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نشريـة دوريـة تصـدر عـن رئاسـة اجلامعـة

 
        عقدت اجتماعات ماراتونية 
هذه  خالل  املصاحل  كافة  مست 
اهلدف  وكان  األخرية،  الفرتة 
األمسى من ذلك دفع نفس جديد 
من  الكثري  يذيب  أن  شأنه  من 
جديدة  روح  وإعطاء  اجلليد، 
بينها.  وفيما  املصاحل  داخل 
من  انطالقا  اجلاد  العمل  إىل  اجلميع  دعوة  إىل  حرصت  وقد 
املكاسب مع االجتهاد على حصر  القسم، واحلفاظ على  نواة 
متوفر  هو  ما  مع  يتناسب  مبا  حبلّها  واإلسراع  العالقة  املشاكل 

من إمكانيات.
كان تركيزي الشديد على رؤساء األقسام ألنهم القادة الفعلّيون 
واألمناء  املخابر  مديري  مع  لقاء  لي  كان  كما  وامليدانيون، 

العامني، وكل أطياف النقابات.
مفاجئة  ميدانية  زيارات  إجراء  عن  أتوقف  مل  أنين  وأضيف 
عن  أتغاضى  ولن  احمليط،  وصورة  العمل،  سري  على  للوقوف 
أي خطأ يعرقل دوران عجلة التسيري، أو يشوه صورة املشهد 
اجلامعي، ويف ذلك كان لي لقاء مع جلنة أخالقيات املهنة اليت 

سأحيل عليها كل ملف خيدش وجها أخالقيا.
إنين أعّول كثريا على كل أفراد األسرة اجلامعية بالتفاعل البناء 
واملبادرة من طرف اجلميع، وآمل أن تكون هذه السنة اجلامعية 
من  أطلب  كما  املتميزة،  واالجنازات  السارة  باملفاجئات  مليئة 
واملوظفني  األساتذة  لكافة  والسداد  التوفيق  وجّل  عزّ  اهلل 

والطلبة.

السياحية  المقاوالت  تساهم  أن  يمكن  مدى  أي  إلى    
في تنمية االقتصاد الوطني؟ هذا التساؤل المركزي 
الذي طرحه الملتقى الدولي الثاني حول المقاوالتية 
الذي  ، و  السياحي  القطاع  و دورها في تطوير 
نظم من طرف قسم العلوم التجارية لكلية العلوم 
االقتصادية و التجارية وعلوم التسيير لجامعة 
مديرية  مع  بالتعاون  قالمة   1945 ماي   8
السياحة لوالية قالمة، وتحت الرعاية السامية 
الصناعة  و  السياحة  وزير  معالي   للسيد 
 2017 أكتوبر  و25   24 يومي  التقليدية 
بقاعة المحاضرات الكبرى بمجمع سويداني 
بوجمعة بحضور دولي مميز من: مصر، 
فرنسا  تونس، و السودان إضافة إلى 26 
المشاركون  أجمع  قد  و  جامعة جزائرية. 
على ضرورة أن يصبح القطاع السياحي 
المقاوالت  من  نسيج  قبل  من  مدعوما 
المهنية،  و  المنظمة  و  الحديثة،  السياحية 
وهو شرط أساسي لرفع التحديات، و تقديم 
عرض خدمات تتماشى مع المعايير الدولية 
المتعارف عليها، ووضع إستراتجية وطنية 
يعتبر  الذي  السياحي  بالقطاع  للنهوض 
تطوير  في  البديلة  و  المهمة  القطاعات  من 

االقتصاد الوطني.  ... )تتمة ص3(

أقـــــرأ جزائــــريا
   حل بجامعة 8 ماي 1945 قالمة يوم 4 نوفمبر 

في  التونسيين  والباحثين  األساتذة  من  وفد   2017
إطار مشروع "الحقائب األكاديمية" الذي أطلقه مخبر 
– منوبة  بجامعة  والفرنكوفونية  المغاربية  الدراسات 

تونس-. وقد كان في استقبالهم مدير الجامعة الذي ثمن 
المبادرة واعتبرها خطوة كبيرة لمد جسور المعرفة، وقد قام 

الوفد بتسليم الحقيبة األكاديمية لجامعة قالمة تحت شعار "أقرأ 
جزائريا" أين قدم المخبر مجموعة من الكتب والمؤلفات التونسية 

من مختلف التخصصات. وبالمقابل سيحل وفد جامعة قالمة بتونس 
شهر مارس 2018 لتسليم حقيبة أكاديمية بدوره.

المغاربية  والكتب  الباحثين  تشجيع حركية  إلى  الثقافية  المبادرة  وتسعى هذه 
وتكوين قاعدة بيانات بين الدول المغاربية.

بقـلوب مؤمنة بقضاء 
وببالــغ  وقــدره  اهلل 
واألســـى  احلـــــزن 
وفــاة  نبـــأ  تلقينــا 
الطالـب بن جامع باسم 

سنة 3 قانون خاص.
مديـر  حنــن  نتقـدم 
 1945 ماي   8 جامعة 
تعازينا  بكل  اجلامعية  األسرة  وكل  قاملة، 
اخلالصة  داعني اهلل سبحانه أن يسكن الفقيد 
يلهم  وأن  رمحته  عليه  ينزل  وأن  جناته  فسيح 
أهله وذويه مجيل الصرب والسلوان، ويسكنه 
فسيح جناته مع األنبياء والصديقني والشهداء 

والصاحلني وحسن أولئك رفيقا.
وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم ...

وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

تعــزية

امللتقى الدولي الثاني حول  املقاوالتية 
و دورها يف تطوير القطاع السياحي
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ببالغ الحزن واألسى تلفت أسرة الجامعة نبأ وفاة:
- والد السيد: كمال صياد أستاذ بكلية اآلداب واللغات.

- والد السيد: رضا مرطاني مهندس في االعالم اآللي بجامعة 8 ماي 
.1945

- أخ السيد: رضا دوادي موظف بجامعة 8 ماي 1945.
- عم السيدة: زراري أسماء موظفة بجامعة 8 ماي 1945.

 
مدير النشرية:

األستاذ الدكتور صالح      
العقون

رئيس التحرير: د. عبد الغاني خشة
هيئة التحرير:    - عادل فنيدس

                   - زهراء جاليلية
   تصمـيم: عمر عميروش
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أكتوبر/ نوفمرب 2017 العدد الثاني والثالثون

   استضافت إذاعة قاملة ضمن برنامج 
»البيئة بني الواقع و اآلفاق «

و  الواقع  بين  البيئة  برنامج  ضمن  الجهوية  قالمة  إذاعة  استضافت   *
لوالية  الري  مديرية  ممثلين عن  بوعزيز  سليم  السيد  يقدمه  الذي  اآلفاق 
قالمة ومحافظة الغابات، و ممثل عن جامعة 8 ماي 1945  البروفيسور قاشي سليمان 
من كلية العلوم الطبيعية والحياة وعلوم األرض والكون تخصص هيدرو جيولوجيا يوم 
3 أكتوبر 2017، و قد دار موضوع الحلقة حول المياه أين تطرق البروفيسور إلى طرق 
إلى  التقليدية  إلى  العلمية  تقنيات تختلف من  تتطلب  أنها  المائية، و  الموارد  البحث عن 
الحديثة و كل منها لها ايجابيات وسلبيات. بعدها قدم شرحا مختصرا عن كيفيات عمل 
الطرق العلمية، و تحدث كذالك عن الدور الذي تقوم به الجامعة في عمليات االستكشاف 
التي  استكشاف  أماكن  عن  أمثلة  وأعطى  المجال،  في  المعنيين  الشركاء  مع  بالتعاون 
قامت بها الجامعة مثل حجر منقوب وحمام النبائل وغيرها، كما تحدث عن االستغالل 
في  والدارسات  باألبحاث  والقيام  للعمل  مستعدة  الجامعة  وأن  االستكشاف  لعمليات 
المياه. ثروة  على  للحفاظ  المواطنين  دعا  و  لذالك،  الضرورة  دعت  كلما  المجال  هذا 

لقـــــــــاءات
* يوم األربعاء 25 أكتوبر 2017، تمّ لقاء مدير الجامعة مع األمين الوالئي 
للنقابة الوطنية لألساتذة الجامعيين الدكتور نبيل كريبس بحضور رئيس الديوان 
واألمين العام، وقد شمل الحوار مجمل القضايا التي تشغل األستاذ كملف السكن 
الذي يعرف متابعة خاصة من طرف رئاسة الجامعة، كما تناول الحديث عالقات 
العمل التي يجب أن تتكيف مع القانون وروحه إذا اقتضى األمر، وخارج هذا 
اإلطار ال يمكن السماح للتجاوزات، وانتهاك ضوابط العالقات التي تحكم سير 
العمل، كما يجب أن يكون هناك تنسيق في هذا الجانب من طرف الجميع، وقد 

تطرق الطرفان إلى انشغاالت أخرى كثيرة.

* يوم األربعاء 25 أكتوبر 2017، التقى مدير الجامعة مع ممثلي فرع اإلتحاد 
العام للعمال الجزائريين، بحضور رئيس الديوان واألمين العام، وقد تناول جدول 
أعمال الجلسة التكوين وتربص تحسين المستوى، المسار المهني للموظف، إعالم 
إطار  في  المستخدمين  وتوظيف  طلباتهم  حق  في  المتخذة  بالقرارات  الموظفين 
عقود ماقبل التشغيل. هذه االنشغاالت التي انصب عليها نقاش ساخن سعى من 
خالله الطرفان إلى اإلجابة على األسئلة، كما تمّ االتفاق على لقاء قادم لدراسة 

ومناقشة بتفاصيل ودقة أكثر.

المهنة،  اخالقيات  لجنة  مع  الجامعة  مدير  التقى   ،2017 أكتوبر   31 يوم   *
اللجنة  دفع وتيرة عمل  الذي جاء من أجل  اللقاء  الديوان. هذا  بحضور رئيس 
بإضافة أ د شايب قدادرة عوضا عن أ د صالح فركوس الذي أحيل على التقاعد، 
كما سمح ذات اللقاء باالستماع النشغاالت أعضاء اللجنة بداية برئيسها أ د بلقاسم 
احتكاك  التشاوري والتنسيق، وخلق  العمل  الحاضرون على  بلعرج، وقد أجمع 

مفيد وايجابي بين أفراد األسرة الجامعية مما يساعد على العطاء أكثر.

بقاعة  المخابر   رؤساء  مع  الجامعة  مدير  التقى   ،2017 اكتوبر   31 يوم   *
بوجوب  المدير  فيه  أكد  الذي  اللقاء  هذا  الديوان،  رئيس  بحضور  االجتماعات 
االنفتاح بقوة من خالل مخابر البحث، كما يجب السيطرة على المشاكل التي تعيق 
البحث العلمي. وقد تناوب على الكلمة رؤساء المخابر في حوار شفاف وصريح، 
وقد ثمن مدير الجامعة كل التدخالت متخذا في الوقت نفسه بعض اإلجراءات التي 

من شأنها رفع وتيرة البحث العلمي عن طريق المخابر العلمية.
 

المكلفة  النيابة  اجتماعات  بقاعة  الجامعة  مدير  التقى  نوفمبر2017   11 يوم   *
بالتكوين العالي في الطورين األول والثاني والتكوين المتواصل مع عمداء الكليات 
الدكتور صالح  األستاذ  الجامعة  مدير  الحديث  تناول  وقد  للبيداغوجيا.  ونوابهم 
العقون ملخصا للحضور ما جاء في اللقاء الذي عقده مع رؤساء األقسام، وقد 
المواظفين وسير  تنظيم األقسام وتكوين  إعادة  الحديث في مجمله حول  انصب 
الحاالت  المدير  نائب  مع  المجتمعون  تباحث  كما  بصرامة.  ومتابعتها  الدروس 

العالقة و ظبط رزنامة االمتحانات والعطل واألنشطة البيداغوجية.

المحاضرات بمجمع سويداني بوجمعة  * يوم 12 نوفمبر 2017 عرفت قاعة 
بوجود مدير الجامعة وطاقم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وأساتذتها حضورا 
أجلهم  من  نظم  الذي  الدراسي  اليوم  لمتابعة  وذلك  األولى،  السنة  لطلبة  مكثفا 

للتعرف عن قرب على كل ما من شأنه أن يفيد الطالب في حياته الجامعية.

مدير  التقى  القديم  القطب  مكتبة  محاضرات  بقاعة   2017 نوفمبر   13 يوم   *
الجامعة وطاقمه اإلداري باألساتذة الجدد الذين تعرفوا على الجامعة ومسيريها 
كما استمعوا إلى بعض اإلرشادات التي من شأنها أن تفيدهم في مسارهم ليلتحقوا 

بأول درس تكويني في ذات اللقاء.

* بتاريخ 26 نوفمبر 2017 التقى مدير الجامعة األستاذ الدكتور صالح العقون 
باألمناء العامين للكليات السبع ، حيث تطرق إلى ضرورة التحكم المثالي في كل 
مايتعلق بالكلية ، كما تناول بالحديث وجوب النظر إلى كل كلية بخصوصيتها ، 

عندما يتعلق األمر بالمستخدمين و آليات التسيير . 
 

ت
ـا
ــ
ــ
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تن تم يوم 11 أكتوبر 2017 تكليف األستاذة بن صويلح عفاف 
آسيا بتسيير نيابة مديرية التكوين في الطورين األول والثاني 
في  العالي  التكوين  وكذا  والشهادات  المتواصل  والتكوين 
التدرج. كما تم تكليف األستاذ بن عبد اهلل أحسن يوسف بمهام 

لدى المديرية نفسها.

حميد  حمالوي  الدكتور  تكليف   2017 أكتوبر   23 يوم  تم 
المكلفة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  نيابة  تسيير  بمهام 

بالدراسات والمسائل المرتبطة بالطلبة. 

إبراهيم  براهيمي  الدكتور  تكليف  أكتوبر 2017   25 يوم  تم 
من  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  بكلية  التاريخ  قسم  برئاسة 

طرف مدير الجامعة.

                                                                       
Conven

tions
Signature de conventions cadres de coopération 

entre l’université 8 mai 1945 - Guelma Guelma et:

C
Centre national de recherche et de développement de la 

peche et de l’aquaculture (CNRDPA)
 ette convention a pour objet de fixer le cadre de collaboration 
que les deux parties  souhaitent développer dans les domaines 

suivants: la recherche scientifique, la formation continue, stages pra-
tiques et visites techniques, l’encadrement et le co-encadrement, la 
valorisation de la recherche et le transfert de connaissances, colloques 
et séminaires, l’expertise.

Le Mans Université France
e présent accord est destiné à établir, faciliter et intensifier les 
échanges scientifiques et pédagogiques ainsi qu’à développer la 

coopération entre les deux parties dans les spécialités communes aux 
deux établissements.

L
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(تتمة ص1( ... و أيضا إنشاء مقاوالت سياحية جديدة، وتحسين 
تنافسية المقاوالت السياحية الموجودة من شأنه تفعيل برنامج 
وطني لإلبتكار والتنافسية السياحية، وذالك من خالل إصالح 
المنظومة المؤطرة و المنظمة للمهن السياحية. و ضمان الحد 
األدنى من معايير الجودة إلى جانب وضع جهاز مواكبة عام، و 
مندمج خاص بالمقاوالتية السياحية يتضمن مجموعة من آليات 
الدعم التي من شأنها تسهيل إنشاء المقاوالت السياحية، و تطوير 
الموجودة منها. وفي هذا اإلطار أكد الملتقى على دور الجامعة 
في المجتمع واالنفتاح عليه، وإيجاد حلول لمشاكله. وهذا من 
طريق  خارطة  العلمية  التظاهرة  هذه  جعل  و  إعطاء  خالل 
يمكن العمل بها في تطوير القطاع و ختاما كرم المشاركون، 
ولإلشارة نظم على هامش هذا الملتقى معرضا خاصا بالمهن 
السياحية في ساحة الكلية الذي عرف إقباال معتبرا من طرف 

األسرة الجامعية.
 امللتقى الدولي السادس يف األدب و املنهج  - ميتا قص النص األدبي -

    نظم قسم اللغة واألدب العربي لكلية اآلداب واللغات يومي 
السادس في األدب  الدولي  الملتقى  24 و 25 أكتوبر 2017 
بقاعة  أشغاله  دارت  الذي  األدبي"  النص  "ميتاقص  والمنهج 
المحاضرات الساسي ين حملة –المجمع الجديد- الذي نشطته 
مجموعة من األساتذة من جامعات داخل وخارج الوطن، حيث 
النقاش حول  قدموا مجموعة من المحاضرات من أجل إثراء 
النصوص  في  وجمالياته  وأشكاله  وتجلياته  الميتاقص  تقنية 

األدبية المختلفة.
 امللتقى الدولي حول اجلزائر وإفريقيا من دعم احلركات التحررية 

إىل بناء شراكات إسرتاجتية 
ماي   8 لجامعة  السياسية  والعلوم  الحقوق  كلية  نظمت     
1945 قالمة ملتقا دوليا بعنوان: الجزائر و إفريقيا - من دعم 
يومي    - إستراتجية  شراكات  بناء  إلى  التحررية  الحركات 
حمود  نايت  المحاضرات  بقاعة    2017 أكتوبر   31 و   30
من  وأساتذة  باحثين  بمشاركة  هيليوبوليس  بمجمع   مصطفى 
ضرورة  على  المتدخلون  أجمع  وقد  وخارجه.  الوطن  داخل 
بدول  للجزائر  واالقتصادي  التجاري  االرتباط  نسبة  زيادة 
بين  تجمع  التي  الممكنة  الشراكة  أطر  كل  وتفعيل  القارة، 
التي  النفطية  الجزائر  عائدات  تراجع  نتيجة  وهذا  الطرفين 
تتبنى نموذجا اقتصاديا جديدا يقوم على زيادة المداخيل خارج 
مداخل  بدايتها  كانت  محاور  الملتقى  تناول  وقد  المحروقات. 
نظرية و مفهوميه للموضوع، ثم الدور التاريخي للجزائر في 
األمن  بعدها  واالقتصادي،  السياسي  االستقالل  نضال  إفريقيا 
االفرو  للشراكة  كمجال  الجديدة  األمنية  التهديدات  مواجهة  و 
جزائرية، كذلك المقاربة الجزائرية إلدارة النزاعات اإلفريقية: 
الدبلوماسية والوساطة، و االستثمارات و الشراكة االقتصادية: 
الرهان الجديد للجزائر إفريقا و الدبلوماسية الثقافية كآلية معززة 
لمكانة الجزائر إفريقيا، وأخيرا تنافس القوى الدولية واإلقليمية 
في أفريقيا وانعكاساته على الشراكة األفرو جزائرية. وقد كان 
من بين أهداف الملتقى الوقوف على الدور التاريخي للجزائر 
بالجهود  التعريف  و  اإلفريقية  الدول  من  كثير  استقالل  في 
الدبلوماسية، و األمنية للجزائر في إفريقيا و إمكانية تعزيزيها، 
و معرفة فرص الشراكة االقتصادية، و األمنية الممكنة للجزائر 
مع األفارقة، و البحث في إمكانيات تعزيز التكامل اإلفريقي، و 

موقع الجزائر ضمنه.

    امللتقى الوطين حول تنافسية الصناعات الصغرية و املتوسطة 

اجلزائرية يف ظل التغريات الدولية و اإلقليمية 
مخبر  نظم  قالمة  والية  والي  للسيدة  السامية  الرعاية  تحت      
التنمية الذاتية و الحكم الراشد لكلية العلوم االقتصادية و التجارية 
و علوم التسيير لجامعة 8 ماي 1945 قالمة، بالتنسيق مع مديرية 
الصناعة والمناجم لوالية قالمة  يومي 27 و28 نوفمبر 2017 
بقاعة المحاضرات الكبرى بمجمع سويداني بوجمعة ملتقا وطنيا 
في  الجزائرية  والمتوسطة  الصغيرة  الصناعات  تنافسية  حول: 
ظل التغيرات الدولية و اإلقليمية بمشاركة 52 باحث وأستاذ من 
أكدوا  الذين  و  االقتصادي  المحيط  من  و  جزائرية،  جامعة   22
واقع  حول  استشرافية  و  موضوعية  رؤية  تكوين  على ضرورة 
الصناعات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر، و سبل دعم وترقية 
تنافسية  على  الضوء  تسليط  الملتقى  هدف  كان  قد  و  تنافسيتها. 
الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في ظل التغيرات التي 
تشهدها البيئة االقتصادية و السياسية الدولية، السيما متغير العولمة 
و المنظمة العالمية للتجارة. وللعلم فقد نظم معرض على هامش 
المتوسطة  و  الصغيرة  المؤسسات  و  الصناعات  حول  الملتقى 

بساحة الكلية. 
امللتقى الوطين حول آليات احلماية الدولية والوطنية للطفل

   نظم قسم العلوم القانونية واإلدارية لكلية الحقوق والعلوم السياسية 
الدولية  الحماية  آليات  حول  وطنيا  ملتقا   2017 نوفمبر   8 يوم 
جامعات  مختلف  من  أساتذة  بالملتقى  وشارك  للطفل.  والوطنية 
التشريعية  الحماية  حول  المداخالت  مواضيع  ودارت  الوطن، 
لتسليط  الملتقى  جاء  وقد  للطفل،  والمؤسساتية  والوطنية،  الدولية 
الضوء على كيفية التصدي لظاهرة االعتداء على األطفال، وحماية 

الطفل من الجانب القانوني والتشريعي الدولي والوطني.  

Conven
tions

اجتماع اجمللس العلمي للجامعة
برئاسة  االجتماعات  بقاعة   2017 نوفمبر   28 الثالثاء  يوم  تم 
للجامعة  العلمي  للمجلس  اجتماع  عقد  الجديد  بالقطب  الجامعة 
التالي : عرض  تناولوا جدول األعمال  الذين  بحضور أعضائه 
خاص  حال  عرض  و   ، التدرج  في  بالدراسات  خاص  حال 
حال  و عرض  الجامعي،  التأهيل  و  التدرج  بعد  ما  بالدراسات 
وبعض  والدولي  الوطني  الصعيد  على  المبرمة  الشراكة  حول 
نتائج تجسيد وتفعيل بعض االتفاقيات مثل حركية الطلبة واألساتذة 

إلى جانب متفرقات .
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إحياء الذكرى الثالثة والستون الندالع ثورة التحرير اجمليدة
   أحيت جامعة 8 ماي 1945 بالتنسيق مع متحف المجاهد قالمة يوم 31 أكتوبر 2017 فعاليات 
االحتفال بالذكرى الثالثة والستون الندالع ثورة التحرير المجيدة أول نوفمبر، حيث قدم الدكتور الحواس 
الغربي محاضرة بعنوان: األهداف والمبادئ النوفمبرية، واستمع الحاضرون بعدها إلى شهادات حية 
للمجاهدين: الشريف خليفة وصالح بوعديد، وإلقاءات شعرية لكل من الشاعر: حسين سليمان والطالبين: 
محمد أمين كحل الراس وبشرى بوطالب. كما تم عرض فيلم قصير لنادي الفنون البصرية الجامعي 
الجامعي، وعرض مسرحي  الرسم  لنادي  المباشر  إلى رسم على  باإلضافة  نوفمبر  بعنوان: حكاية 
من  التاريخية  للصور  معرضا  الحفل  تضمن  وقد  الجامعي.  المسرح  نادي  قدمه  نوفمبر،  بعنوان: 
تنظيم متحف المجاهد قالمة، كما كان ختام هذا االحتفال تقديم مجموعة من الشهادات وزعت على 

المشاركين.

أبواب مفتوحة حول نادي الفنون البصرية للجامعة
الثقافية  العلمية،  لألنشطة  الفرعية  المديرية  نظمت     
 – للجامعة  البصرية  الفنون  نادي  مع  بالتعاون  والرياضية 
كريا تيفا – أبوابا مفتوحة للتعريف بالنادي و نشاطاته التي 
الجدد  الباكالوريا  شهادة  حاملي  خاصة  و  للطلبة،  يقدمها 
المحاضرات بمجمع  بقاعة  أكتوبر 2017  الثالثاء 10  يوم 
قدمها  نشاطات  عدة  الفعالية  شملت  وقد  بوجمعة،  سويداني 
استراحة   ، ريبورتاجات  بالنادي،  للتعريف  النادي  أعضاء 
موسيقية، عرض مسرحي، و محاضرة حول النجاح و الفشل 

بكل تواضع وغرور.
 Compte rendu de la visite du directeur de
 l’institut français à l’université 8 mai 1945

Guelma

U ne rencontre entre le directeur de l’Institut Français 
Annaba, Mr Bertrand Furic et les responsables de 
l’université 8 mai 1945 Guelma fut organisée le 

27/11/2017, dans le but de construire un partenariat du-
rable et dynamique et de nouer des liens solides et forts 
entre les deux institutions respectives, à travers des activités 
destinée aux étudiants de l’Université de Guelma.
Le Recteur de l’université, Pr. ELLAGOUNE SALAH a 
encouragé, cette initiative et a exprimé son souhait de 
faire bénéficier les étudiants de l’université de Guelma de 
cette coopération, notamment pour les nouveaux étudiants 
inscrits dans les branches techniques et scientifiques ou 
les cours sont majoritairement dispensés dans la langue 
française. Il a demandé, à cet effet, à l’Institut Français 
d’apporter son aide afin de trouver des stratégies efficaces 
susceptibles de résoudre les problèmes rencontrés par les 
étudiants dans la langue française.

Participation des étudiants et staff de l’Uni-
versité de guelma avec le NEO Algérie au Salon 

International du Livre d’Alger (SILA)
ors de la participation du Bureau National Eras-
mus+  au salon international du livre d’Alger 

)SILA) le 27 Octobre 2017, où le bureau a présenté 
un diaporama des différents actions du programme 
en mettant l’accent sur l’Action » Mobilisé des Indi-
vidus à des fins d’Education et de Formation »  des 
bénéficiaires de mobilités de l’université 8 Mai 1945 
Guelma ont été invités afin de partager leurs expé-
riences durant leurs mobilités en Espagne, Rouma-
nie, ou encore la Turquie.

Mission
uite à une visite d’un groupe de la faculté des 
Sciences de la Nature et de la Vie et Sciences de 

la Terre et de l’Univers de l’Université 8 Mai 1945 
Guelma au groupe  SAFILAIT Ain Smara Constan-
tine, une réunion a été tenue entre les représentants 
des deux parties, Le 15 Novembre 2017,  afin de 
présenter le projet COFFEE, où les cadres du groupe 
SAFILAIT ont présenté un intérêt majeur pour le 
projet et ont émis un avis favorable pour une étroite 
collaboration avec l’Université 8 Mai 1945 Guelma.
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