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موقع الوزارة:
 أسئلة عن نتائج الماستر فئة .%02
 عميدة كلية العلوم التكنولوجيا بالنيابة بجامعة سعيدة تمنع أستاذ جامعي من دخوله إلى مخبر البحث.
 طلبة جامعة باب الزوار مستاؤون من االعتداءات التي تحدث يوميا في جميع أركان الجامعة ،داخل
األروقة وساحات الجامعة وحتى داخل قاعات المحاضرات و"مراحيض اإلناث" ،بسبب انعدام األمن ،وطلبة
الماستر لم يحصلوا على بطاقة الطالب مما سهّل دخول الغرباء إلى الحرم الجامعي.

مواقع التواصل االجتماعي:
 المجلس الوطني ألساتذة التعليم العالي يثني خطوات على فتح باب الحوار اإليجابي والشراكة الفاعلة مع
قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ،مما يضمن االستقرار ،والقيام بثورة إصالحات هادئة ،قد ال يحس
الكثير بها حاليا ،لكن آثارها اإليجابية ستظهر قريبا.
 دعوة وزارة التعليم العالي النتهاج منهاج الجامعات األمريكية واالعتماد على اللغة االنجليزية والتخلي عن
الفرنسية.
 طالبات اإلقامة الجامعية "باية حسين"  RUB 4يشتكون من الظروف المعيشة.
 وفاة السيدة بعيرة سهيلة موظفة في اإلقامة الجامعية علي منجلي ،1بمصلحة اإليواء.
 شريط فيديو يوضح كيف فر الطلبة من جناح انفجرت فيه قارورة غاز داخل غرف أحد العمال باإلقامة
الجامعية حيدرة وسط ،والذي أصيب بحروق شديدة.
 مئات الشكاوى من طلبة جامعة جيجل بسبب إلغاء دورة النقل الجامعي ( الساعة  )11:12الخاصة بخطهم،
هذا ما سبب استياء عند الطلبة وخاصة أن فصل الشتاء قادم مما يتحتم على الطلبة الجلوس في األجواء
الباردة بالجامعة لمدة حوالي  4ساعات خالل الفترة المسائية ،ومنه يطالبون مديرية الخدمات الجامعية
جيجل ،التدخل الفوري والعاجل لحل هذا المشكل العالق بإرجاع دورة النقل الجامعي الساعة ()11:41
للخطوط التي تم إلغاء فيها هاته الدورة.
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مواقع التواصل االجتماعي:
 االتحاد الوطني للطلبة الجزائريين المكتب الوالئي بسطيف ينشر على صفحات الفايسبوك إشعار بالدخول
في حركة احتجاجية (إضراب مفتوح) ،ابتداء من يوم األربعاء  ،0201/11/20واالضراب يخص كليتي
العلوم اإلنسانية واالجتماعية والحقوق والعلوم السياسية.
 تسعة تنظيمات طالبية تنتفض ،قاموا أمس الثالثاء  20نوفمبر  ،0201بوقفة احتجاجية للمطالبة
بالتسجيل في طور الماستر ،واالضراب متواصل اليوم أمام رئاسة الجامعة بوزريعة "أبو القاسم سعد اهلل".
 استأنف األستاذ طارق أزكاك من كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،اليوم ،اإلضراب عن الطعام الذي
كان قد جمّده لعدة أشهر بجامعة بجاية ،بسبب عدم تحصله على سكن وظيفي ،فهو يبيت في خيمة داخل
القطب الجامعي بودواد.
 طلبة المركز الجامعي" مرسلي عبد اهلل" تيبازة ،مستاؤون من سوء المعاملة من طرف االدارة التي رفضت
دخول طلبة الماستر  1و ،0باإلضافة إلى عدم التنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية بخصوص توقيت نقل
الطلبة.
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