الجمهور ية الجزائر ية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الديوان
خلية االتصال
عرض حال عن تناول وسائل التواصل الاجتماعي
خص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
مسائل ت ّ
ليوم  23سبتمبر 2120

موقع الوزارة:
 شكوى الطالبة شافي خديجة الطاهرة ،السنة الثانية ماستر تخصص الكترونيك األنظمة المدمجة .قسم
اإللكترونيك جامعة العلوم والتكنولوجيا محمد بوضياف ،وهران من عدم استالمهم لشهاداتهم ومن
تدني المعدالت السنوية بسبب أحد األساتذة الذي لم يقدم لهم الدروس واألعمال الموجهة وعدم تسليمهم
أوراق االمتحانات ،وتشكو من األستاذ خروبي الذي وضع سلم التنقيط على  ،21رغم ظروف الكوفيد .25
 طالب متحصل على شهادة البكالوريا سنة  ،2551وتحصل عليها مرة أخرى هذه السنة بمعدل 23.31
يطلب المساعدة للتحويل من جامعة قسنطينة إلى ملحقة الخروبة ألنه ال يستطيع الدراسة في قسنطينة
بحكم لديه خمسة أطفال.
 السيد شويخي حمزة طالب جامعي ماستر  21صحافة مطبوعة وإلكترونية بجامعة "الدكتور طاهر
موالي" سعيدة  ،أنجز مذكرة تخرجه ليسانس لدى مصالح ديوان والي والية سعيدة يطلب المساعدة على
توظيفه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مصالح وزارة الداخلية أو وزارة اإلتصال .

مواقع التواصل االجتماعي:






جامعة سعد دحلب البليدة :طرد طالبة في بداية سنتها السابعة ،بعد مراجعة الملفات إذ تبين أنها تحصلت
على معدل بكالوريا ال يسمح لها بدخول كلية الطب (.)12/21
جامعة خميس مليانة :دخول الكالب الضالة لإلدارة.
عزوف الطلبة عن التلقيح بسبب غياب النقل الجامعي في جامعة الجزائر . 3
جامعة بوزريعة "بلقاسم سعد اهلل" :طلبة مستاؤون من الوضعية المزرية داخل الجامعة ويطالبون بتشديد
األمن وإحاطة الجامعة بأسوار لتجنب دخول الغرباء والحيوانات الضالة.
جامعة  12أوت  2511سكيكدة :العشرات من خريجي الجامعات ليسانس كالسيكي لم يتمكنوا من التسجيل
في موقع الجامعة الخاصة بفئة  % 12الراغبين في مواصلة الدراسة ماستر ،يطالبون بتمديد فترة
التسجيالت ،لكون المرحلة التي كان فيها الموقع متاحا ،كان به الكثير من األعطاب التقنية ومحل
شكاوي من طرف الكثيرين الذين لم يتمكنوا من التسجيل.
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استفسار الطلبة عن نتائج التحويالت الجامعية الخارجية.
استياء كبير من طرف طلبة معهد العلوم البيطرية بجامعة سعد دحلب البليدة  1بسبب توقّف دراسات ما
بعد التدرّج منذ سنوات طويلة ،ما يعتبر اجحافا في حقهم وحرمانا لهم في مواصلة دراسات الماستر
والدكتوراه.
الطلبة المستفيدون من منحة الـ PNE :للسنة الجامعية  1212/1225يتفاجؤون بعد مدة طالت سنة من
التعليمة الوزارية الممضية من طرف السيد مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات التي تنصّ على
تجميد المنحة بالنسبة للطلبة الممنوحين الذين لم يلتحقوا بعد بالبلد المستقبل ألسباب غير مقنعة.
حامل لشهادة الدكتوراه يشتكي من عملية التوظيف بسبب مشكل شهادة التطابق في التخصص التي
ترفض عدّة مؤسسات تقديمها.
تساؤل عن غياب التطرّق لمصير الدكاترة الموظفين حاليا في الرتبة  23في التعليمة.
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