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 مواقع التواصل االجتماعي:
 

 إلى منها يستفيدوا لم التي الجامعي الدخول عملية مؤطري بمنحة يطالبون سكيكدة الجامعية الخدمات مديرية عمال .1

 .هذا يومنا

 في للتسجيل ملفاتهم قبول عدم من يشتكون مدنية، هندسة تخصص الهندسة كلية ، تيارت" خلدون ابن" جامعة طلبة .2

 .إلنصافهم الوصاية بتدخل ويطالبون ليسانس، الثالثة السنة

 األمر صور، بعدة ذلك مدعمين النظافة، شروط توفر عدم من مستاؤون األغواط،" قميم أحمد" الجامعية اإلقامة طلبة .3

 .اإلقامة مستوى على تنظيف حملة بشن الطلبة أجبر الذي

 .الحمامات غلق من مستاؤون ،بوعريريج برج" 2 العناصر" الجامعية اإلقامة طلبة .4

 .وضعيتهم بتحسين ويطالبون دماج،باإل يطالبون المتعاقدين الجامعية الخدمات عمالحاملي  .5

 وسائل  نقص بسبب الحافالت موقف نهاية عند ،وقت أقرب في احتجاجية بوقفة يتوّعدون بوينان في القاطنون الطلبة .6

 .(العاصمة بوينان خط) النقل

 المقبل سبوعاأل من ابتداء احتجاجية حركة  في يدخل ميلة  فرع الوالئي المكتب الجزائريين، للطلبة الوطني االتحاد .7

 كونه راتاالحو مختلف في بإشراكه فيها يطالب الجامعية، الخدمات مديرية و" بوالصوف الحفيظ عبد" بجامعة

  .جتماعيا شريك

 وقفة إلى أدى الذي األمر الداخلي، واألمن الرقابة بتشديد يطالبون سكيكدة،" 1555 أوت 22" جامعة طلبة .8

 .األمني نفالتاال بسبب الطالبية التنظيمات قبل من حتجاجيةا

 

 

 

 

 الوزارةموقع 
 
 ملفاتهم يداعإل ساتذةاأل من عدد كبرأ لتمكين نوفمبر شهر غاية لىإ هيلأالت ملفات يداعإ آجال تمديدل التماس يقدمون أساتذة .1

 .2222شهر سبتمبر  في المقاالت غلبأ صدور بسبب
التالميذ ذوي  ةالثانوي لفائد ةساتذأ لمسابقه الماستر لتكوين ةعن موعد االعالن عن الناجحين في المقابالت الشفوي تساؤالت .2

 .ةالسمعي ةعاقاإل

 بالتحويالت خاص موقع  لديها جامعة كل أن إذ الجامعات جميع في التسجيالت و التحويالت تواريخ توحيد في يرغبون طلبة .3

 للحصول التسجيل من الطلبة تمكن قبل أغلقت التسجيالت ومواقع ،السنة لهذه مدرسية شهادة هي التحويالت شروط ومن ،إليها

 .لهذه السنة المدرسية الشهادة على

 بكالوريا أصحاب وأ بها مسجل غير قديمة بكالوريا مثل الخاصة؟ الحاالت ألصحاب التسجيالت باب فتح موعد عن يسألون طلبة .4

 .التخرج من سنوات 5 بعد

 


