مواطن  -ة- / Citizen
ناحية الوسط- Centre
المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين- Direction Générale des Enseignements et de la Formation Supérieurs
Faculté des Langues Etrangères Bouzareah
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة- Administration of the Institution
طلب معلومات- Requesting Information
متحصل علي ليسانس تعليم اللغة الفرنسية في النظام القديم (أربع سنوات) و أسندت الشهادة لقانون  232/71الذي ينص ان مدة
الدراسة  3سنوات مما ادى لرفض شهادتي عند معادلتها في الخارج و ال اجد حل لهذه المشكلة.

ANSWER
عليك بمراسلة المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين على مستوى الوزارة.

أستاذ  /أستاذة متعاقد -ة  /مؤقت  -ة  / -مشارك  -ة- Enseignant(e) Contractuel(le)/ Vacataire
ناحية الشرق- East
جامعة سطيف - Université de Sétif 11
Faculté de Technologie. Département de Génie des Procédés
مابعد التدرج الدكتوراه- Post-Graduation
طلب معلومات- Requesting Information
السالم عليكم ورحمة هللا .سيدي الوزير أنا الدكتور خالف نورالدين هل لدي الحق في منصب عمل مباشر في جامعتي او اي جامعة
اخرى  .واحيطكم علما انني استفدت من منحة دراسية برنامج طاسيلي لمدة  12شهرا

ANSWER
عليك بالمشاركة بمسابقة التوظيف الخاصة باألساتذة المساعدين قسم "ب" ،التي تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،إذا كنت
متحصال على شهادة الدكتوراه.

مواطن  -ة- / Citizen
ناحية الغرب- West
 N/Aخارج قطاع التعليم العاليمابعد التدرج الدكتوراه Post-Graduation -
شكوى- Complaints
أنا متحصل على شهادة الدكتوراه في الفنون الجميلة من جامعة قرطاج بتونس ،والجامعة الجزائرية ال تستحدث المناصب إال من أجل
الدكاترة الذين ناقشوا أطروحاتهم في الجزائر فقط ،فما العمل سيدي الكريم؟

ANSWER
عليك بإجراء معادلة شهادتك م التي حصلتم عليها في تونس ومن ثم يمكنكم المشاركة في مسابقة التوظيف في أكثر من مؤسسة
جامعية.

طالب /طالبة دكتوراه- Doctorate Student
ناحية الوسط- Centre
جامعة الجزائر - Université d’Alger 11
الجامعة الطبية الجزائر
مابعد التدرج الدكتوراه Post-Graduation -
شكوى- Complaints
إلتجأت إليكم بهذه الشكوى المتمثلة في التقاعس في معالجة ملف المطابقة لشهادة طبيب عيون متخرج من الجامعة الحكومية الطبية
لستافروبول بروسيا مع العلم أنني إستوفيت جميع الشروط قدمت ملفي بتاريخ 2019/09/16

ANSWER
لعدم تطابق المسار التعليمي الجزائري والمسار التعليمي الروسي فإن ذلك يتطلب عرض ملفكم على لجنة مختصة من أساتذة الطب
في التخصص لدراسة ملف معادلة شهادتكم بالشهادة الجزائرية.

موظف -ة  /اداري  /تقني- Employé(e) - Administrateur(trice) - Agent
ناحية الجنوب- South
جامعة بشار- Université de Béchar
centre d'inscription de direction
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة- Administration of the Institution
شكوى- Complaints
كنت ناجحة في مسابقة ترقية داخلية في منصب متصرف منذ مارس  2019وتم اإللغاء من الوظيف العمومي ببشار دون مبرر
نرجو منكم الرد والتدخل في هذا األمر

ANSWER
عليكم بتقديم الطعن لدى مفتشية الوظيف العمومي على مستوى واليتكم.

طالب /طالبة ليسانس- Licence student
ناحية الشرق- East
جامعة البليدة - Université de Blida 11
AERAUNOTIQUE
الدراسة الليسانس- Graduation Licence
طلب معلومات- Requesting Information
السالم عليكم سيدي الوزير اتقدم اليك بطلبي المتواضع هذا لالستفسار حول المنحة الهنغارية و طريقة التسجيل و الوثائق المطلوبة و
شكرا مسبقا

ANSWER
يتم التسجيل عن طريق الخط ،بالموقع الخاص بهذه المنحة.

- Maître des Conférences -A أستاذة محاضر أ/ أستاذ
- Centreناحية الوسط
- Université de Laghouatجامعة األغواط
- Research & Labsالبحث العلمي و المخابر
- Requesting Informationطلب معلومات
Bonjour, la 43 session de la CUN (promotion au grade professeur) sera pour quand? D'habitude c'est
vers la fin novembre. Merci d'avance.

ANSWER
. خالل األسبوع القادم43 سيتم اإلعالن عن الدورة

طالب /طالبة دكتوراه- Doctorate Student
ناحية الغرب- West
جامعة وهران - Université d’Oran 11
departement des art
مابعد التدرج الدكتوراه- Post-Graduation
شكوى- Complaints
أرسلت مقاال إلى مجلة اللغة العربية وهو في طور المعالجة منذ  20أفريل  2019ولم أتلق أي رد لحتى اليوم القبول وال التعديل
وال الرفض كي ادبر امري ارجو من سيادتكم التدخل بتحديد مدة الرد على المقاالت.

ANSWER
للمجالت العلمية المعتمدة هيئة علمية لدراسة المنشورات العلمية وعرضها على خبراء للتقييم وال دخل للوزارة في عمل هذه اللجنة.

أستاذ  /أستاذة محاضر ب- Maître des Conférences -B
ناحية الغرب- West
جامعة تيارت- Université de Tiaret
Faculty of Nature and Life Sciences/Departement Faculty of Nature and Life Sciences
مابعد التدرج الدكتوراه- Post-Graduation
اقتراحات- Suggestions
معالي الوزير أقترح على سيادتكم إلغاء مناقشة (عرض) التأهيل الجامعي التي هي عبارة عن عرض للسيرة (شهادات ،نشاطات
علمية و بيداغوجية ،إنتاج علمي) أقترح دراسة ملف التأهيل على مستوى الندوات الجهوية للجامعلت.

ANSWER
اقتراح مهم ،ولكن النصوص التنظيمية الحالية الجاري بها العمل تنص على أن التأهيل الجامعي يخضع لشروط بيداغوجية وعلمية.
تعرض األعمال البيداغوجية والعلمية أمام لجنة التأهيل للترقية من أستاذ محاضر صنف "ب" إلى أستاذ محاضر صنف "أ" ،وهو ما
يأهل األستاذ لتأطير األعمال العلمية وتأطير طلبة الدكتوراه.

- Maître des Conférences -A أستاذة محاضر أ/ أستاذ
- Westناحية الغرب
- Université de Sidi Bel Abbesجامعة سيدي بلعباس
Faculté de Technologie/Département d'Hydraulique
- Scientific & Cultural Activitiesالنشطات العلمية و الثقافية
- Requesting Informationطلب معلومات
Bonjour Monsieur le Ministre; Je voudrais savoir quand est-ce qu'aura lieu la prochaine CUN (43ème
session).Avec mes remerciements, veuillez agréer, Mr le Ministre, l'expression de mon profond
respect

ANSWER
.) للترقية من أستاذ محاضر "أ" إلى أستاذ خالل األسبوع القادم43( سيتم اإلعالن عن الدورة الثالثة و األربعين

أستاذ  /أستاذة مساعد ب- Maître Assistant(e) -B
ناحية الوسط- Centre
جامعة البليدة - Université de Blida 22
العلوم االقتصادية و التجارية و علوم التسيير
ادارة الكلية Administration of Faculty -
شكوى- Complaints
السيد الوزير رجاءا االتصال بمدير جامعة بليدة 2للتدخل الجدي في قضيتي حيث تعرضت لمؤامرة من رئيس قسم وعميد لرفض
عدم ترسيمي تعسفا رغم اني املك كل وثائق والدالئل التي تشير الى احقيتي في التوظيف ...شكرا

ANSWER
التقييم البيداغوجي لألستاذ من صالحيات رئيس القسم والمجلس العلمي .

أستاذ  /أستاذة متعاقد -ة  /مؤقت  -ة  / -مشارك  -ة- Enseignant(e) Contractuel(le)/ Vacataire
ناحية الوسط- Centre
جامعة المدية- Université de Médéa
كلية
ادارة الجامعة  /المركز الجامعي  /المركز  /المدرسة  /الوكالة Administration of the Institution -
اقتراحات- Suggestions
انا طالب في السنة الخامسة دكتوراه العلوم اعمل كاستاذ مؤقت وازاول العمل في عقود ما قبل التشغيل منذ تسعة سنوات في قطاع
التربية هل يمكن لكم ان تدمجونا كاساتذة مساعدين في قطاع التعليم العالي من خالل مراسي

ANSWER
عليك بالمشاركة في مسابقة توظيف األساتذة المساعدين قسم "ب" في أكثر من مؤسسة جامعية.

طالب /طالبة ماستر- Master Student
ناحية الشرق- East
جامعة العربي التبسي تبسة- Université Larbi Tébessi Tébessa
معهد المناجم
الدراسة ماستر Graduation Master -
شكوى- Complaints
انا طالب مقبل على التخرج ..والمؤطر فوزي مبروك يقوم بطردي وإهانتي وتهديدي بشكل مستمر لكي ال أكمل دراستي الجامعية
وال أنجز مذكرة تخرجي مع أني طالب متفوق ..أرجو من سيادتكم إيجاد حل في أقرب وقت

ANSWER
عليك االتصال بمدير الجامعة لتقديم انشغالك.

