
 زارة التعليم العالي والبحث العلميو

 

           الديــوان
 

 الاجتماعي التواصل وسائل تناول عن حال عرض
ّ مسائل  العلمي والبحث العالي التعليم قطاع تخص 

 2022 ّبرأكتّو16ّّليوم
                                         

 

 

 

 

 

 

 

   

 مواقع التواصل االجتماعي:
 

بواب الغرف دون علم الطلبة في غياب القليعة ،مستاؤون من تغير قفل أ "فاطمة نحمو"طلبة اإلقامة الجامعية  .1

 .تام لرئيسة الجناح

حافالت نقل الطلبة التي أصبحت خطر يطالبون بالمراقبة التقنية ل ،جيجل "تاسوست"طلبة اإلقامة الجامعية  .2

 .على الطالب

ضراب مفتوح ومتواصل مع التهديد بغلق إفي  ،لةيفرع م ،المكتب الوالئي ،االتحاد الوطني للطلبة الجزائريين .3

 .الجامعة

في وقفة احتجاجية  ،كلية العلوم الطبيعية وعلوم األرض ،البويرة "محند أولحاج"طلبة جامعة البويرة  .4

 .ا بعدة مشاكل بيداغوجيةتنديًد

 .طلبة عدة جامعات بخصوص عطلة الخريف استفسار .5

بسبب دخول الغرباء  اإلقامةبجاية، يطالبون بتشديد األمن والرقابة داخل  "تلةالمش"طالبات اإلقامة الجامعية  .6

  وغير المقيمين.

جعل الطلبة في دخول الغرباء و بسبب ، فرع خميس مليانة، يطالب بتشديد الرقابةالطالبي الحرالعام  االتحاد .7

 .في حالة تخوفخطر و

  .عطاب الكهرباءأبتصليح الصيانة الدورية ورقلة، يطالبون  "حسان محمد مالك بن" الجامعية قامةاإلبة طل .8

 

9.  

 موقع الوزارة
على ساتذة ا للمشاكل التقنية التي واجهها األنظًر ،يداع الخاص بالتأهيل الجامعيتمديد فترة اإلالمطالبة ب .1

 .اإللكترونية منصة مستوى

 إصدار تذكير وتوضيح للجامعات ، يطالبون من الوصاية مسابقة توظيف األساتذةعلى  لينقبمالن والمترشح .2

 لعرض الذيل ًاتحضير، وغيرها "والحاسوب أو الهاتف األنترنت" بضرورة السماح باستعمال كل المصادر

 .ام لجنة المقابلةأم يلقيه المترشح

 وبعد ،ولم يلقى الجواب من الوزارة، بمشروع مؤسسة ل حول إمكانية فتح تكوين دكتوراه فقط أطالب يس .3

أنه ال  كون ،"crou" من قبلرفضه  حيث تم  "sonatrach" هيكبر مؤسسة وأمع  باالتفاقفتح حساب  ذلك تم 

   .pnr وأprfu  مشروعإال إذا كان  بمشروع مؤسسة كتوراهفتح تكوين د يمكن

بإعداد عرض تكوين الدكتوراه في شعبة العلوم المالية  هتم تكليف ،22بجامعة البليدة  "شعيب حمزة"األستاذ  .4

إلى  ليرس معرض لالأن  إال ،تم إتمام كل اإلجراءات وتم إدخال عرض التكوين في المنصةحيث ، والمحاسبة

العملية لم تسجل في  لكن ،في المرة الثانية ه لادخإ وتم ،المخبر كونه لم يدخلالندوة الجهوية للتقييم 

من إرسال عرض  هتمس من الجهات المعنية التدخل لمعالجة هذا اإلشكال وتمكينيللهذا السبب  المنصة
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5.  
6.  


