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 مواقع التواصل االجتماعي:
في حركات  دخولسيدي بلعباس ينوي ال التضامن الوطني الطالبي، المكتب الوالئي التنفيذي، فرع

تنديدًا بعدة مشاكل خدماتية وبيداغوجية يعاني منها  "الجياللي اليابس"احتجاجية على مستوى جامعة 

 .الطلبة

 المنحة الجامعيةمن  الشطر الرابعطلبة جامعة وهران، مستاؤون من عدم تلقيهم. 

إصالح نظام التدفئة، احترام رزنامة الوجبات، طلبة اإلقامة الجامعية "المختلطة" تيسمسيلت، يطالبون ب

 فتح مصلى اإلقامة واصالح المرش.

مستاؤون من نفاذ كمية الوجبات الغذائية قبل الوقت طالبة اإلقامة الجامعية "حمون فاطمة" القليعة ،

 خاصة مادة الخبز.

 لنادي اإلقامة." باتنة، مستاؤون من انعدام النظافة 06طلبة اإلقامة الجامعية "فيسديس 

القطب  ةطلبة جامعة "أحمد زبانة" غليزان، مستاؤون من غلق المكتبة المركزية وتحويلها إلى مكتب

التغيير الفجائي لألساتذة المشرفين على طلبة الدكتوراه خاصة على ومن  مقعد"، 4000الجامعي "

 مستوى كلية اآلداب واللغات.

بجيجل، مستاؤون من رداءة الوجبات الغذائية. 3ست طلبة اإلقامة الجامعية "صادو محمد علي" تاسو 

 النقابة المستقلة لمستخدمي التعليم العالي، فرع جامعة "باجي المختار" عنابة، يهدد بمواصلة االحتجاجات

تنديدًا باألوضاع االجتماعية والمهنية التي يعيشها العمال واألساتذة بالجامعة، ويطالبون بفتح تحقيق 

 الدكتوراه على مستوى إدارة الجامعة.حول رفض مشاريع 

 متواصلة، أمام مديرية  احتجاجيةالتنظيمات الطالبية، فرع جامعة "عباس لغرور" خنشلة، في وقفة

 ت الجامعية تنديدًا بسوء الخدمات وتدنيها على مستوى اإلقامات المتواجدة بالوالية.االخدم

،مستاؤون من دخول غرباء إلى اإلقامة واالعتداءات  طلبة اإلقامة الجامعية إناث "سالم بن يونس" ورقلة

 .المتكررة، ويطالبون بتشديد الرقابة واألمن الداخلي

 

 :الوزارةموقع 
لجزائربا والبحث العلمي  عن الجامعات المعترف بها في تركيا من قبل وزارة التعليم العالي استفسار. 

2022الكفاءة المهنية للمحاماة شهادة ستفسار عن موعد اإلعالن عن نتائج مسابقة الحصول على ا. 

السنة هاستفسار عن موعد اإلعالن عن مسابقة الدكتوراه لهذ. 

منح التربصات نحو الخارج لبعض التخصصات في التكنولوجيا والعلوم )عندما يتعلق بعض الطلبة  حاقترا

 .صنف أالمجالت من المتبوعة بالنشر في  .األمر بمخابر غير موجودة في الجزائر( أو بتظاهرات علمية


