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موقع الوزارة:
 طلبة الملحقة الجامعية بقصر الشاللة يشتكون من سوء الخدمات ،اإليواء منعدم ،والمطعم الجامعي مغلق
ألسباب مجهولة ،وهناك صعوبة كبيرة في النقل حيث توجد حافلتين فقط قيد الخدمة وعدد الطلبة كبير
جدا.
 شهدت اإلقامة الجامعية "سعد دحلب" صبيحة البارحة  10نوفمبر  0100اضراب الطلبة ،حيث قام عمال
االقامة باالعتداء اللفظي والجسدي على العشرات منهم.
 طالبة دكتوراه تطلب المساعدة للحصول على غرفة في اإلقامة الجامعية بتيزي وزو للدراسة ،مع العلم أنها
تقطن بوالية عنابة.
 أساتذة مركز التعليم المكثف للغات بجامعة "محمد خيضر" بسكرة قطب "شتمة"  ،يطلبون التدخل والفصل
في قضية دفع مستحقاتهم التي بقيت عالقة لمدة سنة كاملة بسبب القانون الصادر في  10ديسمبر  0101من
وزارة المالية "المادة  000العدد ."31
 تقنيو المخابر الجامعية يطلبون التدخل من أجل تسوية وضعيتهم مع الوظيف العمومي وتسريع تعديل
القانون األساسي الخاص بالتعليم العالي وترقيتهم من الصنف  01إلى  00حسب المرسوم الرئاسي مؤرخ في
 0102تحت رقم .02/022
 طلبة االقامة الجامعية "زياني الوناس" للبنات بومرداس يشتكون من انعدام الماء على مستوى االقامة منذ
حوالي سنة.
 األساتذة المستفيدين من منحة البرنامج الوطني االستثنائي دفعة  0103/0102استثناء عن كل الدفعات
الذين تأخروا عن مناقشة أطروحاتهم يطلبون التدخل إلنصافهم ،وإعادة صياغة القرار بمنح آجال جديدة
للمناقشة ،وسبب التأخر هو جائحة كورونا ،والتي فرضت حجرا صحيا شبه كلي أحيانا ،حيث امتد الحجر
من أفريل  0101إلى غاية أكتوبر  ،0100وتخللته ظروف اجتماعية ومادية وصحية قاهرة ،مما صعب
التوفيق بين التعليم عن بعد وحضوريا أحيانا ،باإلضافة إلى الوضعية الصحية والنفسية أثناء الجائحة،
فهناك من فقد ذويه ،وهناك من أصيب بالمرض شخصيا ،ظروف الحجر الصحي لم تكن محفزة على تقديم
عمل علمي يرقى إلى المنحة الممنوحة لألساتذة ،باإلضافة إلى ظروف علمية وادارية محيطة بمناقشة
المذكرات ونشر المقال .
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مواقع التواصل االجتماعي:
 احتجاج الطلبة الرافضين لبناء جدار بلقايد لعدة أسباب منها بعد المسافة عن الجامعة ،انعدام األمن من
المخرج الجديد الخاص بالطلبة ،وغيرها.
 طلبة المدرسة العليا لألساتذة سكيكدة مستاؤون من الحالة المزرية على مستوى اإلقامة الجامعية
"الحدائق  "0للذكور ونشر صور لقطط داخل سالّت الخبز بالمطعم.
 األساتذة الجامعيون يطلبون حل مشكلة السكن لألساتذة الجامعيين من خالل تخصيص لهم كوطات من
الصيغ المتوفرة والجاهزة حاليا وبتسهيالت لشرائها.
 أساتذة وباحثون ُيطرَ ُدون من مخابرهم الكائنة بمقر أداء مهامهم العلمية والبيداغوجية ببوزريعة إلى
ملحقة بني مسوس بعدما رحل غيرهم منها إلى بوزريعة والسبب قاعة رياضة.
 تم اليوم إغالق حرم الجامعي " أميزور" من قبل طلبة السنة األولى .ST
 % 21 من الطلبة باإلقامة الجامعية "طالب عبد الرحمن" بن عكنون  1مصابون بأمراض الجهاز الهضمي
وأمراض أخرى خطيرة بسبب فئران وجرذان تصول وتجول داخل المطعم ،ناهيك عن الروائح المنبعثة
من بالوعات المياه ،جلب لحوم وأسماك غير صحية ومخالفة لدفتر الشروط والسالمة الصحية ،وجلب
سلع ومواد غذائية ال توجد حتى في السوق المحلية والوطنية ،وعدم احترام بروتكول النظافة والتنظيف.
 إغالق مطعم االقامة الجامعية  0111سرير "قميم أحمد" باألغواط من طرف الطلبة بسبب عدة المشاكل
وسوء التسيير.
 حادث مرور داخل القطب الجامعي بجيجل ،تسببت فيه موظفة بالجامعة عن طريق سيارتها ،وإصابة عامل
وطالب ،واالصابات غير خطيرة.
 تنظيمات طالبية بجامعة الجزائر  0في وقفة احتجاجية صبيحة اليوم الثالثاء على الساعة التاسعة أمام
رئاسة والتي يطلبون فيها تحويل طلبة من واليتي الجلفة والمدية.
 االتحاد الوطني للطلبة الجزائريين في بيان له المؤرخ في  10نوفمبر  0100يطلب فيه حل الديوان الوطني
للخدمات الجامعية وإيجاد صيغة توافقية وقانونية تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وبالتحاور مع الشركاء االجتماعيين ،من أجل تحسين مستوى معيشة الطالب.
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