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موقع الوزارة:





طالبة تحصلت على شهادة في علم النفس تشتكي من عدم التمكن من العمل بها منذ  ،6002بسبب تغير
تسمية التخصص الى علوم التربية.
مجموعة من الرسائل تطالب بتعريب الوثائق على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
طلبة الماستر قسم األرطفونيا بجامعة الجزائر  6أبو القاسم سعد اهلل يتساءلون عن أسباب رفض االدارة
إكمال الدراسة في الماستر بحجة األماكن المحدودة  .ويقال لهم أنه قرار وزاري.
طلبة المدرسة الوطنية العليا للغابات بخنشلة يتجهون إلى إغالق اإلقامة الجامعية  6000سرير تعبيرا عن
رفضهم لقرارات اإلدارة تجاه طلبة السنة األولى المعيدون.

مواقع التواصل االجتماعي:
 استفسار طلبة جامعة التكوين المتواصل عن بعد بالشلف ،عن امتحانات سنة أولى الماستر تخصص علوم
اإلعالم واالتصال.
 طالبة تقوم برمي صديقتها من الطابق الخامس على مستوى اإلقامة الجامعية "باستوس" بتيزي وزو.
 ملتقى دولي عن بعد حول منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية يوم 31و 31ديسمبر  6063على
مستوى كلية اآلداب واللغات بجامعة "لونيسي علي" البليدة.
 أساتذة وطلبة يشتكون من الرقمنة بالقطاع ويطالبون بتدارك األمر قبل فوات األوان وخاصة نظام
(.)progrès
 طلبة جامعة تيارت يطالبون بتنظيم زيارات فجائية للجامعات مرفوقة بلجنة وزارية للتحقيق خاصة في
قطاع الخدمات الجامعية.
 طلبة جامعة "محمد الصديق بن يحي" بجيجل مستاؤون من الظروف السيئة التي تمرّ بها كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،ويطلبون التدخل في مشكل حرمان الطلبة من االلتحاق بالماستر.
 سكان الوالية الجديدة أوالد جالل التي فيها أزيد من  30آالف طالب حيث الطلبة يعانون في تنقالتهم بين
جامعات الوطن حيث أنّ أقرب جامعة تبعد بـ  330كلم ،يناشدون وزير التعليم العالي والبحث العلمي في
التدخل إلنشاء مركز جامعي أو ملحقة تابعة لجامعة بسكرة للتخفيف على تنقل الطلبة.
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 األمطار تتسبب في إتالف و انهيار جزء من سقف بالمجمع الجديد بالقصر ببجاية ،والطلبة يشتكون من
انعدام وجود مرافق بالمجمع.
 استياء الطلبة جامعة " تاسوست" بجيجل من الحالة المزرية على مستوى اإلقامة الجامعية عبر فيديو يعبر
عن هذه األخيرة.
 طلبة الهندسة المدنية بالقطب "تارقة أوميزور" ببجاية يغلقون أبواب القطب اليوم ،واستنكار نقابة
األساتذة الجامعيين من قرار ترحيل بعض االقسام نحو القطب الجامعي الجديد ،واقتراح فتح باب الحوار
حول هذا الخصوص.
 طالبات االقامة الجامعية "حسيبة بن بوعلي" سيدي بلعباس تناشدن السلطات ومديرية الخدمات الجامعية
بالتدخل بسبب سوء األوضاع والخدمات على مستوى اإلقامة.

2

