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موقع الوزارة:
 الموظفون المتعاقدون بالمركز الجامعي بالبيض يطالبون باإلدماج.
 طلبة يطالبون باتخاذ إجراءات ردعية ضدّ بعض األساتذة الجامعيين الذين يؤطرون الطلبة ويناقشون
مذكرات العديد منهم ،وتجدهم ينسبون عمل الطلبة إليهم ،وبهذا يتأهلون بأعمال الطلبة.

مواقع التواصل االجتماعي:








طلبة يتساءلون عن موعد التسجيالت على مستوى جامعة التكوين المتواصل.
جامعة غرداية تعلن عن فتح مسابقة توظيف رتبة أستاذ مساعد قسم "ب" وذلك يوم  30أكتوبر ،0302
لكن الراغبون في المشاركة مستاؤون من عدم استطاعتهم التسجيل عبر المنصّة الرقمية المخصصة
لذلك.
اقتراح مراجعة النصوص القانونية المتعلّقة بالتعيين في المناصب العليا وذلك بالتشاور مع المديرية
العامة للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري ،لمنح فرصة أكبر لذوي الكفاءات.
طالب سنة أولى ماستر ،تخصص علوم سياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة "جياللي ليابس"
سيدي بلعباس ،تم قبوله ،وعند إقدامه على إجراءات التسجيل تم رفض تسجيله من طرف نائب العميد
لكلية الحقوق والعلوم السياسية بحجة حيازته على شهادة ماستر في سنوات سابقة ،رغم وجود تعليمة
وزارية تنص على حاملي الماستر أحقية التحضير لشهادة ثانية في حدود األماكن البيداغوجية لنسبة
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المطالبة بالتدخل ومراسلة مدراء الجامعات بسبب رفض تسجيل الكثير من الراغبين في الحصول على
شهادة ثانية ،بسبب عدم وجود وثيقة رسمية تلغي قانون الخمس سنوات بعد آخر شهادة وبحجة عدم
وجود مقاعد.

 المطالبة بتوضيح بخصوص القرار الصادر يوم  21جويلية  0302المتعلق بالتأهيل الجامعي واستفسار
عن ضرورة تأشير الملف المودع بالجامعة من طرف المجلس العلمي ،لكي تطبق عليه المادة  03من
القرار السابق الذكر أو يكفي وصل االيداع لتطبق عليه المادة المذكورة.
 طلبة جامعة باب الزوار يتساءلون عن نتائج الماستر فئة .% 03
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طلبة جامعة بوالصوف ميلة مستاؤون من الفوضى على مستوى مكاتب التسجيالت ،ومن عدم انضباط
الموظفين بأوقات العمل ومعاملتهم السيئة لهم.
طلبة بلدية فريحة بتيزي وزو يعانون من عدم وجود أماكن مخصصة للبحث والمطالعة.
طلبة اإلقامات الجامعية بجيجل يشتكون من سوء التسيير على مستوى اإلقامة ،ومن عدة مشاكل أخرى
منها سرقة الغرف وسرقة حنفيات دورات المياه ويطالبون بتعزيز األمن على مستوى هذه اإلقامات.
الطلبة القدامى يتساءلون عن نتائج التحويالت.
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