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نيابة lمديرية جامعة محمد لمين دباغين للعالقات الخارجية
 

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2



.

حتضنت جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 فعاليات نهائي المسابقة الوطنية

لفارس قرآن الجامعة في طبعتها الثالثة تحت شعار زمرد القرآن التي كانت من

تنظيم نادي سيتيفيس لالعالم

كما تم تكريم الطلبة الفائزين من فئة الحفظ وفئة التجويد من مختلف جامعات

الوطن،

وانتهت بكلمة ختامية للبروفسور نوال عبد اللطيف مامي نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية بهذه المناسبة.

 

زيارة اللجنة الوزارية الخاصة بتقييم نشاط
الجامعة يوم االثنين 18 افريل 2022 و

المتعلقة بترتيب الجامعات الجزائرية.

هذا التقييم استحدثته وزارة التعليم

العالي والبحث العلمي من أجل بعث

روح البحث والتميز وخلق التنافسية

العلمية بين جامعات الوطن عىل ان يتم

االعالن عن النتائج يوم 19 ماي 2022

احتفاءا بعيد الطالب.

اللجنة الوزارية بجامعة محمد لمين دباغين 

نهائي المسابقة الوطنية لفارس قران الجامعة 

بجامعة       محمد لمين دباغين سطيف 2 

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


اللقاء الذي جمع طلبة دكتوراة جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 المستفيدين من
حركية جامعة الريوخا االسبانية في إطار برنامج ايراسموس + مع مؤطريهم من

الجامعة االسبانية.

كل طالب حضي باشراف خاص من استاذ و مدير بحث في موضوع التخصص الذي

انطلق به الطالب من جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2. هذا اإلشراف الدولي

سيمكن الطلبة بإنهاء اطروحتهم ومناقشتها بعد عودتهم اىل الجامعة األم مع امكانية

حضور المشرفين من الجامعة االسبانية في المناقشة
 

انطلق يوم األربعاء 27 افريل 2022 طلبة

الدكتورةلجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

والمستفيدين من منحة اىل جامعة الريوخا

اإلسبانية ضمن برنامج ايراسموس + عىل ان

.تدوم الحركية لمدة 3 أشهر
تم استقبال الطلبة من طرف البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية والتي سهرت عىل مرافقة

 الطلبة في كل مراحل تحضير الحركية رفقة
.طاقم النيابة

 

استقبال رسمي لطلبة الدكتوراة الحاصلين عىل منحة حركية في

اطار برنامج ايراسموس + 

انطالق طلبة الدكتورة  اىل جامعة  الريوخا االسبانية 



تم يوم السبت 07 ماي 2022 استقبال

الوفود المشاركة في مشروع سيراس

الدولي الذي سيقام بجامعة قاصدي

مرباح-ورقلة من من طرف نائب المدير

للعالقات الخارجية والتعاون لجامعة ورقلة

البروفيسور مراد_قريشي وطاقمه االداري

واالكاديمي

مشروع_سيراس الدولي منسق من طرف

جامعة محمد لمين دباغين

سطيف2،بتعاون مع كل من:

✓ جامعة ورقلة
✓ جامعة بجاية

✓ جامعة تيزي وزو
حيث يهدف المشروع إىل خلق قدرات

مؤسسية لدمج الالجئين في التعليم

العالي.

تمتد هذه الورشات لمدة اسبوع من 07

ماي 2022 إىل 13 ماي 2022 و يشارك

فيها كل من الطلبة الالجئين، االساتذة

واالداريين المشاركين في المشروع.
 
 

في اطار مشروع السيراس الدولي

قافلة الطلبة الالجئين تحط الرحال بجامعة ورقلة في اطار االسبوع الثقافي والرياضي 

 
احتضنت جامعة الشاذلي بن جديد

الطارف يوم 11ماي 2022   جلسة علمية

أطرتها البروفيسورنوال عبد_اللطيف مامي

نائبة مدير الجامعة للعالقات الخارجية
لجامعة محمد لمين دباغين سطيف2،

الجلسة خصصت للتعريف ببرامج البحث

والتعاون الدولي و مشاريع البحث الدولية،

اين القت المحاضرة التي قدمتها األستاذة

استحسان األسرة الجامعية والتي تنضوي

في اطار استراتيجية الجامعة نحو االنفتاح

عىل التعاون الدولي وبناء ترسانة من

العالقات الدولية التي تحسن تموقع

.الجامعة عىل المستوى الوطني
 

جامعة_الشاذلي بن جديد الطارف  

تستقبل البروفسور نوال عبد اللطيف

مامي

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4%D9%8A?__eep__=6&__cft__[0]=AZVRKr7f__jiXHY6Nj_8ju3mCnqM4_2lG-stg-8lVn7XCt5ZsffKy4loi5Isb85HuBTuFuSyuboFar4ypu-0-7uZw4noi04cfIZ8vYJb18AR_9iHLqcet81NRP-WwTs7-c8f0k2tbr5XmZuVJRC2yabepoBGFv65sVOJh9v_HWw671Dw547leLLYZlvyoscEN9sDvsGSr3o-aaNelI2_2RFO&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B3?__eep__=6&__cft__[0]=AZVRKr7f__jiXHY6Nj_8ju3mCnqM4_2lG-stg-8lVn7XCt5ZsffKy4loi5Isb85HuBTuFuSyuboFar4ypu-0-7uZw4noi04cfIZ8vYJb18AR_9iHLqcet81NRP-WwTs7-c8f0k2tbr5XmZuVJRC2yabepoBGFv65sVOJh9v_HWw671Dw547leLLYZlvyoscEN9sDvsGSr3o-aaNelI2_2RFO&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%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?__eep__=6&__cft__[0]=AZWRjFCTggEmDHtpmEh6RZd9q9_70isP9Uj_n7wJrX16fEYgWQDsJ5r3KMvvoSCpl2xTn0m5MUi7mBk-bxBaMH09b-ieTjJrnZus2-u9LGF7kuXKCSRs3QIvhxMvQiPtgKTqxcm7KB7hxqpfnkXVmygoVuiROmd8KaqcJMzZXIxJX-doLjqe0yLA6_3PNhFybLIQIQ5E5mtL6QpuLKa01OOP&__tn__=*NK-y-R


 

 في اطار اسبوع  التبادل الثقافي والرياضي لمشروع سيراس ممثلي جامعة محمد
لمين دباغين سطيف 2 وكافة الوفود المشاركة  في االسبوع الثاني من نشاطات

اإلدماج الخاصة بالمشروع الذي احتضنته جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 

في اطار مشروع السيراس الدولي

 قافلة الطلبة الالجئين تحط الرحال بجامعة بجاية  في اطار االسبوع الثقافي
 

Votre texte de paragraphe

شاركت يوم الخميس 19 ماي 2022 البروفيسور

نوال عبداللطيف مامي،  نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية لجامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 في الملتقى العالمي الثالث لمنظمة

اليونسكو للتعليم العالي وعىل هامشه اللقاء الذي

نظمه االتحاد من أجل المتوسط وذلك في برشلونة

باسبانيا حيث مثلت الجزائر وألقت مداخلة حول

الحكامة الجامعية باسم اتحاد الجامعات المتوسطية

يونيماد. شارك في اللقاء مختلف وزراء التعليم العالي

و ممثلوهم، منظمة اليونسكو، اتحاد الجامعات
العربية،  المفوضية االوروبية وكذلك ممثلين عن

مختلف الهيئات الدولية. كما حضر اللقاء ممثل عن

وزارة التعليم العالي الجزائرية،  السيد عمارة سيف
الدين المكلف بالدراسات عىل مستوى المديرية. من

خالل هذا اللقاء، استطاعت مرة أخرى البروفيسور

نوال عبداللطيف مامي و بجدارة ابراز و اثبات مكانة

الجزائر في كبرى المحافل الدولية في مجال التعليم

العالي. 

البروفسور نوال عبد اللطيف مامي تمثل جامعة محمد لمين دباغين بالملتقى

العالمي الثالث لمنمظمة اليونسكو  



اختتمت يوم 21 ماي 2022 فعاليات الطبعة الثانية

لالسبوع العلمي الوطني بالمدينة الجامعية لوالية

سطيف تحت اشراف وزير التعليم العالي والبحث

العلمي السيد " عبد الباقي بن زيان "و بحضور وفد

وزاري يضم كل من وزير الفالحة والتنمية الريفية السيد

" محمد عبد الحفيظ هني " , مستشار رئيس
الجمهورية المكلف باألرشيف الوطني والذاكرة الوطنية

السيد " عبد المجيد شيخي ", األمين العام للمرصد

الوطني للمجتمع المدني السيد " زبير محمد سفيان " ,

رئيس المجلس الوطني اإلقتصادي اإلجتماعي والبيئي

السيد " بوشناق خالدي" واألمين العام للمحافظة

السامية لألمازيغية السيد " سي الهاشمي عصاد "

وكافة اطارات المدينة الجامعية والسلطات الوالئية
لوالية سطيف

انتهت بتكريم الفائزين بالمسابقات التي جرت خالل

االسبوع العلمي .

 

اختتام الطبعة الثانية لالسبوع العلمي الوطني الذي احتضنته المدينة الجامعية لوالية

سطيف 

اشغال االجتماع الرابع الذي يجمع الجامعات المشاركة في مشروع ديجيتاك الدولي

والذي تنسقه جامعة محمد بوضياف للعلوم التكنلوجية وهران وذلك عىل مستوى جامعة

محمد لمين دباغين سطيف 2

اشرف عىل االفتتاح الرسمي لالجتماع رئيس الندوة الجهوية لجامعات الشرق البروفسور

لطرش الهادي اىل جانب رئيس جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 البروفسور الخير

قشي ونائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية البروفسور نوال عبد اللطيف مامي

 

مشروع ديجيتاك 

افتتاح اشغال االجتماع الرابع للجامعات المشاركة 
 
 



 

 
-كشفت البروفيسور مامي نوال عبد اللطيف لدى نزولها ضيفا عىل اذاعة سطيف

الجهوية:

الجزائر مشاركة في مشروع cires بخمسة اعضاء رفقة الخمسة الممثلين لالتحاد االوربي.

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 منسق عام للمشروع.

المشروع انطلق في 14جانفي 2020.

هدف المشروع هو ادماج الطلبة الالجئين من الصحراء الغربية سوريا فلسطين مالي...في

حقل التعليم العالي وخلق قدرات مؤسساتية.

المشروع يشرف عليه اساتذة من مختلف الجامعات الجزائرية واالوربية.

البرنامج الحالي يضم 20 طالبا جامعيا الجئيين من مختلف الدول.

الطلبة يخضعون لبرنامج خاص باشراف من

جامعة محمد لمين دباغين..

اثمرت جهود التكوين برسم رؤية مستقبلية لشراكة جزائرية عربية افريقية في مجاالت

عدة.

الطلبة يواصلون تكوينا مصحوبا بخرجات ميدانية لعدة مؤسسات اقتصادية.

شروط برنامجcires تعطي الطلبة الحرية في التكوين واختيار المشاريع.

نذلل عقبات اللغة بتكوين خاص في اللغات الفرنسية العربية واالنجليزية.

الصورة الرائعة التي تفاعل فيها الطلبة الالجئين مع مباراة الجزائر الكامرون تعكس حب

هؤالء وتعلقهم بالجزائر بلدهم الثاني.

برنامج cires المدعم من قبل االتحاد االوربي يعكس مدى صدق الجزائر في دعم الشعوب

المضطهدة لتقرير مصيرها

الطلبة الالجئين جابوا عديد واليات الوطن وشاركوا في الكثير من الورشات.

تختتم فعاليات النشاطات الرياضية الثقافية العلميةواالدماج االقتصادي لالجئين االسبوع

القادم.
البرنامج يراهن عل ابقاء مكانة الجزائر المستقطبة للطلبة الالجئين .

الحوار اجراه :سليم سنوسي
 

حوار مع البروفسور نوال عبد اللطيف مامي 
مشروع cires الممول من طرف االتحاد األوربي لفائدة الطلبة الالجئين

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%8A?__cft__[0]=AZUsEY1hvBZiX8uJ94Au2WpLdXlr7BKx-QSJgsBpEM3zL9WfscbVpXd94Fe5xO_t-qXNJ_h1ctAIWmDeOzIxnb-E2fSgf7oYwg4j68zeKm8qPpgN83MRx71BeXn0L74NQXIIZdiOgC_nrWxWSREX_6zsYV_YTnK1sekPQdJid0srCQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%B3%D9%8A?__cft__[0]=AZUsEY1hvBZiX8uJ94Au2WpLdXlr7BKx-QSJgsBpEM3zL9WfscbVpXd94Fe5xO_t-qXNJ_h1ctAIWmDeOzIxnb-E2fSgf7oYwg4j68zeKm8qPpgN83MRx71BeXn0L74NQXIIZdiOgC_nrWxWSREX_6zsYV_YTnK1sekPQdJid0srCQ&__tn__=*NK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A?__cft__[0]=AZUsEY1hvBZiX8uJ94Au2WpLdXlr7BKx-QSJgsBpEM3zL9WfscbVpXd94Fe5xO_t-qXNJ_h1ctAIWmDeOzIxnb-E2fSgf7oYwg4j68zeKm8qPpgN83MRx71BeXn0L74NQXIIZdiOgC_nrWxWSREX_6zsYV_YTnK1sekPQdJid0srCQ&__tn__=*NK-y-R


اختتمت اشغال االجتماع الرابع لمشروع

digitaq الدولي والمنعقد في جامعة
محمد لمين دباغين سطيف 2 يوم

الخميس 26 ماي 2022 والذي كلل

بالعديد من النتائج والتوصيات من اجل

تعزيز رقمنة الجودة في التعليم العالي

الجزائري 

جامعة محمد لمين دباغين تشارك في

االجتماع التنسيقي الثالث لمشروع

ديجيتاك 

نظم يوم السبت 28 ماي 2022 االتحاد الطالبي التحالف من أجل التجديد الطالبي

الوطنيAREN بجامعة مجمد لمين دباغين سطيف 2 ملتقى وطني حول::"القضية

الفلسطينية وتقرير المصير في الصحراء الغربية في ظل التغيرات الدولية".

كما قدمت خالل الملتقى البروفسور نوال عبد اللطيف مامي نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية مداخلة تطرقت خاللها الهم النقاط في المشروع الدولي سيراس

والذي يعنى بادماج الطلبة الالجئين في التعليم العالي

تلتها مداخلة البروفسور الخير قشي مدير الجامعة حول قضية تقرير مصير الشعوب
ودور المحمكة الدولية في ظل هذه الصراعات السياسية

شهد هذا الملتقى حضور الطلبة الالجئين من مختلف جامعات الوطن ومختلف

الشخصيات السياسية واطارات المدينة الجامعية
 
 

ورشات مشروع سيراس الدولي 

https://www.facebook.com/hashtag/digitaq?__cft__[0]=AZXm5VGp8TfGhFN7yC-TX-FHVZjyKj35wZDz5SPeNtpFOLS27E23zkpspwsECuRIz-ftaLZUY9dSNTi9FVGf5IVdFPiewXZYLHEBd2jQi3SJ7XZi0qRpBYtncFTKLHIcHto&__tn__=*NK-R


 
انطلقت صبيحة يوم األحد 29 ماي 2022 فعاليات االسبوع النهائي لالسبوع العلمي

Ci-RES عىل مستوى جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 وذلك بحضور الوفود
المشاركة من الجامعات الجزائرية و االوروبية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

مكتب ايراسموس + الجزائر ، مكتب األمم المتحدة المتخصص في شؤون

الالجئين، جمعية اضواء رايتس وعديد الفاعلين من المجتمع المدني. تم خالل هذه

التظاهرة تسليم حقيبة سيراس وانطالق مختلف الفعاليات.

كما أجريت عملية القرعة للنشاطات الثقافية و الرياضية

 

انطالق فعاليات االسبوع العلمي لمشروع سيراس الدولي 

بجامعة محمد لمين دباغين 

Votre texte de paragraphe



 
انطالق اليوم األول من االجتماع السادس العضاء مشروع سيراس الدولي اليوم

االثنين 30 ماي 2022 عىل مستوى جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 بحضور

جميع االعضاء الجزائرين واالوروبيين. 

Votre texte de paragrapheVotre texte de paragraphe

اختتام فعاليات االسبوع الثقافي والرياضي 

انطالق فعاليات االسبوع العلمي لمشروع سيراس الدولي 

بجامعة محمد لمين دباغين 

اجتماع اعضاء مشروع سيراس 

نظمت يوم  الخميس 02 جوان 2022جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2  حفل

اختتام فعاليات االسبوع الثقافي والرياضي  واالدماج المهني  الذي يدخل في اطار

مشروع سيراس الدولي  حيث تم تكريم جميع المشاركين في المشروع من طلبة

واساتذة وموظفين كما تم   تحديد ركن خاص بسيراس داخل الجامعة وغرس

شجرة تحمل اسم كل عضو من اعضاء المشروع    



 

في اطار تفعيل االتفاقية بين جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 و الهيئة

الوطنية لترقية الصحة و تطوير البحث FOREM, نظمت يوم االثنين 06 جوان

2022 نيابة مديرية الجامعة للعالقات الخارجية ندوة تحت عنوان الطفل
الجزائري بين الرعاية المجتمعية و االخطار المهددة لسالمته. وقد تم اإلعالن عن

افتتاح اشغال الندوة من طرف السيد رئيس الجامعة البروفيسور الخير قشي

كما تم تقديم مداخالت جد قيمة من طرف اساتذة وخبراء عىل غرار البروفيسو

مصطفي خياطي، رئيس FOREM, البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب

مدير الجامعة للعالقات الخارجية، الشيخ عمر بن الزاوي امام مسجد البدر

بسطيف و كذا مختصين كالبروفيسور مصطفي عشوي والسيدة بوصوف فريدة.

كما سجلت المداخلة حضور قوي من طرف جمعية انصاف وعىل رأسها األستاذ

عادل بورقازن رئيس الجمعية لما يقدمونه من عمل رائد في مجال حقوق

الطفل. كما تطرقت الندوة اىل التكفل باالطفال من ذوي االحتياجات الخاصة

بمشاركة السيدة عزي نعيمة منسقة االقسام المدمجة وممثلة لمديرية النشاط

االجتماعي لوالية سطيف.

 ندوة حول
.الطفل الجزائري بين الرعاية المجتمعية و االخطار المهددة لسالمته 



شاركت يوم الثالثاء 07 جوان 2022 البروفيسور نوال عبداللطيف مامي،

نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف

2 منسقة مشروع ESAGOV عىل مستوى جامعة سطيف 2 رفقة كل من
االستاذ محمد بوجاجة، نائب العميد المكلف بالدراسات العليا، االستاذ، بن

جدو بوطالبي، نائب مدير الجامعة المكلف بالدراسات العليا و البحث

العلمي، و االستاذ صالح الدين زرال، عميد كلية األداب و اللغات في

االجتماع التنسيقي المنعقد في جامعة بجاية العضاء المشروع وكذلك في

الورشة الخاصة بتقييم مشروع المؤسسة.

هذا االجتماع الذي انطلق اليوم سيمتد اىل غاية الخميس 09 جوان و يشهد

مشاركة كل األعضاء االوروبيين والجزائرين وكذا وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي.

 

ESAGOV اجتماع تنسيقي العضاء مشروع



بعد قافلة اإلدماج للطلبة الالجئين والتكوين النظري لمختلف الفاعلين،

تتواصل نشاطات مشروع سيراس الدولي المنسق من طرف جامعة محمد

لمين دباغين سطيف 2 لتبدأ سلسلة التربصات الميدانية الخاصة باالساتذة

واالداريين المعنيين بتسيير للمكاتب الخاصة بالالجئين عىل مستوى نيابة

مديرية الجامعة للعالقات الخارجية لكل جامعة جزائرية منخرطة في

المشروع.

وبداية هذه التربصات انطلقت من جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 و

جامعة قاصدي كرباج بورقلة يوم االثنين 06 جوان 2022 أين انتقل االعضاء

للمعنيين اىل جامغة كاقلياري بإيطاليا بتاطير من اتحاد الجامعات

المتوسطية " UNIMED " وذلك من أجل تطبيق آليات استقبال والتكفل

بالطلبة الالجئين عىل مستوى الجامعات الجزائرية والتي دامت 5 ايام .

 
 

 

انطالق التربصات الميدانية في اطار مشروع سيراس 



تفعيال لالتفاقية المبرمة بين جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 وجامعة

باالرمو االيطاليا وتعزيزا للعالقات الثنائية بين الجامعة الجزائرية وااليطالية

في مجال البحث العلمي الدولي، شاركت يوم االربعاء 15 جوان 2022

البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية

لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 في ورشة عمل مع الفريق االيطالي

عىل مستوى جامعة باالرمو االيطالية اين قدمت عرضا مفصال حول جامعة

سطيف 2 و عن مختلف مشاريع البحث الدولية بين الجامعتين كما قدمت

عرضا حول مختلف مشاريع البحث الدولية المنسقة من طرف الجامعة

وذلك بغرض توسيع فرص التعاون عىل مستوى جميع التخصصات

المفتوحة لفائدة الطلبة وكذا االساتذة واالداريين. هذا وقد اتفق الطرفان

عىل تنظيم الفريق االيطالي لزيارة ميدانية لجامعة سطيف 2 ابتداءا من

شهر سبتمبر المقبل مع توسيع شبكة الحركيات ضمن برنامج ايراسموس
.+

لقاء عمل بجامعة باالرمو االيطالية 
  بمشاركة البروفسور نوال عبد اللطيف مامي 



تولد العزة من رحم الشهداء

البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي ، أول جزائرية تتحصل عىل جائزة "مار نوستروم" الفضيلة

والمعرفة في بورتو كاساريو ، إيطاليا يوم 18 جوان 2022

ونحن نحتفل بستينية الجزائر لالستقالل، نتشرف شرفا كبيرا بان تكون البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

المرأة الجزائرية األوىل والوحيدة ألتي ترفع علم الجزائر اليوم السبت 18 جوان 2022 عاليا بسماء

ايطاليا و بالضبط في مديتة بورتو جيساريو لتنال وسام "الفضيلة و المعرفة" العالمي من طرف

جمعية "ميديتيراينماتي االيطالية.

وسام غير مسبوق لم يُمنح من قبل الية شخصية جزائرية: جائزة "Mare Nostrum" الخاصة التي

تمنحها جمعية MediterraneaMente APS في إيطاليا ، ُمنحت هذا العام للبروفيسور نوال عبد

اللطيف مامي ، أستاذة بجامعة محمد لمين دباغين ، سطيف 2 و نائب مدير الجامعة المسؤولة

ً لها و لمعرفتها وتميزها كامرأة نموذج بالتزامها الدؤوب و جهودها عن العالقات الخارجية تقديرا

الكبيرة في ترسيخ مبدء الحوار والتعاون بين الدول األورومتوسطية ،
كما منحت لها هذه الجائزة الخاصة بالفضيلة والمعرفة من أجل اخالقها العالية و حرصها الدائم عىل

تعزيز التعليم العالي وتدريب الشباب ، واحترام الحرية والديمقراطية والمساواة وحقوق اإلنسان ".

يتم توزيع هذه الجائزة عىل أولئك الذين تميزوا بشكل خاص ، بغض النظر عن أصولهم ، بأي شكل

اجتماعي واقتصادي وثقافي ، ليصبحوا نموذًجا للقيم العالية التي يجب الحفاظ عليها ونقلها إىل

األجيال الجديدة. هذه السنة تمنح هذه الجائزة الخاصة للشخصيةالجزائرية الوحيدة في مهرجان

الفضيلة والمعرفة في بورتو كاساريو بإيطاليا.

تُحيي جمعية MediterraneaMente APS كل عام هذا الحدث العلمي الهام والذي يشهد نسخته

السادسة لسنة 2022 ، و يركز عىل مكافأة عبقرية ومواهب وإلهام شعوب البحر األبيض المتوسط  .

يشمل التميز تعزيز السالم ، وحماية البيئة ، وتكافؤ الفرص واحترام حقوق اإلنسان ، لتقدير التنوع ،

وتشجيع التكامل بين الثقافات ، وتسهيل الحوار بين األديان وتبادل المعرفة ، وإعطاء صدى

لمنطقة سالينتو بمواردها البشرية ومناظرها الطبيعية التي ال تُحصى ، والتراث الفني والثقافي .

هذه السنة، قررت الجهة المنظمة االيطالية منح الجائزة "Mare Nostrum" الخاصة بالعلم والتميز

في مجال الفضيلة والمعرفة، للبروفيسور نوال عبد اللطيف مامي باعتبارها من خالل أعمالها

نموذج للتميز ، وللعبقرية العلمية ، كاول امرأة جزائرية ولكن قبل كل شيء كامراة مسلمة نموذج

للتسامح والحوار بين الثقافات والعمل الجاد عىل المستوى الدولي من أجل الدفاع عن قضايا

المستضعفين وتعزيز حقوق اإلنسان.

جائزة مستحقة و تكريم ليس فقط للمرأة واألستاذة والباحثة بل وللمرأة الجزائرية بكل أبعادها وفخر
للجزائر التي كونت مثل هكذا نماذج حيث يجدر الذكر ان البروفيسور نوال عبداللطيف مامي،

منتوج علمي جزائري مائة بالمائة فشكرا لبلد المليون ونصف شهيد ونحن عىل مشارف اإلحتفال

بستينية االستقالل لهذا البلد األبي الذي استطاع أبناؤه مواصلة الحفاظ عىل العهد ورفع راية الجزائر

بين األمم.

 

جائزة "مار نوستروم" الفضيلة والمعرفة من نصيب البروفسور نوال عبد
اللطيف مامي 





لتحق عشية أمس االثنين 20 جوان 2022 وفد من وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي بجامعة Paris 1 Pabtheon Sorbonne بفرنسا وذلك في

اطار التربصات الخاصة بمشروع سيراس الدولي المنسق من طرف جامعة

محمد لمين دباغين سطيف 2 والتي تعتبر الوزارة الوصية شريكا استراتيجيا

فيه.
يشارك في هذا التربص:

1. األستاذة: امين فايزة: المديرة الفرعية المكلفة بالتكوين في الطور األول
2. األستاذة: شادر سميرة: المديرة الفرعية المكلفة بمشاريع التعاون الدولية

3. االستاذ خشني كريم: المدير الفرعي المكلف بشؤون الطلبة األجانب 
4. األستاذ: انزارن إسماعيل المدير الفرعي للتنشيط في الوسط الجامعي

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
هذا وسيمتد التكوين اىل غاية 26 جوان 2022 و يتم تقديم االليات الخاصة

بالتكفل بالطلبة الالجئين في التعليم العالي.

التربصات الميدانية  الخاصة  بمشروع سيراس لفائدة

اعضاء الوزارة 



تلقت، إدارة جامعة محمد لمين دباغين سطيف2، بكثير من االمتنان اليوم األربعاء

21 جوان 2022 تهنئة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور
عبدالباقي بن زيان بعد تتويج نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية، البروفيسور

نوال عبداللطيف مامي بوسام الفضيلة والمعرفة بإيطاليا..ونحن اذ نشكر السيد

الوزير عىل هذه االلتفاتة والتهنئة، فإننا نعتبر التتويج قيمة مضافة للبالد خاصة
ونحن نحيي ستينية االستقالل. شكر خاص من جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 و من البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية.

تهنئة وزير التعليم  للبروفسور نوال عبد اللطيف مامي نظير تتويجها
بوسام الفضيلة والمعرفة بايطاليا 



شاركت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 في الجمعية العامة التحاد

الجامعات المتوسطية يونيماد يومي 22 و 23 جوان 2022 بالعاصمة االردنية

عمان، اين تم مناقشة عدة مسائل متعلقة بعضوية جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 في مجلس اإلدارة و من ثم مشاركة الجامعة الجزائرية في اتخاذ

القرارات المتعلقة بمستقبل اليونيماد و المتعلقة بترقية التعاون، توسيع

الشبكة و اقتراح مشاريع بحث دولي خاصة ببلدان البحر األبيض المتوسط.

كما أن اقتراح مخطط و اطالق بيان لترقية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، كما

قدمت نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية مداخلة حول الحكامة الجامعية و

استراتيجيات تعزيز التعاون الجهوي و الدولي. كما شهد االجتماع عرض لحقيبة

المشاريع الدولية لليونيماد و من بينها مشروع سيراس الدولي المنسق من

طرف جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2.

 

مشاركة  البروفسور نوال عبد اللطيف مامي في الجمعية العامة التحاد

الجامعات المتوسطية يونيماد 



 
انعقد يوم الثالثاء 28 جوان 2022

المجلس العلمي للجامعة و الذي

قدمت فيه البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة

للعالقات الخارجية عرضا مفصال حول

نشاطات النيابة كما قدمت أهم

مخرجات مشاريع سيراس، ايزاقوف و

كءا ديجيتاك الدولية رفقة األستاذ

بوجاجة محمد، نائب عميد كلية األداب

و اللغات مع توسيع باب النقاش حول
مؤشرات ومعايير االستبيان الخاص

بمشروع ديجيتاك تحضيرا للتكوين

الخاص برقمنة الجودة و الموجه لكل

الفاعلين في الجامعة.

قدمت يوم االربعاء 20 جويلية 2022

البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير

جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 للعالقات

الخارجية و منسقة مشروع سيراس الدولي

عرضا مفصال حول المشروع بجميع مراحله امام

طلبة من جنسيات متعددة في جامعة جنيف
بسويسرا وذلك عن طريق تقنية التحاضر عن

بعد.

سمحت هذه االفرصة، بتوسيع شبكة التعاون

مع مختلف الخبراء المنشطين للجامعة

الصيفية بسويسرا والتي نظمها كرسي

اليونيسكو حول رزنامة اليونسكو لحقوق

.اإلنسان والالجئين

عرض تجربة سيراس   امام طلبة جامعة جونيف بسويسرا 

انعقاد المجلس العلمي للجامعة 



 

في مبادرة تعتبر األوىل من نوعها، طلبة مشروع سيراس الدولي يشاركون في برنامج

الوزارة الوصية و المتعلق بالتبادل الثقافي والسياحي لواليات الجنوب والذي تجري
فعالياته في مدينة جيجل السياحية من 20 إىل 28 اوت 2022.

هذا وقد حط الرحال اليوم األربعاء 20 جويلية 2022 عدد من الطلبة الالجئين

وزمالئهم من الطلبة الجزائريين المنخرطين ضمن مشروع سيراس الدولي المنسق

من طرف جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 في اإلقامة الجامعية بجيجل اين

استقبلوا من طرف المنظمين بذات الجامعة و تحت اشراف وتاطير المديرية

المركزية للحياة الطالبية بالوزارة الوصية.

يشرف عىل تنظيم وتاطير األسبوع الثقافي والسياحي األستاذ: إسماعيل انزارن:

المدير الفرعي للتنشيط في الوسط الجامعي.

ويحتوي البرنامج عىل ورشات في المسرح والتنشيط وكذا برنامج سياحي وثقافي.

هذا ويجدر بالذكر ان قافلة سيراس تظم طلبة جامعات ورقلة، تيزي وزو، بجاية و

محمد لمين دباغين سطيف 2 تحت تاطير سامح هاللي مسؤوال عن الوفد من

الجامعة المنسقة من المديرية الفرعية لألنشطة الثقافية و الرياضية.

شكرا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عىل هذه المبادرة الرائعة واالوىل من
نوعها والتي تساهم في ادماج الالجئين في التعليم العالي.

 

مشاركة طلبة مشروع سيراس ببرنامج  وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي المتعلق بالتبادل القافي والسياحي   لواليات الجنوب  



 
ا

حتضنت يوم السبت 17 سبتمبر 2022 المدرسة العليا

لألساتذة مسعود زغار –سطيف – مراسيم اإلفتتاح الرسمي

للسنة الجامعية 2022/2023 الذي نظمته التنسيقية الوالئية

للتعليم العالي بسطيف، وذلك بحضور السادة مدراء

المؤسسات الجامعية الثالث جامعة فرحات عباس

سطيف01 جامعة محمد لمين دباغين سطيف 02 المدرسة

العليا لألساتذة مسعود زغار –سطيف- و كذا حضور السلطات

المحلية المدنية والعسكرية، و مسؤولي قطاع التعليم العالي

والبحث العلمي بشقيه البداغوجي والخدماتي، وكل االسرة

الجامعية من أساتذة، طلبة، وموظفين للمؤسسات الجامعية

الثالث.

قدمت خالل مراسيم االفتتاح كلمة ألقاها السيد مدير

المدرسة األستاذ علي بوقرورة نيابة عن مدراء المدينة

الجامعية. بعدها قرا السيد مدير جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 االستاذ الخير قشي كلمة السيد وزير التعليم العالي

والبحث العلمي لتتقدم بعدها البروفيسور نوال عبداللطيف

مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية لجامعة محمد

لمين دباغين سطيف 2 لقراءة نص المساهمة الفكرية

لالستاذ كمال بداري ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بموضوع حول : "مسؤولية الجامعة تجاه األجيال القادمة ".

تقدم بعدها األستاذ مهور باش من قسم علم اإلجتماع بجامعة

محمد لمين دباغين سطيف 2 بتقديم الدرس االفتتاحي حول

نفس الموضوع.
 

في إطار متابعة الحركيات الدولية ضمن

برنامج ايراسموس + التقت يوم الثالثاء 13

سبتمبر 2022 البروفيسور نوال عبداللطيف

مامي،  نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية

بطلبة الدكتوراة المستفيدين من منحة الريوخا

االسبانية شهر أفريل الماضي وهذا بعد انقضاء

مدة الحركية.  كما تم ترسيم مجموعة

االلومناي للطلبة الممنوحين والذين توكل

اليهم مهام المرافقة للطلبة الممنوحين

مستقبال.

االفتتاح الرسمي للسنة الجامعية 2022/2023

 

طلبة الدكتوراة المستفيدين من منحة الريوخا االسبانية



اجتماع تنسيقي العضاء سيراس عن بعد 

ا

ظمت اليوم األربعاء 28 سبتمبر 2022 جامعة محمد

لمين دباغين سطيف 2 حفل تكريم عىل شرف االساتذة

الذين تمت ترقيتهم لرتبة أستاذ التعليم العالي وكذا

الطلبة اوائل الدفعات عىل مستوى الليسانس و الماستر

لسنة 2022-2021.

كما تظمن البرنامج تكريمات خاصة الساتذة الجامعة

وذلك لتشريفهم جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

في المحافل الوطنية والدولية لكل من:

وطنيا:

-األستاذ: بلعقروز عبد الرزاق: وسام االستحقاق الثقافي
من طرف وزارة الثقافة الجزائرية

- االستاذ قبايلي عبد الحفيظ: الجائزة الثانية ألحسن
اطروحة دكتوراة في التاريخ

و دوليا:
- األستاذة نوال عبداللطيف مامي: وسام الفضيلة

والمعرفة Mare Nostrum ببورتو تشيزاريو، إيطاليا.

كما أطلقت تسمية "عهد األجيال " عىل الدفعة السابعة

والتي تجسدت في عمل مسرحي لطلبة جامعة محمد

لمين دباغين سطيف 2 ابرز تواصل الكفاح والنضال عبر

أجيال ألقو عهدا في صون األمانة والحفاظ عىل ان تحيا

الجزائر حرة أبية بتضحيات اجيالها في كل زمان ومكان.
 

نظم اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 فريق عمل سيراس اجتماع تنسيقي من أجل

مناقشة مخرجات الحزمة الثالثة من المشروع والمتعلقة بكتابة القانون الداخلي والدليل

العملياتي من أجل ادماج الالجئين في التعليم العالي.

حفل تكريمي للطلبة

المتفوقيم واالساتذة

المرتقين 



 
تشارك البروفسور نوال عبد اللطيف مامي بتجربة مشروع سيراس بالملتقى الدولي المنظم

من طرف جامعة الريوخا  

 

قدمت نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، اليوم

الخميس 29 سبتمبر 2022 مداخلة عن طريق التحاضر عن بعد رفقة البروفيسور انا ماريا

فيقا خالل الملتقى الدولي المنظم من طرف جامعة الريوخا اإلسبانية أين تناولت تجربة
مشروع سيراس الدولي كنموذجا حول تطوير القدرات الرقمية لفائدة الفئات الهشة في

الجامعات تحت عنوان : التكنولوجيات الرقمية والالجئين في اطار مشروع سيراس. 

شاركت  يوم االثنين 03 أكتوبر  2022، نائب مدير

الجامعة للعالقات الخارجية،  البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي في لقاء عن طريق التحاضر عن

بعد وذلك من أجل تقديم نتائج المرحلة األوىل من

SwissUniversities المشروع الممول من طرف

لوزارة التعليم العالي السويسرية والذي يعنى برقمنة
التعليم العالي.  هذا المشروع منسق من طرف

جامعة جنيف بسويسرا و من طرف البروفيسور نوال

عبداللطيف مامي للجزائر و يهدف اىل وضع آليات

تطبيقية من أجل رقمنة الجامعات المشاركة في

المشروع.  تستقبل جامعة محمد لمين دباغين

سطيف 2 اإلجتماع الحضوري األول والذي سينظم

شهر ماي 2023 المقبل وذلك من أجل تكوين
األساتذة في رقمنة التعليم ووضع منصة رقمية

متطورة من أجل تعميم الرقمنة في مختلف

الجامعات الجزائرية. كما يتحصل األساتذة عىل

شهادة تكوين معترف بها لتاطير الجامعات آلليات
الرقمنة.

SWISS UNIVERSIT اجتماع تنسيقي  العضاء   المشروع  الممول من طرف

ES



 

نطلق يوم األربعاء 5 أكتوبر 2022 اجتماع أعضاء

مشروع سيراس في مقر اليونيماد بالعاصمة

االيطالية روما والذي تنسقه جامعة محمد لمين

دباغين سطيف 2 حيث ناقش األعضاء خالل

يومين كاملين المراحل المتبقية من المشروع

وكيفية تفعيلها عىل مستوى الجامعات
الجزائرية.

شهد اليوم األول مناقشات ثرية من طرف

مختلف الجامعات الجزائرية من بجاية، تيزي

وزو، ورقلة، سطيف 2, واالوروبية من الريوخا،
الكورونيا، يونيماد و بيرغام. كما أثمرت عىل

االنتهاء من مراجعة القانون الداخلي للجامعة

والذي من شأنه تكريس مبدأ الجامعة المفتوحة

وتفعيل المكاتب الخاصة بشؤون الالجئين

بتاطير دقيق من طرف ممثلي وزارة التعليم

العالي والبحث العلمي المشاركين في اإلجتماع.

كما سمح اليوم األول من عرض فيديو سيراس

حول االسبوع العلمي المنظم من طرف جامعة

محمد لمين دباغين سطيف 2 في شهر ماي

الفارط.

 

اجتماع اعضاء سيراس بمقر ايونيماد بايطاليا 



 

اختتمت يوم الخميس 06 أكتوبر 2022 اشغال مشروع سيراس الدولي

المنسق من طرف جامعة محمد لمين سطيف 2 في مقر اليونيماد بروما

اإليطالية حيث تمت المصادقة عىل القانون الداخلي و دليل الطالب الالجئ و

كذا تحديد اليات المكاتب الخاصة بشؤون الالجئين في الجامعات. كما تم

تأكيد تاريخ انعقاد االجتماع الختامي للمشروع والذي سيقام عىل مستوى

الوزارة الوصية شهر ديسمبر المقبل. 

اختتام اشغال االجتماع التنسيقي العضاء سيراس 



يوم اعالمي من تنظيم جامعة قاصدي مرباح بورقلة في اطار مشروع

 ESAGOV

 

شاركت يوم الثالثاء 18 اكتوبر 2022 البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير

الجامعة للعالقات الخارجية رفقة ممثلي الجامعة اعضاء مشروع esagov في اليوم

االعالمي الذي نظم في جامعة قاصدي مرباح، ورقلة لفائدة جامعات الندوة الجهوية

للشرق أين قدمت عرضا مفصال حول المشروع و كذا النتائج المتحصل عليها وكيفية

تفعيلها بمبدأ المقاربة المبنية عىل األهداف.

كما قدم البروفيسور بوجاجة حول المقاربة التشاركية من خالل تجربة ايزاقوف.

مشروع ESAGOV مشروع أوروبي منسق من طرف اتحاد الجامعات المتوسطية

#unimed بمعية 12 جامعة جزائرية وكذا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يهدف ESAGOV (التعليم العالي الجزائري في ضل الحكامة الجامعية) إىل تحسين

ودعم إجراءات ضمان الجودة من خالل بناء مشاريع مؤسساتها، تمس مختلف

المستويات وذلك باالعتماد عىل مكتسباتها وإنجازاتها.

أهداف مشروع ESAGOV الخاصة:

• دعم دور الجامعات في التعريف بمهامها الخاصة وذلك النتهاج االستقاللية، من
خالل تحديد مشروع خاص بكل مؤسسة، منبثق عن التنسيق بين الفاعلين في الحياة

الجامعية ومعبر عن مميزاته وتخصصاته ومجال تفوقه.

• دعم المهارات اإلستراتيجية لمسيري الجامعة وموظفيها وإدارييها.
• دعم إجراءات التقييم والجودة في المؤسسات خاصة فيما يتعلق بتقريب خاليا

ضمان الجودة والتكوين البيداغوجي.
 

https://www.facebook.com/hashtag/esagov?__cft__[0]=AZXYf8B0GTg4KV3T48tINwlteS6eMQeQqIdeQfXLSEMQBiYHjl_3WRc5vqGvJWgaRKC2Fjp-ezgQJjtyUCE_xFd-UBBisEJ5h6G4i1hKcDUnk0v4KTNg3VSTyr5XxCXY4Nk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/unimed?__cft__[0]=AZXYf8B0GTg4KV3T48tINwlteS6eMQeQqIdeQfXLSEMQBiYHjl_3WRc5vqGvJWgaRKC2Fjp-ezgQJjtyUCE_xFd-UBBisEJ5h6G4i1hKcDUnk0v4KTNg3VSTyr5XxCXY4Nk&__tn__=*NK-R


مشاركة البروفسور نوال عبد اللطيف مامي المنتدى

الدولي المنظم من طرف االتحاد من أجل المتوسط

 

تواصل اشغال المنتدى الدولي المنظم من طرف االتحاد من أجل المتوسط

اليوم االثنين 31 أكتوبر 2022 عىل مستوى العاصمة االردنية عمان أين

قدمت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات

الخارجية التقرير الخاص بممارسات التوظيف في ضل االبتكار و المقاوالتية

الخضراء لشباب البحر األبيض المتوسط.

 شاركت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي، نائب
مدير الجامعة للعالقات الخارجية في اللقاء الدولي

المنظم من طرف االتحاد من أجل المتوسط في

العاصمة االردنية عمان تحت عنوان "منتدى

االبتكار والمهن الخضراء لتمكين شباب البحر

األبيض المتوسط: تفعيل الحلزون الثالثي" حيث

تلقت دعوة لمناقشة واقتراح آليات حول

"ممارسات التوظيف لالنضمام والتكرار".
يشارك في هذه اللقاء ممثلون عن وزارات التعليم

العالي للبلدان االعضاء وكذا رجال االعمال

والمهنيين و االكادميين.

 
 

اختتام اشغال المنتدى الدولي بالعاصمة االردنية 



 
جامعة محمد لمين دباغين حاضرة بالمؤتمر الدولي للطلبة ببرشلونة 

 
تفعيال لالتفاقية المبرمة بين شبكة ايراسموس للطلبة وجامعة محمد لمين

دباغين سطيف 2 و تحت إشراف اتحاد الجامعات المتوسطية يونيماد ونيابة

مديرية الجامعة للعالقات الخارجية، تشارك الجامعة في المؤتمر الدولي للطلبة

المنعقد يومي 2 و 3 نوفمبر 2022 ببرشلونة، اسبانيا ممثلة في الطالب لعيادي

عصام والذي سيكون سفيرا لجامعة محمد لمين دباغين سطيف 2 وللجزائر

عامة.

 
 



 
االبروفسور نوال عبد اللطيف تمثل الجزاىر في اكبر مؤتمر اوروبي 

البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي تسجل حضور الجزائر في أكبر مؤتمر أوروبي

حول التربية من أجل المواطنة العالمية في العاصمة االيرلندية دبلين

بدعوة خاصة تلقتها من طرف الشبكة االوروبية من أجل المواطنة العالمية و برئاسة

وزارة الشؤون الخارجية بايرلندا و لوكسومبرغ تتميز البروفيسور نوال عبداللطيف
مامي، نائب مدير الجامعة للعالقات الخارجية بجامعة محمد لمين دباغين سطيف

2 مرة اخرى بمشاركتها كاستاذة وخبيرة بالجزائر، في اثراء و رسم استراتيجيةالتربية
.من أجل المواطنة العالمية يومي 3 و 4 نوفمبر 2022 بالعاصمة االيرلندية دبلين
جاءت هذه الدعوة نظير ما قدمته البروفيسور نوال عبداللطيف مامي في مجال

التربية و التعليم حول المواطنة العالمية حيث قامت بتنسيق عدة مشاريع بحثية
دولية مهمة و لها منشورات في مجالت دورية عالمية كمجلة

Springer
مثال

Citizenship Education in Post-conflict Contexts: The Case of Algeria
كما شاركت في عدة ملتقيات و مؤتمرات عالمية من تنظيم منظمات و هيئات

دولية كاليونيسكو أين كانت تدخالتها المتميزة دليال عىل االضافة النوعية و األثر
.االيجابي الذي تسجله بحضورها كل مرة

هذا ما جعلها اليوم تشرف الجزائر مرة اخرى بتأكيد الحضور الفعال للجزائر في أكبر

لقاء عالمي يجمع وزراء اوروبيين للتربية و التعليم العالي و كذا االبتكار و الشؤون
الخارجية، منظمات شبابية، حكومات محلية وإقليمية وكذا ممثلين عن األوساط

االكاديمية و المنظمات الدولية العتماد اإلعالن الجديد حول التربية من أجل

.المواطنة العالمية لسنة 2050
يجدر بالذكر أن شخصيات كبيرة ستشارك رفقة البروفيسور نوال عبداللطيف مامي

في هذا اللقاء المصيري عىل غرار وزراء خارجية كل دول االتحاد األوروبي، منظمة

.االمم المتحدة و اليونيسكو وكذا الرئيس السابق لمنظمة االمم المتحدة بان كيمون
فهنيئا و شكرا البنة الجزائر البروفيسور نوال عبداللطيف مامي هذا االعتراف

العلمي العالمي في مجال البحث العلمي

لالطالع عىل قائمة المشاركين والمتدخلين، يمكنكم متتابعة الرابط

European Congress on Global Education to 2050 — GENE
 



 
ا



 
ا

تتواصل اشغال المؤتمر الدولي حول التربية من أجل المواطنة العالمية بحضور

البروفيسور نوال عبداللطيف مامي لليوم الثاني 04 نوفمبر 2022 في العاصمة

االيرلندية، دبلين.

من أهم مخرجات اليوم األول، استطاعت البروفيسور نوال عبداللطيف مامي

في الشبكة Critical friends "بالضفر بمكانة ضمن "االصدقاء الناقدين

األوروبية حول المواطنة العالمية وذلك لالستفادة من خبرتها في هذا المجال.

من خالل هذه المكانة، أصبحت للجزئر تمثيل عىل المستوى االوروبي في رسم

خطة التربية حول المواطنة العالمية لسنة   2050
 
 
 

البروفيسور نوال عبد اللطيف مامي ضمن  الشبكة االوروبية  

Critical friends



 
ا

اختتمت يوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 اشغال المؤتمر الدولي حول التربية من

أجل المواطنة العالمية لسنة 2050 والذي شارك فيه أكثر من 300 شخص

بالمصادقة عىل اإلعالن من طرف وزراء جميع الدول االوروبية.

 
من اليوم فصاعدا سنسمع و لمدة طويلة عن "إعالن دبلين 2050" حول التربية

من أجل المواطنة العالمية و لنتذكر أن الجزائر كانت لها باعا في رسم هذه

الخطة األوروبية التي سيتم تبنيها من طرف مختلف دول العالم. هنيئا

للبروفيسور نوال عبداللطيف مامي وللجامعة الجزائرية هذه المكانة بين األمم.
 
 
 

اختتام  اشغال المؤتمر الدولي حول التربية من أجل المواطنة العالمية لسنة

2050


