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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

0002سبتمبر   30ليوم    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواقع التواصل االجتماعي:

 0302 أكتوبر 30 يوم االحتجاجية للوقفة االجتماعي التواصل منصات عبر وكبيرة واسعة استجابة 

 .المجهول والمستقبل البطالة بسبب المتخرجين للطلبة المديريات وأمام الجامعات داخل

 الجناح، في ، وزو بتيزي ، 32 حسناوة للذكور، الجامعية االقامة اخلد النار اشتعال "K"  00 الغرفة. 

 مصالح تدخلت فيما شخص بإصابة ينتهي سكيكدة أوت 03 بجامعة الجامعي الحرم داخل عنيف شجار 

 .سيف ضربة تلقيه بعد المستشفى لىإ إثرها على وُنقل المدنية الحماية

 بداية" واإلطعام النقل" خدمة إيقاف تقرر الجامعية الخدمات:  مليانة خميس الحر للطالبي العام االتحاد 

 العلوم كلية طلبة أن العلم مع أكتوبر، 23 األحد يوم من بداية وتستأنف أكتوبر 30 السبت يوم من

  .االستدراكية االمتحانات فترة في يزالون ال والتكنولوجيا

 

 

 

 

 الوزارة:موقع 

 دفع عدم يشتكون ببسكرة - شتمة قطب - خيضر محمد بجامعة للغات المكثف التعليم مركز أساتذة 

 إذ ،(ايطالية اسبانية، فرنسية، انجليزية،)  اللغات مختلف في أستاذ 03 من ألكثر المالية مستحقاتال

 المادة المالية وزارة قبل من الصادر القانون بسبب وهذا. لألساتذة الوحيد الدخل المستحقات هذه تعتبر

 بالنسب التعامل طريقة تغيير على لذي ينّصا ،02/20/0303 الرسمية الجريدة في الصادر 30 العدد 203

 ومسؤولي خاصة ساتذةاأل تعيل التي المداخيل تعتبر والتي للمركز السنوية المداخيل تخص التي

 دفع رزنامة تضمن بعقود  األساتذة لتزويد طلبات عدة ببعث المركز إدارة قامت ، حيثعامة المركز

 رد أو إجابة ةأيب حضت لم الطلبات لألسف لكن االجتماعي، الضمان خدمة لهم وتوفر مستحقاتهم

 يطلبون ذاهوب هذا، يومنا إلى سنوات خمس من أكثر لحوالي المادي الحال نفس على البقاء وبالتالي

 عادي بشكل المركز في الدراسة سيرورة لضمان وذلك  الجامعي الدخول قبل وخاصة لهم حل إيجاد

 .ومنظم

 لمنحتهم استالمهم عدم بسبب التدخل يطلبون ،ببريطانيا للدراسة منحة من استفادوا الذين الطلبة 

 .شهور عدة منذ المالية
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 بخصوص تقرير يرفعون الطب طلبة الطبية، العلوم شعبة ،سطيف فرع الحر الطالبي العام االتحاد 

 حل إيجاد فيه يطلبونو ،الدراسة في الطب طلبة شروعمن  بالرغم المتوفر غير الجامعي النقل مشكلة

 .النشغالهم

 الرقمية المنصة صيانةب الكلية إدارة يطالبون وزو، تيزي جامعة السياسية والعلوم الحقوق كلية طلبة 

بسبب عطب  األول السداسي معدالت علىالطالع ايستطيعوا  لم الطلبة من العديد ألن بالجامعة، الخاصة

 .لمنصةعلى مستوى ا

 اهلل عبد سيديب بالبنات، الخاصة الجامعية اإلقامة فتح عن الطلبة استفسار . 

 على المشرفون الطلبة وخاصة والنقاط، المعدالت عن اإلعالن في تأخرال يشتكون بوزريعة جامعة طلبة 

 . بالجامعة الخاصة رقميةال المنصة على بالجملة أخطاءو التخرج،

 شهر شامل وطني ضرابإ في الدخول العمومية، اإلدارة لمستخدمي المستقلة الوطنية النقابة قررت 

 االنخفاض نتيجة العمومية، الوظيفة قطاعات جميع في الوطني، التراب كامل عبر القادم أكتوبر

 .الشرائية للقدرة الرهيب

 

 


