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ية الديمقراطية الشعبية ية الجزائر  الجمهور
 زارة التعليم العالي والبحث العلميو

 

 الديوان 
                                                    خلية االتصال

 عرض حال عن تناول وسائل التواصل الاجتماعي 
 مسائل تخّص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
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 مواقع التواصل االجتماعي:

 الدكتوراهمسابقة  في المشاركة  وشروط موعد عن تساءل. 

 لوزير موجه جيجل الوالئي التنفيذي المكتب -الحرة الجزائرية الطالبية للمنظمة مستعجل بيان في 

 يعاني التي المشاكل أغلب بتلخيص قامت جيجل، جامعة لمدير وكذا العلمي، والبحث العالي التعليم

 .قولهم حد على الجامعي الدخول على أثرت والتي جيجل جامعة في الطلبة منها

 تلغي وزارة تعليمة أو رسمية وثيقة وجود عدم بسبب ثانية شهادة على للحصول تسجيلهم رفض تّم طلبة 

 من الوزارة  يناشدون بيداغوجية، مقاعد وجود عدم إلى إضافة شهادة، آخر بعد سنوات الخمس قانون

 .المسألة لهذه حل إيجاد أجل

 واألطوار التخصصات بمختلف دفعاتهم في المتفوقين الطلبة بها يحظى التي االمتيازات عن تساؤل. 

 غرار على جامعاتهم عن اهلل عبد بسيدي الجديدة الجامعية اإلقامة ُبعد من يتذمرون الطلبة أولياء بعض 

 .20 فايت بأوالد الجامعية االقامة في يقمن كّن طالباتها أغلب والتي 20 الجزائر ةجامع

 الماستر في للتسجيل أجل آخر عن جامعات عدة من الطلبة استفسار. 

 

 الوزارة:موقع 

 أجرتهم يتقاضوا لم انهم ذإ المالية وضعيتهم بتسوية يطالبون وهران، المتواصل التكوين جامعة أساتذة 

 . هذا يومنا لىإ 0202/0202 لسنة

 من يشتكون 0200 دفعة" مساعدية الشريف دمحم" اهراس سوق بجامعة" انجليزية" لغة الليسانس طلبة 

 ، ويطلبون التدخل.طالب 002 أصل منفقط  طالب 22 قبول تم أين ،الماسترفي  تسجيللل القبول نسبة

 سنوات، 2 لمدة صحية لظروف الدراسة عن قطعانو 0202 سنة البكالوريا شهادة على متحصل طالب 

 . البويرة جامعة مستوى على إدماجه إعادة في المساعدة يطلب

 الجامعية لإلقامة المزرية الوضعية من يشتكون بلعباس بسيدي 0121 ماي 01 الجامعية اإلقامة طالبات. 

 رخصة  من االستفادة بإمكانهم يتساءلون إن كان ،بعدالماجستير  رسالة يناقشوا لم الذين الطلبة

 .الجامعة من أو الوزارةطرف  من للمناقشة ئيةاستثنا

 المديةوالية  بوزرة الجديدة اإلقامة فتح موعد عن ونيتساءل طلبة. 

 


