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 مواقع التواصل االجتماعي:
، فمعظم الطلبة لم يلتحقوا الجامعي النقل توفر عدم من يشتكون ،أم البواقي" العربي بن مهيدي" جامعة طلبة .1

 بالدراسة اليوم.

 النقل بتوفير يطالبون البواقي، أم فرع الوالئي، التنفيذي المكتب الجزائريين، للطلبة الوطني الصوت .2

 .لجامعيا

" تيبازة، في وقفة احتجاجية حيث يفترشون األرض أمام المدخل الرئيسي  لشهب أحمد" اإلقامة الجامعيةطلبة  .3

 تنديدا بسوء الخدمات على مستوى اإلقامة.  

 .الجامعي النقل توفر عدم من يشتكوني عبد اهلل" تيبازة، لمرس" يجامعالمركز الطلبة  .4

أمام مقر وزارة التعليم  اليوم احتجاجية  وقفة في "ماجيسترالو دكتوراهال" العليا الشهادات طلبة وحاملي .5

 .الفرص تكافؤ مبدأ وتحقيق المباشر التوظيف بحق لمطالبةل العالي والبحث العلمي،

، مستاؤون من رداءة الوجبات المقدمة لهم من حيث الكمية قسنطينة " 4عين الباي "اإلقامة الجامعية طلبة  .6

 والنوعية.

المطعم لهم على مستوى المقدمة  اتالوجبباب الزوار، يشتكون من رداءة  "هواري بومدين"جامعة  طلبة .7

  .جامعةلالمركزي ل

   .على مستوى المطعم تنديدا بسوء الخدماتوقفة احتجاجية ، في بومرداس" بايو حليمةطلبة اإلقامة الجامعية " .8

 على التوالي، لليوم الثاني على مستوى الجامعة تجاجيةفرع غرداية، في وقفة اح العام الطالبي الحر، االتحاد .9

 .تنديدا بسوء التسيير

إلى  السبب ، ويرجعونالنقص الكبيرة في النقل الجامعي ، مستاؤون منبسكرة "محمد خيضر"جامعة طلبة  .11

 ".شتمة" إيواء طلبة العلوم والتكنولوجيا بالقطب الحاجب ومزاولة الدراسة بالقطب الجامعي

أحمد بن  "بالمركز الجامعي  ى طالبة بواسطة السالح األبيض على مستوى الوجه من طرف غريباعتداء عل .11

  .باتنة" عبد الرزاق

المنظمة الوطنية للطلبة األحرار، المكتب الوالئي فرع المسيلة، يطالبون في تقرير استعجالي بالصيانة  .12

 الكهرباء. أعطابالدورية وترميم  اإلقامات الجامعية خاصة 

 

 موقع الوزارة
القرار الصادر في يطالبون بتطبيق  ، (2021/(2020-) 2119/2121السنوات )في   المطرودينالمعيدين والطلبة  .1

 .19-في سنوات جائحة فيروس كوفيد ي يقضي بعدم طرد الطلبةذال 2122سبتمبر  28

 همعدم قبول أغلبيتيشتكون من بوزريعة،  "أبو القاسم سعد اهلل" 2الجزائر  جنبية بجامعةطلبة اللغات األ .2

  .ستر رغم توفر شروط القبولللتسجيل في الما

  .الترخيص من أجل التسجيل للماستر عن بعدعبر الوطن، يطالبون ب األساتذة والمعلمين بعض .3

 نجليزيةاإلاللغة تعلم  رساليةإبخصوص  الجزائرية، يرفعون شكوى الجامعات جل في نداريواإل ونلموظفا .4

  .في حق الموظف ، حيث يعتبرونه إجحافدون الموظفين فقط ساتذةلأل بالنسبة

 

 

 

 


