- Enseignant(e) Contractuel(le)/ Vacataire ة-  مشارك/ -  ة-  مؤقت/  ة- أستاذة متعاقد/ أستاذ
- Centreناحية الوسط
- Ecole Normale Supérieure - Laghouatالمدرسة العليا لﻸساتذة باﻷغواط
Département de français
- Post-Graduationمابعد التدرج الدكتوراه
- Complaintsشكوى
Je vous saurai gré de bien vouloir m'accorder un rendez-vous concernant mon équivalence de
doctorat. Cordialement. Abdelkader Benali

ANSWER
يوجد في بوابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط خاص بمعدلة الشهادات يمكنك إدخال المعلومات الخاصة بمعادلة الشهادة
.وانتظار الجواب عن طريق الخط

طالب /طالبة دكتوراه- Doctorate Student
ناحية الغرب- West
جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا- Université des Sciences et de la Technologie d'Oran
مابعد التدرج الدكتوراه- Post-Graduation
شكوى- Complaints
سيدي الوزير لقد تم اصدار قرارمن طرف مديرة جامعة العلوم والتقنولوجيا باحالة البروفسور العالم العراقي الئ التقاعد و ضرب
عرض الحائط ستة عشرة طالب دكتوراه كﻼسيكي كلهم في مرحلة الكتابة

ANSWER
يمكن لﻸستاذ أن يكمل عملية اﻻشراف حتى ولو أحيل على التقاعد.

موظف -ة  /اداري  /تقني- Employé(e) - Administrateur(trice) - Agent
ناحية الجنوب- South
جامعة بشار- Université de Béchar
كلية الحقوق
مابعد التدرج الدكتوراه Post-Graduation -
شكوى- Complaints
طلب معادلة شهادة ماجستير المتحصل عليها من معهد البحوث و الدراسات العربية بجامعة القاهرة وذلك عام  2009بالرغم من أني
أودعت ملﻔي كامﻼ على مستوى الوزارة منذ  2009تحت رقم 09/2914

ANSWER
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ﻻ تعترف بالشهادات التي يمنحها معهد البحوث و الدراسات العربية بجامعة القاهرة.

طالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الشرق- East
جامعة قسنطينة - Université de Constantine 22
كلية التكنولوجيات الحديثة للمعلومات و اﻻتصال
الدراسة الليسانس Graduation Licence -
شكوى- Complaints
السﻼم عليكم ,طالب اعﻼم الي السنة الثالثة  ,لدي مشكل في نقطة مدكرة التخرج ,تحصلت على عﻼمة اقل بكثير من عملي و
ررسبت بسببها في السنة الدراسية’ما هي اﻻجراْأت الﻼزمة ﻻجراء طعن لدى الوزارة,

ANSWER
عليك بتقديم الطعن على مستوى الجامعة التي تدرس بها.

أستاذ  /أستاذة محاضر أ- Maître des Conférences -A
ناحية الغرب- West
جامعة تيارت- Université de Tiaret
اللغة واﻷدب العربي
النشطات العلمية و الثقافية Scientific & Cultural Activities -
شكوى- Complaints
أنا أستاذ تعاقدت مﻊ جامعة التكوين المتواصل فرع وهران لمدة سنتين قصد تكوين أساتذة التعليم اﻻبتدائي والمتوسط  ،لكن لحد اﻵن
لم أتلق دينارا واحد  ،وهذا منذ خمس سنوات

ANSWER
عليك بتقديم شكواك لمدير الجامعة.

أستاذ  /أستاذة مساعد ب- Maître Assistant(e) -B
ناحية الغرب- West
جامعة تلمسان- Université de Tlemcen
Faculté de medecine
ادارة القسم- Administration of Department
شكوى- Complaints
هل يعقل سيدي الوزير أن يتم تحويل الطالبة محمودي سمية من كلية الطب في تلمسان تخصص صيدلة الى تخصص آخر علما أن
معدلها العام للسنة الدراسية  12.18بسبب أن استاذة مادة الكيمياء العامة أعطتها  0في  tdظلما

ANSWER
على الطالبة المعنية أن تقدم تظلمها للسيد مدير الجامعة للنظر فيه.

طالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الشرق- East
جامعة سطيف - Université de Sétif 11
Institut optique et mécanique de précision
ادارة المعهد- Administration of the institute
شكوى- Complaints
عدم تطبيق القانون الوزاري قرار رقم  712مادة  26من طرف ادارة المعهد و تﻼعب بالقوانين حيث انني طالب معيد السنة الثالثة
و شاركت في المواد الغير مكتسبة من وحدات مكتسبة و لم يتم تقيد النقاط في رصيدي

ANSWER
عليك باﻻتصال بعميد الكلية بالمؤسسة الجامعية التي تدرس بها وتقديم شكواك عليه للنظر فيها ،أو إلى مدير الجامعة.

طالب /طالبة ماستر- Master Student
ناحية الشرق- East
جامعة برج بوعريريج- Université de Bordj Bou Arréridj
التسجيﻼت- Registration
طلب معلومات- Requesting Information
السﻼم عليكم ،أنا طالب متخرج بشهاده ماستر إعﻼم ألي ،أريد إعادة البكالوريا بمعدل أحسن للتسجيل في تخصص الطب للسنة
الجامعية  .2021/2020هل يمكنني ذلك معالي الوزير.

ANSWER
نعم يمكنك التسجيل كمترشح حر ﻻجتياز امتحان شهادة البكالوريا ،وقد قامت وزارة التربية الوطنية بﻔتح بوابة التسجيل وتستمر إلى
غاية  15نوفمبر .2019

- Licence student طالبة ليسانس/طالب
- Westناحية الغرب
- Université de Mascaraجامعة معسكر
département de langue et littérature francaise
- Administration of the Institution الوكالة/  المدرسة/  المركز/  المركز الجامعي/ ادارة الجامعة
- Complaintsشكوى
je suis une étudiante en 2eme année et le congé maternité n'est pas accepter et je serais
redoublante. veuillez revoir Mr la loi qui interdit une femme enceinte de suivre son parcours
universitaire

ANSWER
.عليك اﻻتصال بمدير الجامعة لطرح انشغالك

أستاذ  /أستاذة محاضر أ- Maître des Conférences -A
ناحية الشرق- East
جامعة المسيلة- Université de M’Sila
Departement finance et comptabilité
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة- Administration of the Institution
شكوى- Complaints
السﻼم  ،واﻵمل بحضرتكم يحدوني في دعم طلبي لﻺستﻔسار و إنصافي بخصوص ظلم مزدوج)ضياع الحق والمعاملة بالتسلط(
إقترفه مدير الجامعة ببشار لي ،في طلبي المتكرر للتحويل أو وضﻊ تحت التصرف إلى بشار.

ANSWER
يخضﻊ التحويل من مؤسسة جامعة إلى أخرى لموافقة الجامعة المستقبلة أوﻻ ثم موافقة الجامعة اﻷصلية ،وقد يتم الرفض من أحدهما
بسبب عدم اﻹخﻼل في التأطير البيداغوجي بالتخصص الذي تدرسونه.

- / Citizen ة- مواطن
- Centreناحية الوسط
- Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publicsالمدرسة الوطنية العليا لﻸشغال العمومية
- Scientific & Cultural Activitiesالنشطات العلمية و الثقافية
- Requesting Informationطلب معلومات
Je souhaite profiter d'une bourse à la Hollande et ils me demandent un déclaration du gouvernement
(Gouvernement statement), donc SVP ou est ce que je dois me diriger pour avoir ce document ?

ANSWER
عليك اﻻتصال بمديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات بالوزارة وطرح انشغالك علما أن اﻻستقبال يكون يوم اﻻثنين والخميس
.صباحا

أستاذ  /أستاذة محاضر أ- Maître des Conférences -A
ناحية الجنوب- South
جامعة ورقلة- Université de Ouargla
كلية العلوم التطبيقية /قسم الهندسة الكهربائية
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة Administration of the Institution -
شكوى- Complaints
بعد قبول تحويلي من جامعة عنابة وسكيكدة اﻻ ان جامعة ورقلة رفضت تحويلي مﻊ العلم لدي ملف كﻔالة واعاقة والدي لم يستمﻊ الى
قصتي ﻻ مدير الجامعة او مدير الموارد البشرية بالوزارة هل الحل هو تقديم اﻻستقالة

ANSWER
يخضﻊ التحويل من مؤسسة جامعة إلى أخرى لموافقة الجامعة المستقبلة أوﻻ ثم موافقة الجامعة اﻷصلية ،وقد يتم الرفض من أحدهما
بسبب عدم اﻹخﻼل في التأطير البيداغوجي بالتخصص الذي تدرسونه.

طالب /طالبة دكتوراه- Doctorate Student
ناحية الغرب- West
جامعة تلمسان- Université de Tlemcen
biologie
الخدمات الجامعية- Œuvres Universitaires
طلب معلومات- Requesting Information
à part la bourse, est ce que vous donnez un budget aux doctorants pour payer leur participations aux
séminaires et congrés, frais d'inscription de déplacements d'hotel, si oui comment faire la demande

ANSWER
عليك باﻻتصال بمدير المخبر الذي تنتمي إليه بالمؤسسة الجامعية التي سجلت بها ،هناك عقد مبرم بين المديرية العامة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي ومدير المخبر تمس كل الطلبة المسجلين في الدكتوراه والمنتمين للمخبر ،بمنح مبلغ مالي عن كل طالب للتكﻔل
بالمصاريف المتعلقة بالتظاهرات العلمية.

أستاذ  /أستاذة مساعد أ- Maître Assistant(e) -A
ناحية الشرق- East
جامعة العربي التبسي تبسة- Université Larbi Tébessi Tébessa
faculte de droit
ادارة المعهد- Administration of the institute
شكوى- Complaints
السيد الوزير  .اتقدم اليكم بطلب نقل من جامعة الشيخ العربي التبسي الى جامعة العربي بن مهيدي  ,وقد لجات الى ﷲ ثم اليكم
لمساعتي  ,لمدة ثﻼث سنوات وانا اقدم طلبات نقل للتقريب العائلي ولكن ﻻ جدوى

ANSWER
يخضﻊ التحويل من مؤسسة جامعة إلى أخرى لموافقة الجامعة المستقبلة أوﻻ ثم موافقة الجامعة اﻷصلية ،وقد يتم الرفض من أحدهما
بسبب عدم اﻹخﻼل في التأطير البيداغوجي بالتخصص الذي تدرسونه.

