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موقع الوزارة:
 استفسار عن موعد االعالن عن نتائج التحويالت الجامعية للطلبة الجدد.
 الطلبة المتربصون تخصص صيادلة لم يتم لحد اآلن صب منحة التربص ويطلبون التدخل.
 المطالبة بتمديد تاريخ التسجيل للسنة االولى ماستر وهذا من أجل تمكين أكبر عدد ممكن من الطلبة
والموظفين الراغبين في مواصلة دراستهم من التسجيل ،ويطلبون أيضا إيجاد حل للطلبة الذين أكملوا
السنة األولى ماستر وتغيبوا بسبب ظروف أو مبررات موضوعية ،كما يطالبون بفتح بوابة رقمية
للتسجيل ضمن السنة الثانية ماستر للغائبين لمدة تفوق  33سنوات وإلغاء التعليمة التي تحرمهم من
مواصلة المسار الدراسي.
 االدارة تطلب من الطلبة إحضار وصل حقوق التسجيل ،وكيف العمل بالنسبة للطلبة الذين سدّدوا
بالبطاقة الذهبية ؟

مواقع التواصل االجتماعي:
 الطلبة يشتكون نقص النقل الجامعي بالقطب أوالد فارس  -جامعة حسيبة بن بو علي ،بالشلف
 اإلتحادية الوطنية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي "السناباب" في بيان مساندة أبدى استعداده التام
إلنجاح اإلضراب الوطني الذي أقرته األمانة الوطنية من أجل الرفع من النقطة االستداللية وتحسينا
المستوى المعيشي للموظف في القطاع الوظيف العمومي.
 استفسار عن بداية التسجيالت بالمدرسة العليا للمناجمنت القليعة.
 التسجيالت باإلقامة الجامعية الجديدة بسيدي عبد اهلل تبدأ يوم  3أكتوبر أو  5أكتوبر ،واألشغال لم
تكتمل بعد.
 الطلبة مستاؤون من اإلعالن عن الرزنامة الرسمية للدخول الجامعي في العديد من الجامعات ،ولم يتم
اإلعالن عن المداوالت النهائية بعد.
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القرار  :515حضور الطلبة في األعمال الموجهة  TDوالتطبيقية  TPإجباري هذا العام.
جامعة الجلفة تقسم طالبها على ثالث دفعات ،كل دفعة تدرس أسبوع كل ثالث أسابيع.
أغلب الجامعات تقرر اعتماد إحدى الرزنامتين وتتخلى عن الرزنامة الشهرية أسبوع بأسبوع لكل دفعة أو
أسبوعين بأسبوعين لكل دفعة.
الطلبة مستاؤون من عدم السماح لهم باختيار األستاذ المؤطر إلنجاز مذكرة تخرجه واالدارة هي من
تفرضه عليه ،و يتساءلون لماذا ال يُسمح للطالب إنجاز مذكرة تخرجه بمفرده إال إذا كان من األوائل .
فئة ذوي اإلعاقة حاملي شهادة الدكتوراه يتساءلون إن كان لديهم الحق في التوظيف المباشر؟
اقتراح إيداع ملفات الترشح للتوظيف بالجامعة رقميا عن طريق استحداث منصة رقمية خصوصا في ظل
الظروف االستثنائية التي تشهدها البالد جراء وباء كوفيد.
تساؤل عن موعد إجراء مسابقة الدكتوراه.
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