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 مواقع التواصل االجتماعي:

 طلبة جامعة "الجياللي بونعامة" خميس مليانة، مستاؤون من انتشار الكالب الضالة داخل الحرم الجامعي. 

 لالمتحانات ، ببن عكنون، مستاؤون من عدم إعادة برمجة دورة عاديةطلبة المدرسة العليا للعلوم السياسية 

  للمؤسسة. يلأسباب أخرى(، ما يتنافى مع القانون الداخو ،91-لبة )كوفيدطللبوجود مبررات الغياب 

 األمن  هم للتعنيف من طرفالتدخل بسبب تعرض ةيطلبة جامعة "حمة لخضر" بالوادي، يطالبون من الوصا

ي من تأديبي والفصل النهائالمسؤولين بالمجلس الومنعهم من االحتجاج وتهديدهم من طرف  الداخلي

 الدراسة، مدعمين ذلك بعدة فيديوهات.

 ه الحضري للطلبة، ، فرع المسيلة، في وقفة احتجاجية على مستوى محطة نقل شبم الطالبي الحرالعا االتحاد

 على الطلبة من طرف الغرباء. المتكرر اتسرقة واالعتداءثرة اليطالبون بتشديد األمن لك

 وقفة احتجاجية لليوم الثاني  ي، فاسدفرع بومر ،يذئي التنفيال، المكتب الوالعام للطلبة الجزائريين االتحاد

ت والخدمات المقدمة ، يطالبون فيها بتحسين الوجبامطعم اإلقامة الجامعية "اإلخوة قويقح"بالتوالي على 

  للطلبة.

 طرح في بيان له  ة،ل"، فرع جامعة "محمد بوضياف" المسيالكناس"ساتذة التعليم العالي المجلس الوطني أل

 تافة والصيانة داخل القاعاظمجموعة من المشاكل والنقائص على مستوى الجامعة منها )غياب الن

لفات تحقيق في مح تدم ف، عحيةصالغير م استبدال السبورات ، عدفعاتدالام ظن احترام، عدم والمدرجات

 ظيفية.السكنات الو

 قرر الدخول في إضراب شامل "، فرع بشار، تسنباب" خدمي اإلدارة العموميةالنقابة الوطنية المستقلة لمست

منحة فيها بتحسين  أمام مقر الوالية، يطالبون ، مصحوبا بوقفة احتجاجية0200مارس  20يوم األربعاء 

على جميع الرتب واألسالك، الرفع من قيمة منحة السكن وغيرها  االمتيازمنحة   عميمتالجغرافية،  منطقةال

 من المطالب.

 قرار تأجيل االمتحانات االستدراكية التي تم عارضون يبونعامة" خميس مليانة،  ليطلبة جامعة "الجيال

 إلى أخر السنة. هالتأجي

 على ، يطالب بتحسين الخدمات غليزان، فرع جامعة "أحمد زبانة" الجزائريينالعام الوطني للطلبة  االتحاد

   (والنقل ، اإليواءم) اإلطعا الجامعيةمستوى اإلقامات 

 

 

 :الوزارةموقع 

 وماهي المؤهالت  ، هل ستستمر للعام المقبل؟0292في  نطلقتاتي ساءل عن منحة المجر الحكومية الت

 للحصول على هذه المنحة؟

 

 

 


