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  31أكتوبر 0201

موقع الوزارة:
 األساتذة المحاضرون صنف "ب" المقبلون على التأهيل الجامعي يطلبون تمديد فترة إيداع ملفات التأهيل
الجامعي أو فتح دورة تصحيحية استثنائية في شهر جانفي ،كما يطلبون األخذ بعين االعتبار الوعد بالنشر
في المجالت الموجودة على منصة الوزارة على اعتبار أنها منصة تابعة للوزارة الوصية وتقع تحت وصايتها
ومراقبتها.
 الطلبة يطلبون توقيف نظام الدراسة عن بعد ،وخاصة بعد رفع الحجر الصحي عن كل القطر الوطني ،لما
يالقوه من صعوبات في الدراسة عبر هذا النظام.
 الحاصلون على شهادة الدكتوراه في شعبة علوم التسيير يشتكون من عدم تمكنهم من المشاركة في
مسابقات التوظيف بسبب عدم تطابق تخصصاتهم مع التخصصات المطلوبة في المسابقات ،حيث كان
تخصص المالية تابع لشعب علوم التسيير واآلن بعد افتتاح شعبة علوم مالية ومحاسبة أصبح لديهم مشكل
في المشاركة في أغلب مسابقات األساتذة المساعدين وال تقبل تخصصاتهم.

مواقع التواصل االجتماعي:
 طلبة جامعة باب الزوار يشتكون من قرار إلغاء حافلة نقل الطلبة خط باب الزوار -بوزريعة وتم دمجه مع
الخط المؤدّي إلى جامعة دالي ابراهيم ،و يتساءلون عن كيفية التنقل من وإلى الكلية في ظل غياب خط
نقل خاص بهم.
 الكناس " يطالب بتأجيل تطبيق الشروط الجديدة للترقية إلى مصاف األستاذية إلى غاية الدورة .74
 طلبة اإلقامة الجامعية "قوجال محمد" باألغواط يناشدون مدير الخدمات الجامعية بالوالية للتحقيق
ومراقبة تسيير اإلقامة خاصة فيما يخص غياب عمال الصيانة.
 حاملو الشهادات العليا دكتوراه و ماجيستر نظموا وقفة احتجاجية أمس السبت  03أكتوبر بجامعة
 0302وهران  ،2للمطالبة بحق التوظيف المباشر لحاملي شهادة الماجستير والدكتوراه وتحقيق مبدأ
تكافؤ الفرص.
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• المنظمات النقابية ) (SNPSP-SAP-SNECHUتنوي الدخول في حركة احتجاجية يوم  0نوفمبر 0302
ب:

للمطالبة
 مكافأة الوفاة لعائلة الموظفون ضحايا جائحة كوفيد.21 - تغطية تأمينية إجمالية بنسبة  ٪233للعاملين الصحيين. دفع قسط كوفيد( 21 -أقساط  5و .)6 -زيادة اشتراكات التقاعد.
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