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موقع الوزارة:





طلبة جامعة التكوين المتواصل يطالبون بإعطائهم فرصة إلكمال دراستهم و الحصول على شهادات عليا
(ليسانس _ ماستر) والمشاركة في مسابقات توظيف األساتذة.
نقابة أساتذة التعليم العالي بجامعة الشلف يحتجون على خلفية نقل تعسفي ألستاذ جامعي على مستوى
جامعة الشلف.
طلبة المدرسة العليا لإلعالم اآللي يشتكون من مشكل اإليواء على مستوى اإلقامة الجامعية زيغوت بسيدي
بلعباس.
طلبة يتساءلون عن الماستر عن بعد.

مواقع التواصل االجتماعي:
 إضراب طلبة كلية الطب بجامعة قسنطينة من قبل تنسيقة ممثلي دفعات الطب ،وتم عقد اجتماع بخصوص
ذلك.
 استياء طلبة العلوم اإلسالمية (كلية خروبة) من عدم استقبال عميد الكلية للطلبة وسوء معاملته لهم.
 جامعة خروبة ،استياء الطلبة من الغياب التام للخدمات الجامعية بالكلية.
 طلبة المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا توفيق خزندار "قسنطينة" يشتكون من التهميش وعدم االنتماء
لمجالهم ،حيث الطالب بهذه المدرسة يتحصل على شهادتين مهندس دولة في البيوتيكنولوجيا وشهادة
الماستر في تخصصات ،ليست لها عالقة بشهادة مهندس دولة ،وبالتالي يتم رفضه للمشاركة في مسابقات
التوظيف
 طالب دكتوراه من ذوي االحتياجات الخاصة ،بجامعة تيزي وزو "تامدة" ،يشكو من رفض ملف المنحة
الجامعية له ،بحجة أنه مستفيد من اإلعانة التي تقدمها له الدولة وعليه االستغناء عن إحداهما .
 استياء طلبة جامعة "مولود معمري" بتيزي وزو من عدم توفر األمن على مستوى موقف حافالت نقل
الطلبة ،ويطلبون إعادة إدخال الحفالت داخل الحرم الجامعي.
 وقفة احتجاجية باإلقامة الجامعية قوجال محمد  0111سرير للبنات بالمدرسة العليا لألساتذة باألغواط
احتجاجا على سوء التسيير والالمباالة وغياب مدير اإلقامة وكذا مدير الخدمات الجامعية وإهانة
الطالبات من طرف عمال االدارة.
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 أسوء دخول جامعي تعرفه جامعة خميس مليانة من ناحية الخدمات (اإليواء-اإلطعام-النقل) هذه السنة.
 بداية إضراب �طلبة المدرسة العليا لإلعالم اآللي بسيدي بلعباس.
 فيديوهات وصور على الفايسبوك لمقيمات باإلقامة الجامعية دوادي صالح ( 0111سرير إناث) التابعة
لمدرية الخدمات الجامعية باتنة على الحالة الكارثية التي يعيشونها داخل اإلقامة.


2

