية 
وطنية و مســار تطوير منظومة التعليم العالي ، فبعد 
واحــدة   جامعــة   تحصــي  ســطيف   واليــة  كانــت  أن 
اســمها فرحــات عبــاس ، يعــود تاريــخ نشــأتها لســنة 
1978،  صــار مــن  الضــروري بعــد التوســع الكبيــر  وتزايــد 
جامعتيــن إلــى  الجامعــة  تقســيم  الطلبــة  تعــداد 

اختصــت   وقــد    ،  2 وســطيف   1 ســطيف   : همــا   
جامعتنــا  )ســطيف 2( ،  بتخصصــات العلــوم اإلنســانية 
علــى  نشــأتها  منــذ  وارتكــزت  واالجتماعيــة 
التحكــم  لمبــدأ  هــذا  ويســتجيب   ، كليــات  ثــالث 
أكثــر فــي التســيير ثــم إلــى حاجــة المجتمــع لتعزيــز 
. واإلجتماعيــة  اإلنســانية  العلــوم  مجــال  وتقويــة 
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  المدينة و الموقع..
ــور  جامعــة محمــد لميــن دباغيــن ســطيف 2 ، المتربعــة علــى مســاحة  يســطع  ن
إجماليــة قدرهــا 94 هكتــارا بمنطقــة الهضــاب ، مــن الجهــة الشــرقية لمدينــة 

ســطيف ، "أزديــف" قديمــا ومعناهــا "التربــة الســوداء ".

بعــد  علــى  الشاســعة،تقع  الجزائــر  مــدن  أهــم  أحــد  بيــن  مــن  ســطيف 
األبيــض  البحــر  الجزائــر« ومــن ســاحل   « البــالد  مــن عاصمــة  كلــم   300 حوالــي 
1100متــر. مــن   بأزيــد  البحــر  عــن ســطح  وترتفــع  كلــم   130 حوالــي  المتوســط 

وصناعــة  وزارعــة  وتاريــخ  جمــال  كمدينــة  توصــف  التــي  ســطيف 
ثريــة  مدينــة  ســطيف   ، نســمة  مليــون   2 حوالــي  اليــوم  تحصــي  ورياضــة 
. نوعــه  مــن  الفريــد  المحلــي   وبثرائهــا  وتقالديهــا  بعاداتهــا  ومتنوعــة 
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 نشأت جامعة سطيف2، بموجب المرســوم التنفيـــــذي رقم 11-404 المؤرخ في 28 نوفمبر 
2011،  وبدأت فعليا شهر سبتمبر 2012، و تتكون حاليا من ثالث كليات:

     1-كلية الحقوق و العلوم السياسية:
تــم اعتمادهــا رســميا ككليـــة ســنة 1999، و كانــت تكتفــي بتدريــس القانــون الــى غايــة الســنة 
الجامعيــة 2013-2014، أيــن صــارت الكليــة تتكــون مــن قســمين همــا: الحقـــوق والعلـــوم السياســية

                                    
      2-كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية:

نشــأت تحــت اســم كليــة اآلداب و العلــوم االجتماعيــة ســنة 1998، لتتحــول الــى التســمية الحاليــة 
منــذ ســنة 2010.

      3-كلية اآلداب و اللغات:
نشــأت كليــة اآلداب واللغــات، بعــد إعــادة هيكلـــــة كليــة اآلداب والعلــوم االجتماعيــة وكان ذلــك فــي 

.2010

           - في الفاتـــح من نوفمبـــر سنـــة 2014، حملـــت الجامعة اسم المجاهد الدكتور محمـــــد لمين 
دباغيـن العتبــارات تاريخيـة ، نضالية و أخرى جامعية علميـة.

     نشأة الجامعة: 
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•لماذا جامعة للعلوم االجتماعية واإلنسانية؟ 
نتائــج  عنــه  ســيترتب  واإلنســانية  االجتماعيــة  للعلــوم  جامعــة  تخصيــص  أن  فيــه،  الشــك  ممــا 
الريــادي  بدورهــا  القيــام  مــن  وتمكينهــا  العلــوم،  لتطويرهــذه  الفرصــة  إتاحــة  أبرزهــا  هامــة، 
العميقــة. واالقتصاديــة   والسياســية  والثقافيــة  االجتماعيــة  والتغيــرات  التحــوالت  ظــل  فــي 
إلحاحــا  أكثــر  تعــد  واالجتماعيــة  اإلنســانية  للعلــوم  الــدول  حاجــة  أن  جليــا  ويبــدو 
اليــوم، نظــرا لــدور هــذه المعــارف فــي بنــاء القيــم،  فهــي تعنــى ببنــاء اإلنســان و منــه المجتمــع.
وســلوكات  األفــراد  واتجاهــات  ســلوكات  فهــم  و  العلــوم،إلدراك  لهــذه  الحاجــة  أيضــا  وتبــرز 
والتضامــن  الجماعــي  والعمــل  والمشــاركة  واالنتمــاء  المواطنــة  ثقافــة  وتنميــة  المواطــن  
   . المجتمعيــة.  الرشــادة  لبلــوغ  تدفــع  التــي  والمقومــات  القيــم  مــن  وغيرهــا  اآلخــر  قبــول  و 



دليل الجامعة

9

الكليات واألقسام:
تحصي جامعة محمد لمين دباغين سطيف2، 13 قسما موزعا على كليات الجامعة الثالث كما يلي:

-كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية: وتضم 08 أقسام كما يلي:

• قسم العلوم اإلنسانية ) جذع مشترك(

• قسم العلوم االجتماعية )جذع مشترك(

• قسم التاريخ و اآلثار

• قسم اإلعالم و االتصال

• قسم علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

• قسم الفلسفة

• قسم علم النفس و علوم التربية و األرطوفونيا

• قسم علم االجتماع

- كلية اآلداب واللغات: و تضم تضم ثالثة أقسام كما يلي:

• قسم اللغة و األدب العربي

• قسم اللغة الفرنسية

• قسم اللغة اإلنجليزية

- كلية الحقوق و العلوم السياسية: وتضم قسمين كما يلي:

• قسم الحقوق

• قسم العلوم السياسية
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تضمــن جامعــة محـــمد لميــن دباغيــن،  منــذ نشــأتها التكويــن فــي عــدة تخصصــات فــي اآلداب و العلوم اإلنســانية 
والحقــوق وقــد تغيــرت هــذه التخصصــات و تغيــرت تســمياتها  ومضامينهــا علــى مــر الســنوات وفتحــت تخصصــات 

جديــدة ففــي ســنة  2014/2013 تــم فتــح تخصصيــن همــا : 
 

• علوم و تقنيات النشاطات البدنية و الرياضية

• العلوم السياسية

وفي مطلع  سنة 2015/2014 بلغ عدد التخصصات في الليسانس 28 تخصصا والماستر 44 تخصصا بما فيها 
03 تخصصات ماستر جديدة.

-فــي الســنوات 2016/2015 ، 2017/2016 ، 2018/2017 إلــى ســنة 2019 اعتمــدت الــوزارة نظــام مطابقــة 
لتخصصــات الليســانس ومواءمــة تخصصــات الماســتر و اشــتغلت الجامعــة علــى إعــداد نمــاذج للمطابقــة 

و المالئمة حسب التخصصات الموجودة و حاجيات قطاع الشغل .

-كمــا تــم فتــح  فــرع اإلدارة العامــة فــي ســنة 2018/2017 و هــو فــرع ذو تســجيل وطنــي ضــم تخصصيــن همــا 
إدارة عموميــة و إدارة إلكترونيــة

-وفــي ســنة 2021/2020 تــم فتــح تخصصــات ماســتر جديــدة فــي ميــدان الحقــوق و العلــوم السياســية، لتصبــح 
التخصصــات المضمونــة علــى مســتوى جامعــة محـــمد لميــن دباغيــن ) 22 تخصصــا فــي الليســانس و 46 تخصصــا 

فــي الماســتر( مبينــة فــي الجــدول:

التخصصات :
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التخصصالفرعالميدان

حقوق و علوم سياسية
حقوق

قانون عام
قانون خاص

علوم سياسية
عالقات دولية

تنظيم سياسي و إداري

آداب و لغات أجنبية
لغة فرنسيةلغة فرنسية
لغة إنجليزيةلغة إنجليزية

لغة و أدب عربي
لسانيات تطبيقيةدراسات لغوية
النقد و الدراسات األدبيةدراسات نقدية
أدب عربيدراسات أدبية

علوم و تقنيات النشاطات 
البدنية و الرياضية

النشاط البدني الرياضي 
التربية وعلم الحركةالتربوي

التدريب الرياضي التنافسيالتدريب الرياضي

علوم إنسانية و اجتماعية

علوم إنسانية - علوم 
اتصالاإلعالم و االتصال

تاريخ عامعلوم إنسانية - تاريخ
علم اآلثارعلوم إنسانية - علم اآلثار

علوم اجتماعية - علوم 
التربية

إرشاد و توجيه
علم النفس التربوي

فلسفة عامةعلوم اجتماعية - فلسفة
علوم اجتماعية - 

أرطوفونياأرطوفونيا

علوم اجتماعية - علم  
علم االجتماعاالجتماع

التخصصالفرعالميدان

حقوق و علوم 
حقوقسياسية

قانون المؤسسات المالية

القانون العام
قانون البيئة

قانون األعمال
إدارة عامة

إدارة و تسيير الجماعات المحلية
اإلدارة اإللكترونية و الخدمات 

الرقمية
حقوق اإلنسان و الحريات العامة

القانون الخاص المعمق

القانون الجنائي و العلوم الجنائية

علوم اجتماعية - علوم 
التربية

إرشاد و توجيه
علم النفس التربوي

فلسفة عامةعلوم اجتماعية - فلسفة
علوم اجتماعية - 

أرطوفونياأرطوفونيا

علوم اجتماعية - علم  
علم االجتماعاالجتماع

علوم اجتماعية - علم 
النفس

علم النفس العمل و 
التنظيم

علم النفس العيادي
علوم اجتماعية - علم 

علم السكانالسكان

تخصصات الماستر :

تخصصات اللليسانس :
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العلوم إنسانية- علوم 
اإلعالم و االتصال

العلوم اجتماعية - علم 
االجتماع

االتصال و العالقات العامة

االتصال الجماهيري و الوسائط 
الجديدة

علم االجتماع الثقافي

العلوم إنسانية- علم 
علم اجتماع التربيةاآلثار

العلوم إنسانية- علوم 
اإلعالم و االتصال

علم اجتماع التنظيم و العمل

علم االجتماع الحضري

العلوم اجتماعية - علم 
االجتماع

العلوم اجتماعية - علوم 
التربية

العلوم اجتماعية - علم 
النفس

علم اجتماع االتصال

األنظمة التعليمية و المناهج 
المدرسية

علم النفس التربوي
إرشاد و توجيه

علم النفس العيادي

العلوم اجتماعية - علوم 
التربية

علم النفس العمل و التنظيم و 
تسيير الموارد البشرية

علم النفس المدرسي

العلوم اجتماعية - 
فلسفة

فلسفة تطبيقية

فلسفة عامة

العلوم اجتماعية - 
علم األعصاب اللغوي العياديأرطوفونيا

العلوم اجتماعية – علم 
السكان و الصحةالسكان

لغة و أدب عربي

أدب عربي حديث و معاصرالدراسات األدبية

الدراسات النقدية
نقد عربي قديم

نقد حديث و معاصر

الدراسات اللغوية
لسانيات عامة

لسانيات تطبيقية

آداب و لغات أجنبية

لغة انجليزية
علوم اللغة

أدب و حضارة

لغة فرنسية

لسانيات

تعليمية اللغات األجنبية
األدب و المقاربات بين المعارف 

العلمية

أدب وحضارة

علوم و تقنيات 
النشاطات البدنية و 

الرياضية

النشاط البدني الرياضي 
التربوي

النشاط البدني الرياضـي 
المـدرسي

التدريب الرياضي النخبويتدريب رياضي
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العلوم اجتماعية - 
فلسفة

فلسفة تطبيقية

فلسفة عامة

العلوم اجتماعية - 
علم األعصاب اللغوي العياديأرطوفونيا

العلوم اجتماعية – علم 
السكان و الصحةالسكان

تعداد الطلبة:
تطــور تعــداد الطلبة بجامعة محمد لمين دباغين ســطيف2،تدريجيا 
حتى وصل خالل السنة الحالية 2022/2021، 31400 طالب موزعة 
علــى تخصصــات الجامعــة والجــدول الموالــي يوضــح تطــور عــدد 

الطلبــة مــن ســنة التأســيس لغايــة الســنة الحاليــة )2022/2012(:

المسجلونالسنة الجامعية
2012-201111738

2013-201216708

2014-201317579

2015-201418534

2016-201520551

2017-201623421

2018-201725719

2019-201825801

2020-201925104
2021-202029031

وهــذا الجــدول يبيــن عــدد الطلبــة وتوزيعهــم علــى كليــات الجامعــة خالل 
الســنة الجامعية )2022-2021 (:

المسجلونالسنة الجامعية
3979

4865

5002

5370

4888

5719

5667

7531

6802

السنة 
الدراسية

2022-2021

جامعة محمد 
لمين دباغين 
سطيف -2-

كلية 
الحقوق 
والعلوم 
اإلنسانية

كلية 
اآلداب 
واللغات

كلية العلوم 
اإلنسانية 
واالجتماعية

314008432930113667عدد الطلبة

20181586457838618ليسانس

10456245733164683ماستر

1753437104دكتوراه ل.م.د

50477165262دكتوراه علوم

والجــدول التالــي يبيــن عــدد الطلبــة خريجــي جامعــة محمــد لميــن دباغيــن 
ســطيف2 مــن) 2012 إلــى2021( :

2012-2011

2014-2013

2015-2014

2016-2015

2017-2016

2018-2017

2019-2018

2020-2019

2021-2020
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يبيــن الجــدول التالــي تطــور عــدد الطلبــة الدولييــن بالجامعــة منــذ 2014 
إلــى  2022:

كلية 
الحقوق 
و العلوم 
السياسية

كلية العلوم 
اإلنسانية و 
االجتماعية

كلية 
اآلداب و 

اللغات

المجموع

2015/201410092746

2016/201511071836

2017/201625131856

2018/201732191667

2019/201839232082

2020/201938242284

2021/202038231778

2022/202138151265

التأطير:
1-التأطير اإلداري:   

تطور عدد المستخدمين بجامعة محمد لمين دباغين سطيف2،  من سنة
 ألخرى كما يوضحه الجدول التالي:

           السنة 

الرتبة
2012201320142015201620172018201920202021

1

الموظفين 
اإلداريين 
 والتقنيين 
و أعوان 
المصالح

173252295281322322337327332317

103167186186201200210209203207المتعاقدين2

2-التأطير  البيداغوجي:
عــرف بــدوره تطــورا كميــا مــن خــالل زيــادة عــدد األســاتذة الذيــن يتــم 
توظيفهــم ســنويا ونوعيــا مــن خــالل الرتــب العلميــة التــي إفتكهــا أســاتذة 

ــي: ــه الجــدول التال ــا يوضح ــذ النشــأة وهــو م الجامعــة من

                            
السنة

                 
الرتبة

2012201320142015201620172018201920202021

11161723323243496987أستاذ 

أستاذ محاضر 
394350586881148142191240قسم أ

أستاذ محاضر 
37335175110124162180192200قسم ب

أستاذ 
مساعد 
قسم أ

224285298325298292290290242210

أستاذ 
مساعد قسم 

ب
194200191120200170811108930

02020202020200000000معيد

507579609603710701724771783767المجمــــــــــــوع
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عدد المسجلين في الدراسات العليا من 2012 إلى 2022
التسجيل فيما بعد التدرج الثانيالتسجيل فيما بعد التدرج األول

مدراس الماجستير
الدكتوراه

دكتوراه الطور الثالثدكتوراه علوم

0000190670

المجموع الكلي 860
-المناقشات :

البحث العلمي :
عرف مجال البحث العلمي بالجامعة منذ نشأتها، تطورا تدريجيا في عدد الملتحقين بالدراسات العليا والمناقشين ومخابر ومشاريع البحث

 
-الدراسات العليا:

عدد المناقشين  في الدراسات العليا من 2012 إلى 2022
التسجيل فيما بعد التدرج الثانيالتسجيل فيما بعد التدرج األول

مدراس الماجستير
الدكتوراه

دكتوراه الطور الثالثدكتوراه علوم

660018286

المجموع الكلي 334
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مشاريع البحث:  

انخرط أساتذة الجامعة منذ التأسيس في الكثير 
من مشاريع البحث وفي مختلف الصيغ كما هو 

مفصل في كل صيغة:

:  P.N.R 1-صيغة  
 25 مشروعا خالل الفترة الممتدة 2013-2011

: CNEPRU 2-صيغة  
47 مشرعا خالل الفترة الممتدة من 2012 إلى 

2016

: PRFU 3-صيغة مشاريع البحث التكويني  
155 مشروعا خالل الفترة الممتدة من سنة 2018 

إلى 2022

-مخابر البحث:

منذ نشأة الجامعة، تم إعتماد عدد ال بأس به من مخابر البحث وفي مختلف التخصصات  
مفصــل: هــو  كمــا  واحــدة  بحــث  ووحــدة  مخبــرا  عددهــم 16  بلــغ  حتــى  والمجــاالت 

كلية التوطينسنة االعتماداسم المخبرالرقم
2009الدراسات والبحوث حول حقوق اإلنسان1.

كلية الحقوق    
والعلوم 
السياسية

2015دراسات و بحوث حول المجازر االستعمارية2.

2018تطبيق التكنولوجيات الحديثة على القانون3.

.4
معجم المصطلحات اللغوية والبالغية في 
التراث العربي حتى نهاية القرن السابع 

الهجري
2010

كلية اآلداب 
واللغات

2012مناهج النقد و تحليل الخطاب5.

2014المثاقفة العربية في األدب و نقده6.

2014الجماليات في الدراسات األدبية و النقدية7.

2015المقاربة التداولية و استراتجيات الخطاب8.

2015السرديات و األنساق الثقافية9.

الترجمة و الدراسات المقارنة في الفنون و 10.
2019األدب
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2013المجتمع الجزائري المعاصر11.

كلية العلوم 
االجتماعية 
واإلنسانية

2010علم النفس اإلكلينيكي12.

2015التراث و الدراسات األثرية13.

تطبيق األنشطة البدنية و الرياضية و الصحة 14.
2018العمومية

البحث في االضطرابات االجتياحية في النمو و 15.
2019التوحد

2021مخبر علم النفس المرضي و علم النفس العصبي16.

-المجالت العلمية:
1-مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية: 

نصــف  محكمــة  سداســية  علميــة  مجلــة  هــي  االجتماعيــة  والعلــوم  اآلداب  مجلــة 
دباغيــن لميــن  محمــد  جامعــة  عــن  تصــدر   »C« التصنيــف  ضمــن  مصنفــة  ســنوية 

 ســطيف- 2-  منــذ ســنة 2004، بلــغ معامــل تأثيرهــا 0.1885، تشــرف عليهــا نيابــة مديريــة 
الجامعــة المكلفــة بالبحــث العلمــي، وقــد وصلــت المجلــة الــى عددهــا 37 بمعــدل 771.

2-مجلة تنمية الموارد البشرية: 
مجلــة تنميــة المــوارد البشــرية هــي مجلــة علميــة دوريــة دوليــة محكمــة نصــف ســنوية 
مصنفــة ضمــن التصنيــف »C« تصــدر عــن جامعــة محمــد لميــن دباغيــن ســطيف -2- منــذ ســنة 
ــغ معامــل تأثيرهــا 0.1444، تشــرف عليهــا وحــدة البحــث تنميــة المــوارد البشــرية  2004، بل
للبحوث و الدراسات االصيلة ، وقد وصلت المجلة الى عددها 37، بمعدل 537 مقال منشور.

3-مجلة رؤى للدراسات المعرفية والحضارية: 
ــة محكمــة سداســية  ــة دولي ــة علمي ــة هــي مجل ــة والحضاري ــة رؤى للدراســات المعرفي مجل
ومجانيــة غيــر مصنفــة، تصــدر عــن مخبــر المجتمــع الجزائــر المعاصــر التابــع لكليــة العلــوم 
االنســانية واالجتماعيــة بجامعــة محمــد لمين دباغين ســطيف-2-، تهتــم المجلة بمجال العلوم 
االنســانية واالجتماعيــة وتوفــر منصــة أكاديميــة للباحثيــن للمســاهمة فــي العمــل المبتكــر 
فــي هــذا المجــال ببحــوث أصيلــة لــم يســبق نشــرها معروضــة بدقــة بشــكل علمــي يطابــق 
مواصفــات المقــاالت المحكمــة، وصلــت المجلــة الــى عددهــا 10، بمعــدل 101 مقــال منشــور.

4-مجلة األبحاث القانونية والسياسية: 
مجلــة األبحــاث القانونيــة والسياســية هــي مجلــة علميــة دوليــة محكمــة سداســية ومجانيــة غيــر 
ــر تطبيــق التكنولوجيــات  ــر المجــازر االســتعمارية ومخب مصنفــة، تصــدر عــن مخبــري البحــث: مخب
الحديثــة علــى القانــون التابعــان لكليــة الحقوق والعلوم السياســية لجامعة محمــد لمين دباغين 
سطيف -2-، بلغ معامل تأثيرها 0.0875، وصلت المجلة الى عددها 6، بمعدل 67 مقال منشور.

-خلية التكوين عن بعد:

ســاهمت خليــة التكويــن عــن بعــد بجامعــة محمــد لميــن دباغيــن ســطيف2، فــي تحســين آداء 
عــدد  بلــغ  وقــد  متعــددة  محتويــات  فــي  األســاتذة  تكويــن  خــالل  مــن  بيداغوجيــا  الجامعــة 
األســاتذة المتكونيــن 318 أســتاذا مــع تقديــم 292 درســا عــن بعــد، وهــذا منــذ ســنة  2014 

إلــى اليــوم.

 
 - وتتوفر الجامعة على وحدة بحث واحدة هي : تنمية الموارد البشرية 
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المكتبة المركزية:

          بعد نشــأة جامعة ســطيف 2، في 2011، تم تحويل الرصيد الوثائقي المتعلق باإلختصاصات  المدرســة 
ــت  ــة نشــاطها كان ــة جامعــة ســطيف2، وبداي ــة لجامعــة ســطيف 1، إلــى مكتب ــة المركزي بالجامعــة مــن المكتب

خــالل الموســم الجامعــي 2013/2012 .

          يتشــكل الرصيــد الوثائقــي للمكتبــة المركزيــة مــن الكتــب، الموســوعات والمعاجــم، المجــالت العلميــة 
والرســائل الجامعيــة فــي تخصصــات العلــوم االنســانية واالجتماعيــة، اآلداب واللغــات والحقــوق وقــد بلــغ عــدد 

العناويــن فيهــا 24724 عنوانــا

   كمــا تزخــر الجامعــة بمكتبــات ثريــة علــى مســتوى الكليــات التــي تحصــي إلــى غايــة نهايــة 2021 عــددا 
معتبــرا مــن النســخ، حيــث تحصــي مكتبــة  كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية أزيــد مــن 69 ألــف نســخة، وتحصــي 
مكتبــة كليــة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة أزيــد مــن 57 ألــف نســخة، وتحصــي كليــة اآلداب واللغــات أزيــد مــن 

56 ألــف نســخة.
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منسق المشروع أو عنوان المشروعالرقم
البرنامج

عدد الجامعات 
المشاركة

السنة

عربيةأوربية
التعليم و التنوع الديني في 01

غرب البحر األبيض المتوسط 
 EDIR

2010-02022012المجلس األوربي

التعليم والثقافةالديمقراطية 02
معيار الشفافية في التعليم 

   ECUD العالي

2014-02012016المجلس األوربي

المقاربــة المبنيــة علــى حقــوق 03
االنســان فــي التعليــم العالــي 

  ABDEM بالمغــرب العربي

جامعة 
الريوخا 

اإلسبانية

06062016-2014

حوار بين الثقافات ’04
شبكات و حركيات 
في البحراألبيض 

المتوسط.
DIRE –MED 

اتحاد 
الجامعات 

المتوسطية  

05062018

التعليم 05
العالي 

الجزائري في 
ظل الحوكمة 

الجامعية 
    ESAGOV

اتحاد  
الجامعات 

المتوسطية  

وزارة
التعليم

 + العالــي 
جامعــة  13

 

2020-2018

مكافحة 06
اإلرهاب 

والتطرف 
PRANET

جامعة 
بيرغام 
إيطاليا

02012022-2020

إنشاء قدرات 07
مؤسسة 

لدمج 
الالجئين 

Ci-Res

جامعة 
سطيف2

unimedالجزائر
 +03

وزارة 

لتعليــم  ا

ــي + ل العا
04 جامعــات

2023-2020

برمجة 08
الجامعات 
الجزائرية 

CLOC

جامعة 
جنيف

مجموعة 
الجامعة

السويسرية 

022024-2022

-الحركيات ومنح التفوق:
تمنــح الجامعــة الكثيــر مــن الفــرص لمكونــات األســرة الجامعيــة بتوفيــر حركيات لمختلــف الفئات 
فــي أطــر محتلفــة علــى غــرار  برنامــج إرســموس+ERASMUS، الــذي تعــزز فيــه نشــاطها مــن ســنة 
ألخــرى، وقــد مكــن النشــاط مــن توفيــر 250 حركيــة  للطلبــة واألســاتذة واإلدارييــن لوجهــات 
أوربيــة متعــددة،  كمــا تســهر الجامعــة علــى توفيــر المنــاخ المناســب ليســتفيد طلبتهــا مــن 

مختلــف منــح التفــوق وفــي كل ســنة. 

-التظاهرات العلمية:
 تحــرص الجامعــة، ســنويا علــى تنظيــم ملتقيــات دوليــة ووطنيــة ونــدوات علميــة فــي مجــاالت 
مختلفــة، لهــا صلــة  بالواقــع  وتهتــم بإثــراء مواضيــع تشــغل بــال المجتمــع الوطنــي والمحلــي.

رغــم حداثــة الجامعــة مقارنــة بباقــي جامعــات الوطــن، إال أن مجــال العالقــات واالتفاقيــات 
والحركيــات بجامعــة محمــد لميــن دباغيــن ســطيف2، قــد عــرف تطــورا ملحوظــا.

-دوليا:
مختلــف  مــع  متينــة  علميــة  عالقــات  بنــاء  نحــو  طريقهــا  الجامعــة  التأســيس  منــذ  شــقت، 
الجامعــات األجنبيــة وقــد بلــغ عــدد اإلتفاقيــات المبرمــة لغايــة الســنة الحاليــة 37 اتفاقيــة 
بيرغــام   جامعــة  مــع  ديســمبر 2012  فــي 18  أبرمــت  قــد  اإلتفاقيــات  أولــى  وكانــت  دوليــة، 
اإلســبانية. أوفييــدو  جامــع  مــع   2021 لســنة  ســبتمبر  شــهر  كان   وآخرهــا  اإليطاليــة، 

وطنيا :
ترتبــط الجامعــة بالعديــد مــن المؤسســات الجامعية عبر الوطن، من خالل إبرام اتفاقيات مباشــرة 
أو مــن خــالل االنخــراط فــي مشــاريع التعــاون العلمــي فــي إطــار مشــاريع بحــث دوليــة وقــد تــم 
إبرام أولى االتفاقيات الوطنية شهر ماي من سنة 2013 مع المدرسة العليا للعلوم السياسية. 

-محليا:
أبرمــت الجامعــة منــذ نشــأتها 33 اتفاقيــة محليــة، مــع مديريــات تنفيذيــة بواليــة ســطيف 
علــى  فأكثــر  اكثــر  التفتــح  فــي  رغبــة    ، الجمعيــات  بعــض  مــع  وكــذا  ووكاالت  ومؤسســات 
المحيــط المحلــي خاصــة مــع المؤسســات ذات اإلهتمــام بالتخصصــات التــي توفرهــا الجامعــة.

العالقات الخارجية :
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-المساحة:
تتموقع جامعة محمد لمين دباغين سطيف2، أقصى شمال شرق مدينة سطيف بمنطقة الهضاب، وتتربع على مساحة اجمالية قدرها 94 هكتار 

التنمية:
-الهياكل اإلدارية والبيداغوجية :

تضــم الجامعــة 04 بنايــات رئيســية هــي 3000 مقعــد »أ« و3000 مقعــد »ب« و 4000 مقعــد و 6000 مقعــد بيداغوجــي، هــذا األخيــر فيــه فضــاءات  بالمســتوى الســفلي تــم اســتغاللها كمرافــق 
للصيانــة والوســائل العامــة ومــرآب للســيارات ومركــز للتعليــم المكثــف للغــات وغيرهــا..

كلية الحقوق و العلوم الجامعــــــةعدد المقاعد
السياسيــــــة

كلية 
اآلداب و 
اللغــات

كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعيــــة

16995372063336942عدد المقاعد 

1/391/411/411/38نسبة التأطيــــر

نسبة إستغالل 
1.842.261.461.96المقاعــــد
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دار المقاوالتية:
عــام بدايــة  ســطيف2،   دباغيــن  لميــن  محمــد  بجامعــة  المقاوالتيـــة  دار  إنشــاء  تــم 

 2013 ، و منــذ ذاك وهــي تعمــل علــى تحفيــز طلبتهــا علــى مســتوى الجامعــة للدخــول 
فــي عالــم المقاوالتيــة للدفــع بعجلــة االقتصــاد والتنميــة الوطنيــة، وقــد تــم فــي 
ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف تنظيــم الكثيــر مــن النشــاطات التكوينيــة حــول الفكــر 
وطالبــة. طالــب  نشــأتها 290  منــذ  الــدار  نشــاطات  مــن  إســتفاد  وقــد  المقاوالتــي، 
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                                               األنشطة العلمية والثقافية والرياضية:  
تســعى المديريــة الفرعيــة لألنشــطة العلميــة والثقافيــة والرياضيــة، ومصالــح األنشــطة بالكليــات إلــى توفيــر جــو ثقافــي تنافســي بيــن مختلــف طلبــة 
ــداع الطالبــي فــي مجــال الشــعر  ــا حيــث تشــرف الجامعــة علــى المســابقة الوطنيــة لإلب الجامعــة وكــذا الحــرص علــى تنظيــم تظاهــرات تجمــع الجامعــات وطني
منــذ 2020-2021، كمــا تحــرص الجامعــة علــى مشــاركة الطلبــة فــي مختلــف المســابقات الوطنيــة الجامعيــة التــي تشــرف عليهــا الــوزارة الوصيــة فــي مجــاالت 
الرياضــة والثقافــة والســياحة، وقــد إفتــك طلبــة الجامعــة العديــد مــن الجوائــز والمراتــب المشــرفة وطنيــا حيــث نــال طلبــة الجامعــة 11 تتويجــا فــي المســابقات 

الجامعيــة الثقافيــة الوطنيــة و21 تتويجــا فــي المســابقات الوطنيــة الرياضيــة.

النقابات و التنظيمات والنوادي:
تتعامــل الجامعــة، مــع مختلــف النقابــات الوطنيــة الخاصــة باألســاتذة والموظفيــن والعمــال وكــذا التنظيمــات الطالبيــة المعتمــدة بصفتهــم شــركاء الجامعــة، 
ــة تســاهم فــي  ــوادي طالبي ــا 10 ن ــة حالي ــا تحصــي الجامع ــب مــن أحدهــم فيم ــد الطل ــا لالســتماع النشــغاالتهم  والتكفــل بهــا، وعن ــث تجتمــع بهــم دوري حي

مجملهــا فــي دفــع الفعــل الثقافــي بالوســط الجامعــي.

                            مركز التعليم المكثف للغات: 
مركــز التعليــم المكثــف للغــات مصلحــة مــن المصالــح المشــتركة التابعــة للجامعــة، يقــدم المركــز خدمــة عموميــة لتعليــم اللغــات موجهــة بالدرجــة األولــى الــى 
كافــة أفــراد األســرة الجامعيــة مــن طلبــة وأســاتذة وموظفيــن إال أنــه مفتــوح للخارجييــن فــي إطــار االتفاقيــات المبرمــة مــع مختلــف القطاعــات أو لألفــراد 
الراغبيــن فــي تحســين كفاءتهــم اللغويــة، تــم تأســيس مركــز التعليــم المكثــف للغــات بجامعــة محمــد لميــن دباغيــن ســطيف -2- فــي أكتوبــر 2013. تشــمل 
عــروض التكويــن فــي المركــز الطلبــة الجامعييــن وغيــر الجامعييــن، وتتــراوح الــدروس مــن محتويــات المبتدئيــن الــى محتويــات المتقدميــن، كمــا يقــدم المركــز 
تكوينــا فــي اللغــة العربيــة لفائــدة الطلبــة األجانــب بــكل مــن اللغــات الفرنســية، اإلنجليزيــة، األلمانيــة، التركيــة، االســبانية والصينيــة، ويقــدم المركــز مــا يعــادل 

03 ســاعات مــن التكويــن أســبوعيا فــي كل مســتوى.
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مركز المساعدة النفسية الجامعي " فريدة بن يزار":  
 

تم انشاء مركز للمساعدة النفسية الجامعية بجامعة محمد لمين دباغين سطيف -2-  سنة 2021 وأطلق عليه اسم " فريدة بن يزار ". يعمل المركز على تقديم 
خدمات نفسية لكل الفئات المنتمية للجامعة من طلبة، أساتذة، عمال، إداريين. ويهدف إلى تقديم تكفل نفسي يضمنه مختصون نفسانيون هم في األصل 

أساتذة جامعيون.

مكتب بريد:
إجتهــدت إدارة جامعــة محمــد لميــن دباغيــن ســطيف2، فــي فتــح مكتــب للبريــد داخــل الحــرم الجامعــي، تســهيال لــكل مكونــات األســرة الجامعيــة وكان ذلــك فــي 

ــرة. ــكل خدمــة معتب ــا هــذا الهي ســنة2019، ويقــدم حالي

لجنة الخدمات  اإلجتماعية:
رافقــت لجنــة الخدمــات اإلجتماعيــة الجامعــة منــذ نشــأتها، واجتهــدت فــي توفيــر مختلــف الخدمــات لألســرة اإلجتماعيــة ) أســاتذة، موظفيــن(، وقــد عرفــت هــذه 

اللجنــة تطــورا تدريجيــا علــى مســتوى آدائهــا مــن ســنة ألخــرى. 
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شعار الجامعة:
اتخذت، الجامعة منذ نشأتها شعارا خاصا بها، يميزها عن باقي المؤسسات الجامعية، وهو عبارة عن 

كتابة بالخط العربي، تتخذ من كتاب قاعدة لها في إشارة  للعلم والمعرفة، وتأخذ شكل الرقم 2، في 
إشارة لكونها ثاني جامعة تم تأسيسها بوالية سطيف، كما ارتكز الشعار في كتابة الرقم 2 على ثالث 

خطوط تمثل الكليات الثالث التي  نشأت بها الجامعة تحتضن في النهاية ما يشبه كرة أرضية في 
إشارة لحاجة المجتمعات للعلوم اإلنسانية.
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المجلس العلمي المجلس االداري

نيابة مديرية نيابة مديرية الجامعة المكلفة 
بالتكوين العالي المتواصل و الشهادات

نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالعالقات 
الخارجية و التنشيط و التظاهرات

نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالتكوين العالي 
ما بعد التدرج و التأهيل الجامعي و البحث 

العلمي
نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالتنمية 

االستشراف و التوجيه

األمـــــــانة العامـــــــــــــــــة الكليــــــــــــاتالمكتبـــــــــة المركزيـــــــــــــــة

المديرية الفرعية لألنشطة العلمية 
الثقافية والرياضية 

المديرية الفرعية للمستخدمين 
والتكوين

كلية العلوم االجتماعية و االنسانية

كلية اآلداب و اللغات

المديرية الفرعية للميزانية و المحاسبة 

المديرية الفرعية للوسائل و الصيانة 

كلية الحقوق و العلوم السياسية 

رئاسة الجامعة

الهيكل التنظيمي لجـــــــــــــــــــــــامعة سطيف 2  :

إعداد : عز الدين ربيقة  المكّلف باإلعالم واالتصال



دليل الجامعة

26

تطور الجامعة 
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تطور الجامعة 
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حقوق الطبع والنرش محفوظة 

2022-2021


