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 :الوزارة قعمو
 

حيث تم  ،الجامعة بإعادة النظر في عروض الدكتوراه لكلية الهندسة لوالية عنابة من طرف عمادة طلب -1

من الطلبة سيؤدي لحرمان عدد كبير  ستثناء عروض قسم اإلعالم اآللي وهذا ماارفض كل العروض ب

 .والوقوف في وجه عجلة التنمية والتقدم في مواصلة مشوارهم في البحث العلمي

 الدبلوم منحنا ترفض المركز إدارة بالبيض البشير نور مركز من ماستر بشهادة المتخرجون ةالطلب -2

 حالتنا وبقيت التوثيق شهاده منحنا رفضت األخيرة هذا بلعباس جامعة من ةالشهاد توثيق عدم بحجه

 .وشكرا األشكال هذا لحل التدخل نرجو.  معلقه

 الدكتوراه لدراسة المقبولين من نهمأب التونسية يالعال التعليم وزارة اعلمتهم الذين الطلبة حدىإل ولي -3

 على نشرها تم قائمة ضمن لكوذ الجزائري التونسي الطالبي للتبادل رشيق ابن اتفاقية ضمن بالجزائر

 ورغم الجزائرية السلطات موافقة انتظار في ،ذكر كما وليةأ قائمة وهي للوزارة لكترونياإل الموقع

، التونسي الجانب وأ الجزائري الجانب طرف من ال ،عالمإ وأ رد يأ نتلق لم شهرأ ربعةأ من كثرأ مرور

 .الالزمة ءاتاجرباإل والقيام الترسيم وموعد النهائي القبول يخص فيما توضيح يطلب

 المغايرة اجراءاتها عن المدرسة دارةإ يقافإب الوزارة يناشدون  بالقبة ساتذةلأل العليا المدرسة طلبة -4

 كتوبرأ 22  يوم الثالثاء من بعد عن الدراسة بدأ ارسالياتها في علنتأ نهاأ حيث الوزاري للمقتضى تماما

 .االضراب لكسر فقط الرزنامة قدمت المفتوح االضراب على كرد وذلك 2222

 شهادته توثيق رفضت ةالجامع رئاسة أن إذ ة،مشكل لديه تربص سنة+  عام طب سنوات 12 درس طب طالب -2

 .حل لمشكلتهيطلب 

 

 



 

 
 مواقع التواصل االجتماعي:

 

 .، بجايةأوزمور تارقة الجامعية باإلقامة صباحا الثالثة الساعة على ضخم حريق نشوب -1

 نشر خالل من الجامعة إلى بالرجوع يطالبون ،3 قسنطينة بجامعة واالتصال العلوم كلية الماستر طلبة -2

 _واالتصال االعالم_ _الماستر_علوم_برجوع_طلبةنطالب)# عبر مواقع التواصل االجتماعي  هاشتاق

 .3قسنطينة_ _جامعة

  بيضاء سنة في دخولهم لمنع العاجل التدخل  الوصاية من يطالبون قسنطينة بجامعة الطب كلية طلبة -3

 .شرعي حق يعتبرونه حيث ،اإلضراب بسبب

 التي الرقمنة جهود إطار في  الوصاية من يطالبون العالي التعليم قطاع في وموظفين وطلبة ساتذةأ -4

 توسيع ،والالسلكية السلكية والمواصالت البريد وزارة مع المبرمة االتفاقيات إطار وفي تبذلها

 العلمي والبحث العالي التعليم قطاع منتسبي لصالح نترنيتاأل سعر في تخفيضات لتشمل االتفاقيات

 إطار في التخفيضات من تستفيد التي األخرى القطاعات بعض غرار على ،(وطلبة موظفين أساتذة،)

 .المبرمة االتفاقيات

 واإلقامة بيداغوجي" مقعد 2222" ساتذةلأل العليا المدرسة عن التجميد رفعب يطالبون ببوسعادة طلبة -2

 .2212  سنة منذ المجمدة ببوسعادة" سرير 222" جامعيةال

 لمزاولة فرصة بمنحهم يطالبون الوطن، عبر (2+4) ماسترالطلبة و يكالسيكنظام  الليسانس حملة -6

 (. الماجستير أو الدكتوراه) العليا ساتاالدر

 .القديم للقطب كليال شبهال غلقال مع إضراب في مليانة خميس جامعة طلبة -7

 العلمي والبحث العالي التعليم وزير السيدب يستغيثون ،البيض ،"البشير نور" الجامعي المركز طلبة -8

 .األسباب ذكر دون هشتاق، بتفعيل العاجل التدخل

 


