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 الوزارة:موقع 

  طبيق نظام المعابر السيما توهران عن صحة  "محمد بوضياف"طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا استفسار

 هذا التسجيل فيو بةطللعام يفتح الموقع ل كلإذ أنه  ،الجامعية التطبيقية الدراساتبخصوص شهادة 

  .ريد اإللكترونيبهناك أي نتائج معلنة ال في الموقع وال عن طريق ال ال تكونلكن  ،نظامال

  لى عالفساد التحقيق في البيروقراطية ويطلبون  وهران "محمد بوضياف"جامعة العلوم والتكنولوجيا طلبة

  الكيمياء.كلية  مستوى

 
 

 

 

 االجتماعي:مواقع التواصل 

 وعدة  طالبات اإلقامة الجامعية سعيد حمدين بالعاصمة يشتكين من األوضاع المزرية التي آلت إليها اإلقامة

 .طعامإلامشاكل ودارة، إل( من عمال اممشاكل منها: اإلهانات )سب وشت

  في هذه األجواء الباردةطلبة  إقامات سيدي بلعباس بدون تدفئة. 

 على مشاكل عدة بتقرير مفصل ل ،المنظمة الطالبية الجزائرية الحرة المكتب الوالئي تمنراست تتقدم

يطلبون فيه و، اإلطعام والتدفئة دماتخوء س منها ، للذكور "يونس ڨموسى آ"اإلقامة الجامعية مستوى 

 .حسينهات

 ضاانخف" بجيجل يشتكون من عدم تشغيل المدفئة رغم الطلبة في بعض اإلقامات الجامعية "بتاسوست 

 .هاته األيام درجة الحرارة

   الكليات الثالث للتكنولوجيا والعلوم الطبيعية  من  بجاية"  ميرا الرحمن عبد" جامعة طلبةوأساتذة قام

 وقفةب ،0202نوفمبر  6يوم السبت ، ور"زيم"تارغا  أو  لجامعيابالقطب وعلوم الحياة والعلوم الدقيقة 

 هو التنديد ببرمجة امتحان في الفيزياء دون استشارة الفريق البيداغوجي.  سببالو ،احتجاجية

  اعة السابعة والربع على الس ،وجبة العشاء  قبل الوقت يشتكون من نفاذ 2طلبة اإلقامة الجامعية بن عكنون

طعام يتعدى على الطلبة لفظيا وجسديا بعد احتياجهم على ومسؤول اإل ،ممتلئالطلبة  طابورو ،(21:21)

  .ذلك

 من يشتكون ،قالمة بجامعة (مشترك جذع) التسيير علومو تجاريةو اقتصادية علوم األولى السنة ةلبط 

 نتج ،بالذكور الخاصة "الشريف حمدأ هباش" الجامعية قامةاإل  مستوى على اإليواء مصلحة في اإلهمال

 الخاصة اإلدارية الوثائق جميع بتسوية قيامهم رغم لطالبين البارحة حدث ما ،منها مشاكل عدة عنه

 عدة بوجود تفاجئوايل غرفهم لىإ  ،(22.21) مساء الخامسة  الساعة على الدراسة من عادوا حيث باإليواء

 هذا في نوبيتي أينو هانقل تم أين يعلمون ال ،علمهم دون أغراضهم نقل مع غرفتهم داخل آخرين طلبة

 .القارص البرد
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