
Question 1 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Les études en master 

Rang / position : étudiant en master 

Civilité :  Masculin 

معكم نتواصل لكي الموقع او الصفحة هذه بإنشاء إلرضاءنا مجهوداتكم على أشكركم أن اود اوال وعلیك                  السالم
الموسم نصف في اننا و لساینس الثالثة سنة التربص المنحة بعد نتلقى لم اننا أخبركم أن أرید المدیر                    .سیدي
وضعیتنا تسویة منكم نرجو . غیرها و … البحوث او نقل في سواء المصاریف من الكثیر ،وهناك                   الدراسي

 وتقبلو منا جزیل الشكر والتقدیر.

 الرد:  شكرا على تواصلكم معنا عبر هذه المنصة االلكترونیة لرفع انشغاالتكم، ونعلمكم أن تسدید منحة التربص
 المیداني لطلبة السنة الثالثة لیسانس یعود لإلجراءات الخاصة بتسییر میزانیة كل كلیة وحسب تقدیراتها المالیة
 علما أنه یتم صب هذه المنحة بعد اكتمال ملفات اإلداریة لكل الطلبة، ومع ذلك سنسعى لتسویة وضعیتكم مع

 الهیئات المختصة في ذلك، وتمنیاتنا لكم بالتوفیق والنجاح.

Question 2 

Objet: Demande d’informations 

Type de demande : Les inscription et réinscription universitaire 

Rang / position : étudiant en master 

Civilité :  Masculin 

بغیة لنا المتاح االعالمي الفضاء هذا على الشكر جزیل أشكركم بركاته و تعالى اهللا رحمة و علیكم                   السالم
السنة بدایة في العادي البرید عبر راسلتكم ألنني علیه إجابتي سیادتكم من أرجوا انشغال لدّي معكم                  التواصل
ألتحق لم لكنني 2006 سنة خالل الجامعة في سجلت لقد باختصار الساعة لحد رد أي أتلق لم لكني                    الجامعیة



أنني العلم مع أخرى مرة التسجیل إعادة بإمكاني هل عربي، أدب تخصص فقط تسجیل مجرد أي الدراسة                   بمقاعد
 ال أملك أي شهادة جامعیة؟ في انتظار ردكم تقبلوا مني فائق االحترام و التقدیر

 الرد:  شكرا على تواصلكم معنا عبر هذه المنصة االلكترونیة لرفع انشغاالتكم، ونعلمكم أنه بالنظر للقانون
 تعتبرون طالبا متخلیا عن الدراسة، وعلیه إذا أردتم مواصلة وإعادة بعث مشواركم الدراسي بالجامعة علیكم
 بالتقرب من مصلحة الدراسات لكلیة األدب العربي والفنون –خروبة-في بدایة سبتمبر المقبل مرفقین بشهادة

 تسجیلكم في سنة 2006 مع طلب خطي إلعادة االدماج موجه الى نائب عمید الكلیة المكلف بالبیداغوجیا إضافة
 لمبرر انقطاعكم عن الدراسة، وبعد االجتماع الهیئات الوصیة بالجامعة لدراسة الملفات سیقررون في وضعیتكم،

 ونتمنى لكم التوفیق والنجاح.

Question 3 

Objet: Demande d’informations 

Type de demande : Les études en licence 

Rang / position : étudiante en licence 

Civilité :  Féminin 

Bonjour je voulais savoir quels sont les critères de sélection concernant le 
concours de doctorat, je sais que plusieurs étudiants diplômés d’un Master 
n’ont pas la chance de passer ce concours alors ma question c’est sur quoi 
vous vous basez pour accepter les étudiants à passer ce concours 
Cordialement,veuillez agréer mes sincères salutations 

Réponse :Bonjour, les spécialités des masters qui ouvrent droit au concours 
d’un doctorat donné sont fixées par le comité de la formation doctorale quand 
au nombre de candidats qui ouvrent droit au concours il est fixé par la 
réglementation régissant les concours de doctorat. 

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web de l’université : 
www.univ-mosta.dz 

http://www.univ-mosta.dz/


Question 4 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Administration de l’université 

Rang / position : Employé 

Civilité :  Masculin 

المحترمة لجامعتنا الجامعي الحرم داخل األمن عن مسؤول ز حارس بصفتي وبركاته اهللا ورحمة علیكم                 السالم
النقل حافالت موقف – كالتلي: هي و الجامعي بالحرم عملنا تعرقل أصبحت التي السلبیة النقاط ببعض                  أعلمكم
نقص – السیارات اصحاب و الراجلین ازعاج و العمال و الطلبة على خطر تعتبر الجامعة مدخل أمام                   الحضري
باب – الحساسة بالمناطق حاصتا و الجامعي الحرم داخل المناطق بعض في تنعدم كما الموقع داخل                  االنارة
أفراد في نقص – األمن أعوان على خطر هدا و اطالقا یغلق ال فهو مدة منذ معطل الجدیدة الرئیسیة                     المكتبة
إلى طلب – هي: و المناسبة الحلول بعض علیكم اطرح الحراسة أفراد من فرد اني بما لیال خاصتا و                     الحراسة
– متر 20 ب الجامعة مدخل مقابل اي الطریق من اآلخر الجانب إلى الحافالت موقف بتغییر المعنیة                   السلطات
– حدید من بآخر استبداله او المكتبة باب إصالح – لیال الحراسة مهمة لتسهیل اآلجال اقرب في االنارة                    إصالح

 النظر في عدد أفراد الحراسة لیال لیكون العمل احسن من ما هو علیه

الذي للعمل تقدرینا عن لكم ونعبر انشغاالتكم، لرفع االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                  الرد:
السلطات مع وننسق الجد محمل على سنأخذها التي العملیة مقترحاتكم على ونشكركم أمن، كأعوان به                 تقومون

 والهیئات المخولة بذلك لتجسیدها في أقرب الفرص الممكنة، مع تحیاتي لكم.

Question 5 

Objet: propositions 

Type de demande : Les études en master 

Rang / position : étudiante en licence 



Civilité :  Féminin 

 ماهي شروط دراسة فى خارج اي منحة لدراسة فى خارج

الدراسة شروط أن ونعلمكم انشغاالتكم، لطرح االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                الرد:
سواء المنح تفاصیل على التعرف ویمكنك ألخرى، منحة من تختلف أوال الشروط فیكم توفرت إذا                 بالخارج
والشراكة الجامعات بین ما والتبادل التعاون مصلحة من التقرب أو مستغانم، لجامعة االلكتروني الموقع                بتصفح

 المتواجدة في الطابق الثالث بمبنى مدیریة الجامعة، مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق والنجاح.

Question 6 

Objet: Demande d’informations 

Type de demande : Administration de la faculté 

Rang / position : Employé 

Civilité :  Masculin 

Bonjour Mr Le Recteur. Tout d’abord je tiens à vous remercier d’avoir mis ce 
dispositif afin de répondre aux multiples interrogations. Je suis un ex étudiant 
à la faculté des lettres et des arts, j’ai suivie un parcours de 4ans en licence 
de Francais, par la suite j’ai entamé un parcours de Master en Didactique du 
français. Actuellement j’occupe le poste directeur chargé d’une école primaire 
après des années d’enseignement. Actuellement je m’intéresse à postuler 
pour des études à l’étranger précisément en France et je veux savoir quel type 
de ficelles à suivre question de me réorienter car j’ai appris qu’il y’a certaines 
universités qui font des partenariats avec d’universités tels que le cas de 
l’université de Mostaganem dans le cadre d’un programme Hors Erasmus..Ce 
dernier me paraît ambigu et j’ai pas la moindre idée..Ma question demeure 
longue et forcement un administrateur au sein du département de Français 
pourrait avoir les réponses cependant veuillez Svp Mr le Recteur 
communiquer ma requête…. DANS l’attente de votre réponse.. Veuillez Mr Le 
Recteur accepter mes remerciements 



Réponse : Bonjour, les bourses d’étude dans les universités étrangères sont 
réservées aux étudiants régulièrement inscrits a l’université. 

Question 7 

Objet: Propositions 

Type de demande : Recherche, laboratoire scientifique et revues 

Rang / position : Professeur 

Civilité :  Masculin 

 السالم علیكم وفقكم اهللا دوما على نهج النجاح سائرون

 شكرا جزیال لكم، مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق والنجاح.

Question 8 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Les oeuvres universitaire 

Rang / position : Citoyen 

Civilité :  Masculin 

هذا یومنا الى زلنا ال بمستغانم ریاضیات لیسانس 88- لالساتذة84 العلیا المدرسة خریجي من انا المدیر                  سیدي
نقص بحجة االخري الوالیات غرار على التعاقد سنوات 4 احتساب عدم في لمستغانم التقاعد صندوق مع                  نعاني
واجركم المساعد المنقد فیكم نجد ,,,لعلنا نحن ذنبنا ,,,ما كافیة غیر وتجمیعه,,,وثاءق تنظیمه وعدم                االرشیف

 على اهللا ,,,,من فرج عن مومن ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,فرج اهللا عنك



 الرد:  شكرا على تواصلكم معنا عبر هذه المنصة االلكترونیة لطرح انشغاالتكم، وسنسعى بإذن اهللا للنظر في
 مشكلتكم للمساهمة في حلها وهذا بالتعاون مع مصلحة األرشیف لجامعة مستغانم، مع تحیاتي.

Question 9 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Les études en post-graduation 

Rang / position : Etudiante en doctorat 

Civilité : Féminin 

 السالم علیكم ارید مناقشة رسالة الماجستیر في جامعتكم فانا طالبة قد تعرضت لظروف حالت دون مناقشتي
 جزاكم اهللا خیرا

مناقشة قوانین أن ونعلمكم انشغاالتكم، لطرح االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                الرد:
الكلیة من تتقربي أن یجب وعلیه فیها، مسجلة أنت التي الجامعیة المؤسسة في المناقشة تتم أن تشترط                   الماجستیر
رئاسة نیابة مصالح لدى االستفسار أو أمامهم، انشغاالتك وطرح معهم وضعیتك وتسویة إلیها تنتمین أنت                 التي
التدرج.مع بعد فیما العالي والتكوین العلمي والبحث الجامعي والتأهیل الثالث الطور في العالي للتكوین                الجامعة

 تمنیاتنا لكم بالتوفیق والنجاح.

Question 10 

Objet: Propositions 

Type de demande : Les études en master 

Rang / position : Etudiant en master 

Civilité :  Masculin 



هناك المیاه الدورات و المراحیض تصلیح سیادتكم من نرجوا التشجیر لعملیة یوم برمجة نرید علیكم                 السالم
تكون و النقطة على یتحصلون و امتحنات ال تطبیقات ال محاضرات ال یحضرون ال الطلبة بعض ان                   مشكل

 افضل ممن یحضر كل االوقات و هناك عدة تساؤوالت

نبرمج أن اهللا بإذن وسنسعى انشغاالتكم، لطرح االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                 الرد:
ودورات المراحیض تصلیح قضیة عن أما التسییر، وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم بكلیة التشجیر               عملیة
في الطلبة طرف من أیضا یبقى المشكل لكن إلصالحها مالي مبلغ تخصیص نحاول فرصة كل في فإننا                   المیاه
لتقییم وبالنسبة النظافة، عامالت منه تشتكي ما وهو مباالة بال مفتوحا الحنفیات ماء وترك علیها، المحافظة                  عدم
مجلس خالل من خاصة الطلبة مواظبة مراقبة علیها التي القسم وإدارة لألساتذة تعود المسؤولیة فإن                 الطلبة

 المداوالت، ونحن نسعى لتشدید أن یكون التقییم موضوعي وعادل للجمیع، مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق والنجاح.

Question 11 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Les oeuvres universitaire 

Rang / position : Maître assistant classe A 

Civilité :  Masculin 

مهامنا تقدیم اثناء نتلقاها التي الصعوبات لطرح المجال لفتح المنبر هذا على اشكركم اوال الرئیس. سیدي                  اهال
و لطفل اب بلعباس سیدي بوالیة مقیم انا وضیفي. لسكن ماسة بحاجة انا الرئیس سیدي اختصار بكل                   المحترمة.
المبیت و النقل مصاریف و الكراء بسبب یكفیني ال الراتب و واالخوة) االم الكبیرة( عائلتي عن                  المسؤول

 بالفنادق…شكرا سیدي

فإن تعلم وكما طلبكم على إجابة انشغاالتكم، لطرح االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                  الرد:
وزاریا، محددة ومعاییر تنقیط سلم وفق حالة كل حسب تتم التي الملفات لدراسة یخضع الوظیفیة السكنات                  توزیع
في مكتبه المتواجد مستغانم بجامعة الوظیفي السكن مصلحة مسؤول من التقرب منك نرجو أكثر                ولالستفسار

 القطب الجامعي بخروبة.

 



Question 12 

Objet: Une plainte 

Type de demande : La bibliothèque centrale 

Rang / position : Etudiant en master 

Civilité :  Masculin 

Bonjour Monsieur le recteur, Tout d’abord je souhaite saluer cette initiative 
très prometteuse que je juge, en tant qu’étudiant studieux et aussi enseignant 
vacataire, une excellente occasion de rapprocher l’administration aux 
étudiants. Ma plainte est relativement simple mais qui je pense peut avoir un 
impacte très important sur le rendement scientifique des étudiants. L’état 
actuel des bibliothèques n’est pas optimal, il est primordial d’instaurer le 
silence obligatoire ainsi que le respect de l’espace afin de redonner a ces 
dernières leurs réelles valeurs. Par exemple la bibliothèque de la faculté FSEI 
souffre grandement de se problème. Je me retrouve souvent obligé de me 
déplacer jusqu’à la faculté de Médecine ou la bibliothèque garde un certain 
niveau de calme que l’on peut considérer comme nécessaire pour les études. 
Même remarque peut être faite pour les couloirs près des salles de TD ou des 
amphis, il y’a un véritable dérangement quand les étudiants parlent à haute 
voix dans les couloirs. J’espère franchement que vous pourrez grâce à votre 
influence, instaurer un règlement et une surveillance relativement sévères afin 
de nous permettre de pouvoir poursuivre le savoir de façon optimale. Veuillez 
agréer, Monsieur le recteur, l’expression de mes sincères salutation. En 
attente d’une réponse favorable et rassurante, j’inspire d’ailleurs à exploiter 
plus souvent cette nouvelle plateforme dans l’espoir d’améliorer la qualité de 
nos universités. Cordialement,  

Réponse : Bonjour, je salue votre sens de responsabilité, actuellement nous 
avons entamés une opération pour la réhabilitation du site 3, ce qui a 
occasionné certains problèmes, mais a partir de la rentrée prochaine la 
situation va s’améliorer. MERCI 



Question 13 

Objet: Propositions 

Type de demande : Administration de faculté & institut 

Rang / position : Maître de conférence classe A 

Civilité :  Masculin 

التواصل المنصة هذه وضعتم أنكم بما المحترم: مستغانم جامعة مدیر السید وبركاته اهللا ورحمة علیكم                 السالم
التحقیق علیكم أقترح أن لي اسمحوا لذلك الجامعة. مشاكل في والنظر التطویر في الصداقة نیتكم على دلیل                   فهذا
الشعب على المسؤولیات -اسناد -التكوین المستویات: جمیع على الفنون قسم في یجري ما في                الشاملة
تام شبه -غیاب عبثي بشكل الدكتوراه في المناقشة لجان -تكوین القانون تطبیق وعدم -الغیابات                -التخصصات
تعامل و سلوك في األخالقي الوضع تدهور – األطراف بعض من الفوضى إشاعة – الجاد األستاذ                  لسلطة
هي إلیها المسار النقاط الجامعة: مدیر سیدي غیرها. و الماستر مذكرات في العلمیة السرقات انتشار –                  البعض
جانبكم إلى یقف من اهللا بإذن وستجدون المشاكل هذه في بالنظر التفضل سیادتكم من أرجو المشاكل. باقي                   أسباب

 إلصالح ما یتصل بصورة الجامعة وسمعتها. تحیاتي.

اتجاه المسؤولیة روح فیكم ونحیي انشغاالتكم، لرفع االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                 الرد:
وجه على الفنون بقسم مسؤلة غیر تصرفات اتجاه الهاجس نفس نشارككم أننا ونعلمكم عموما، الجامعة                 أوضاع
تحكم التي والتشریعات القوانین وفق نصابها الى وارجاعها الوضعیة لتصحیح اهللا بإذن سنسعى ولهذا                الخصوص
الرقابة أداة سیكون الذي للكلیات العلمي للمجلس الداخلي للنظام تحیین باقتراح مبادرتنا خالل من وذلك                 الجامعة،
للجامعة الداخلي النظام تحیین الى إضافة الجانب، هذا في دوره وتفعیل والبیداغوجي العلمي النشاط                لمحتوى

 وذلك بالتشدید والصرامة في التعامل مع حالة الإلنضباط، الغیابات وتقییم الطلبة.

التوفیق لكم ونتمنى مساهماتكم، على واالعتماد الجامعیة األسرة افراد جمیع جهود بتظافر إال یتحقق لن هذا                  وكل
 والنجاح.

 

 



Question 14 

Objet: Demande d’informations 

Type de demande : Les activités scientifiques, culturelles et sportives 

Rang / position : Etudiant en licence 

Civilité :  Masculin 

J’ai l’honneur de venir solliciter votre gentillesse en toute tranquillité venez 
vous demander de bien vouloir accepter ma candidature pour l’obtention du 
diplôme dans le domaine du génie civil et des travaux publics Chaque année 
je postule mais j ai eu un avis défavorablee et sincèrement je suis motivé j 
espèree cette année de avoir une bourse Je vous signale que je suis 
actuellement en troisième année de travaux publics à la faculté des sciences 
et de la technologie de l’université de Mostaganem. Je rêve d’obtenir une 
bourse, même une fois dans ma vie, monsieur pour inspirer la culture 
européennes afin. De participer Fortement Au développement de ma région 
De ma ville Mostaganem Et finalement je vous remercie Cher Monsieur de 
cette initiative de rapprocher bcp de vous merci Mes salutations 

Bonjour, les bourses de mobilité sont octroyées aux étudiants régulièrement 
inscrits à l’université sur la base du mérite. Les informations sur les bourses 
de mobilité sont sur le site de l’université. www.univ-mosta.dz. 

Question 15 

Objet: Propositions 

Type de demande : Post-graduation 

Rang / position : employé/administrateur/agent  



Civilité :  Masculin 

Dear sir thank you for this important operation that you propose to give our 
opinions and our proposals in relation to the registration for the doctorate 
personally I hold a master’s degree in gas refining and engineering promotion 
2015 and I am looking for continued my doctorate journey why you do not offer 
no doctoral positions at our faculty and why not use P&ID (Piping and 
instrumentation diagram) as a module in the specialty of chemical engineering 
and petrochemistry and mem chemistry of materials thank you for your 
intention and for your propsition 

Thank you for using the platform to express your concerns. It allows us to 
listen to our students and alumni. With regard to your concern, I would like to 
inform you that doctoral offers stem mainly from the laboratories that make 
doctoral training offers according to their research themes within the 
framework of the university development policy. Unfortunately, for the time 
being, the Abdelhamid Ibn Badis University of Mostaganem does not have a 
research laboratory in oil and gas refining. Instead, the university offers 
doctoral training in chemical engineering, process engineering, mechanical 
engineering, electrical engineering, environmental engineering and civil 
engineering.  We remind you that all the training specialties of a given 
academic program are eligible for the doctoral competition of this program. 
Your proposal is welcome and will be forwarded to the relevant committees for 
study and possible inclusion in the official programme. 

,Respect 

Question 16 

Objet: Une plainte 

Type de demande : La bibliothèque centrale et la bibliothèque des facultés 

Rang / position : Etudiant en licence 



Civilité :  Masculin 

 لماذا المكتبات یعمل فیها اشخاص غیر اهل التخصص مع العلم انا جامعة مستغانم تملك متخرجین في تخصص
 علم المكتبات والمعلومات؟

 الرد:  شكرا على تواصلكم معنا عبر هذه المنصة االلكترونیة لطرح انشغاالتكم، ونعلمكم أن توظیف أعوان
 المكتبات ورؤساء مصالحها تتم وفق قوانین الوظیف العمومي التي تشترط شهادة التخصص في المجال.

Question 17 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Les études en master 

Rang / position : Etudiant en master 

Civilité :  Masculin 

 نحن طلبة الماستر 1 نطالب ب منحة التربص المتأخرة جدا و شكرا .

التربص منحة تسدید أن ونعلمكم انشغاالتكم، لرفع االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                 لرد:
المالیة تقدیراتها وحسب كلیة كل میزانیة بتسییر الخاصة لإلجراءات یعود لیسانس الثالثة السنة لطلبة                المیداني
مع وضعیتكم لتسویة سنسعى ذلك ومع الطلبة، لكل اإلداریة ملفات اكتمال بعد المنحة هذه صب یتم أنه                   علما

 الهیئات المختصة في ذلك، وتمنیاتنا لكم بالتوفیق والنجاح.

Question 18 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Les études en master 



Rang / position : enseignante vacataire / contractuelle 

Civilité :  Féminin 

حضارة و ادب تخصص االسبانیة اللغة قسم من ماستر متخرجة طالبة انا الجامعة مدیر سید علیكم                  السالم
أني علما اسبانیا في الدراسة تربص او منحة عن االستفسار بغیة سیادتكم الى اتوجه .2019 دفعة                  اسبانیة
.16/20 یقارب بمعدل األجنبیة اللغات كلیة مستوى على كذلك و الدفعة مستوى على االولى المرتبة                 تصدرت
و مباشرة تخرجي بعد الفارطة الدراسیة السنة نهایة باالطرش االجنبیة اللغات كلیة عمید استاذ مع                 تواصلنا
حسب على النه الساعة لحد انصف لم و العمید طرف من مماطلة تلقینا الشدید لالسف لكن و بحقي                    طالبت
سید مني تقبلو ردكم إنتظار في الجامعة. رئاسة مستوى على متواجد الشروط كل استوفى الذي ملفي                  كالمه

 المدیر اسمى عبارات االحترام و التقدیر.

لمنحة استفادتكم أن ونعلمكم انشغاالتكم، لطرح االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                الرد:
عبر ملفكم دراسة الى إضافة ألخرى، منحة من تختلف قد والتي شروط فیكم تتوفر أن یجب بالخارج                   الدراسة
بما المكلف الكلیة عمید بنائب االتصال ویمكنك اإلداري، تسلسلها وباحترام للجامعة واإلداریة العلمیة               الهیئات
بین ما والتبادل التعاون مصلحة من التقرب أو وضعیتكم، لمعرفة العامة والعالقات العلمي والبحث التدرج                 بعد

 الجامعات والشراكة المتواجدة في الطابق الثالث بمبنى مدیریة الجامعة، مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق والنجاح.

Question 19 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Les oeuvres universitaire 

Rang / position :Etudiant en master 

Civilité :  Masculin 

المحددة اآلجال في المطلوب الملف دفع من اتمكن لم الفارطة، للسنة الجامعیة المنحة بخصوص علیكم.                 السالم
لم وآنذاك المغرب في مولودة كونها للوالدة للضریبة الخضوع عدم شهادة استخراج على قدرتي عدم بسبب                  وذلك
مع الفارطة السنة لمنحة تعویض بطلب الجامعیة السنة بدایة في قمت صالحة…. تعریف بطاقة على                 تتوفر
الجاریة. السنة منحة ملف بقبول واكتفت المنح قسم رئیسة طرف من طلبي قبول یتم لم المطلوبلكن الملف                   توفیر

 شكرا



المنحة ملف أن ونعلمكم انشغاالتكم، لطرح االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                الرد:
بذات الجامعیة المنح مصلحة رئیس من للتقرب نوجهكم ولهذا الجامعیة، الخدمات لمدیریة ویعود خارج                الجامعیة

 المدیریة المتواجد مقرها بحي 348 مسكن وبالقرب من حدیقة موستالند، مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق والنجاح.

Question 20 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Les études en master 

Rang / position : Etudiante en master 

Civilité :  Féminin 

خاص مشروع بها إنشاء أستطیع ال علیها المتحصلة والشهادة والعمل التنظیم اجتماع علم ماستر طالبة أنا                  السالم
ألغي ولكن روضة إنشاء حاولت المشاریع،فقد كل یشمل فتخصصي مؤسسة أیة فتح في الحق لي أنه من                   بالرغم
في النظر إعادة ارجو التربیة اجتماع علم شهادة مني وطلب المشروع نوع مع الشهادة تناسب عدم بسبب                   طلبي

 هذا األمر او مساعدتي في اعطائي قائمة للمشاریع التي أستطیع انشائها وشكرا

دار من التقرب علیكم ونقترح انشغاالتكم، لطرح االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                 الرد:
انشغاالتك طرح أجل من (1500) والتكنولوجیا العلوم كلیة بمحاذاة مقرها المتواجد مستغانم لجامعة               المقاوالتیة

 علیهم واالستفادة من التوجیهات التي تبحثین عنها ، مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق والنجاح.

Question 21 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Les oeuvres universitaire 

Rang / position : Maître assistant classe A 



Civilité :  Masculin 

في المتمثل و هذا بطلبي تهتمو ان منكم ارجو انا العمل مكان و اقامتي بین المسافة لبعد نظرا الرئیس                     سیدي
الصغیرة عائلتي مع بلعباس بسیدي الما راس ببلدیة الساكن .2014 منذ جامعي استاذ لمشكلتي. حل                 ایجاد
نظرا المنطقة هذه في للسكن الظروف جمعتنا خالتي. ابنت و ابنها و خالتي الى الرضیعباالظافة و                  الزوجة
یلزمني الذي االمر كم. 214 یتجاوز العمل مكان بین و بیني المسافة دینار. 12000 الكراء سعر                  النخفاض
الفندق مصاریف و ایاب) و (ذهاب التنقل مصاریف االسبوع. في االقل على ایام ثالث لمدة الفنادق في                   المبیت
ال اني سیدي لكم اصرح المتواضع. راتبي من %50 من اكثر تكلفني الشراب و االكل مصاریف ذكر                   دون
ابدا استفد قرض….لم او میراث وال ارض او عقاري عقد املك وال سكنیة صیغة اي من استفد لم و سیارة                      املك

 من المساعدات االجتماعیة. وشكرا

فإن تعلم وكما طلبكم على إجابة انشغاالتكم، لطرح االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                  الرد:
وزاریا، محددة ومعاییر تنقیط سلم وفق حالة كل حسب تتم التي الملفات لدراسة یخضع الوظیفیة السكنات                  توزیع
في مكتبه المتواجد مستغانم بجامعة الوظیفي السكن مصلحة مسؤول من التقرب منك نرجو أكثر                ولالستفسار

 القطب الجامعي بخروبة.

Question 22 

Objet: Demande d’informations 

Type de demande : La bibliothèque centrale et la bibliothèque des facultés 

Rang / position : Etudiante en licence 

Civilité :  Féminin 

sndl لماذا ال یمكن لطالب مستوى 2 لیسانس ان یستفید من تسجیل في موقع نظام التوثیق الكتروني 

التوثیق نظام موقع أن ونعلمكم انشغاالتكم، لطرح االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                 الرد:
التسجیل عن المسؤول به یتعامل ما وهذا فوق، فما ماستر الثانیة السنة لطلبة مخصص (SNDL)                 االلكتروني

 في هذا النظام بالمكتبة المركزیة، ومع ذلك سنأخذ اهتمامكم بمحمل الجد ونقترح حل عن قریب .

 



Question 23 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Les ouvres universitaires 

Rang / position : Etudiante en doctorat 

Civilité :  Féminin 

 سیدي المدیر نحن طلبة الدكتوراه من خارج الوالیة نطلب من سیادتكم منحنا إقامة الئقة في أحد اإلقامات
 الجامعیة وتسهیل إجراءات الحصول على الغرف. وشكرا

اإلقامة ملف أن ونعلمكم انشغاالتكم، لطرح االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                الرد:
بذات الجامعیة اإلقامة مصلحة رئیس من للتقرب نوجهكم ولهذا الجامعیة، الخدمات لمدیریة یعود               الجامعیة

 المدیریة المتواجد مقرها بحي 348 مسكن و سنتد خل الیجاد حلول الئقة ، مع تمنیاتنا لكم بالتوفیق والنجاح.

Question 24 

Objet: Demande d’informations 

Type de demande : Les inscriptions et réinscriptions universitaires 

Rang / position : Citoyen 

Civilité :  Masculin 

بمعدل 2019 علوم باكالویا على تحصل ابن لدي متقاعد متوسط تعلیم استاذ انا علیكم السالم المدیر                  سیدي
(math-info) الي واعالم ریاضیات شعبة بمستغانم بادیس بن عبدالحمید جامعة في مسجل االن وهو 11.76               
هذه في الدروس مسایرة في كبیرة صعوبات ابني وجد االمتحانات واجراء االول السداسي انتهاء بعد انه                  اال
شعبة الى التحویل اي هو یرید كما للشعبة الداخلي التحویل في یكمن الوحید الحل ان بعض مع وخلصنا                    الشعبة
شعبة الى الي اعالم و ریاضیات شعبة من الداخلي التحویل یمكنه هل .السؤال:–1) یریدها التي التجاریة                  العلوم
الجامعیة السنة بدایة في ام السنة هذه باالجراءات یقوم فمتى ممكنا هذا كان اذا (2 تجاریة                  علوم



كانت علیها المحصل النقاط ان العلم مع ؟ الدراسة یواصل هل یفعل ماذا السنة لهذه بالنسبة (2020/20213                 
سیدي منكم انتظر اخیرا (math-info) الي واعالم ریاضیات الشعبة دراسة في الرغبة له تعد ولم جدا                  ضعیفة
التقدیر كل منا .تقبلوا الیه االمل واعادة االبن هذا انقاذ في وتساعدني الالزمة بالمعلومات تمدونني ان                  المدیر

 واالحترام.

یعود للقانون بالنظر أنه ونعلمكم انشغاالتكم، لرفع االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                 الرد:
مشواه بعث وإعادة مواصلة أردتم إذا وعلیه معیدا، طالبا وسیعتبر عدمها من دراسته مواصلة للطالب                 االختیار
إعادة المقبل سبتمبر من بدایة علیكم التجاریة، العلوم شعبة نحو داخلیا تحویله خالل من بالجامعة                 الدراسي
الكلیة عمید نائب من التقرب وبعدها اآللي، واالعالم الریاضیات شعبة األولى السنة في معید كطالب                 تسجیله
تسجیله إعادة بشهادة مرفقین –خروبة- التسییر وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم لكلیة بالبیداغوجیا              المكلف
الهیئات االجتماع وبعد الداخلي، التحویل واستمارات البكالوریا شهادة مع 2021-2020 الجامعیة             للسنة
ونتمنى البیداغوجیة، المقاعد وعدد ابنكم معدل حسب وضعیتكم في سیقررون الملفات لدراسة بالجامعة               الوصیة

 لكم التوفیق والنجاح.

Question 25 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Les clubs scientifiques 

Rang / position : Etudiant en licence 

Civilité :  Masculin 

 انا الطالب….. رئیس النادي العلميBioTechnoیاسفني ان اشتكي لك من نقص التدعیم من الجامعة وهذا في
 محور الطباعة في حجم A0،ومقر لنادي الن جمیع اجتماعاتنا في ساحة كلیتنا و هذا مم یعیق عملنا.

التي النشاطات على ونشجعكم انشغاالتكم، لرفع االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                الرد:
مصلحة رئیس مع التواصل یمكنكم الطباعة محور في لتدعیكم وبالنسبة العلمي، نادیكم خالل من بها                 تقومون
بالتنسیق تحتاجونه ما لكم لیوفر ذلك بخصوص له طلبیة وایداع الجامعة بمدیریة والریاضیة الثقافیة                النشاطات
لذلك مقرا منح یتم لم النادي مقر عن وأما المتوفرة، اإلمكانیات حدود في البصري والسمعي الطباعة مصلحة                   مع
المكتبة قاعات باستغالل الترخیص طلب إیداع علیكم نقترح وعلیه بالجامعة، البیداغوجیة المرافق لقلة               وهذا

 المركزیة لعقد اجتماعاتكم ونشاطاتكم حسب توفرها في تلك الفترة، ونتمنى لكم التوفیق والنجاح.



Question 26 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Administration de l’université 

Rang / position : Employé / Administrateur / Agent 

Civilité :  Masculin 

أني علما أحیطكم مساعدتي و حالتي إلى النظر ومنكم اهللا من راجیا أیدیكم بین مشكلتي طرح سیدي                   یشرفني
رتبة الفنون و العربي األدب بكلیة مستغانم بجامعة موظف …………بالمحمدیة موالید من ..……               المسمى
إلى و من المسافة بعد كذى و النقل وسائل إنعدام في المتمثلة و القاسیة اإلجتماعیة لظروفي و متصرف                    مساعد
لنقل محطة أقرب إلى للوصول وإیابا ذهابا األقدام على كلم 02 مشي یومیا علیا یتحتم أنه حیث عملي                    مقر
ما وهذا , الفالحیة) العلوم معهد ) الجامعة إلى ثم ومن مستغانم مدینة إلى للوصول الحافلة إقتناء ثم                    المسافرین
كلیتنا مقر نقل وبعد , الوقت مع صراع في أصبحت حیث الیومیة تنقالتي جراء وصحیة نفسیة مشاكل لي                    سبب
من أرجوا ذكره ماسبق خالل من بعداا. المسافة زادت حیث فأكثر أكثر أعاني أصبحت خروبة جامعة                  إلى
كذى و وظیفتي مزاولة بین التنسیق في مساعدتي و العقل و الرحمة بعین حالتي إلى النظر المدیر سیدي                    سیادتكم
سیدي مني تقبلوا موافقتكم إنتظار .في عني المسافة لتقلیل أخرى كلیة إلى نقلي بقبول ذالك و عائلتي                   رعایة

 طلبي و إنشغالي هذا مع فائق اإلحترام و التقدیر لكم .دمتم في خدمة البالد و العباد و شكراا

 الرد:  شكرا على تواصلكم معنا عبر هذه المنصة االلكترونیة لرفع انشغاالتكم، ونعلمكم أن تنصیب الموظفین في
 أماكن عملهم وتوزیعهم یتم وفق احتیاجات الكلیات.

Question 27 

Objet: Propositions 

Type de demande : Post-graduation 

Rang / position : Enseignante contractuelle 



Civilité :  Féminin 

علوم في دكتوراه شهادة على متحصلة اني حیث بالتوظیف خاص هذا تواصلي وبركاته اهللا ورحمة علیكم                  السالم
تخصص تفتحوا ان الوهاب الخالق اهللا باسم انشادكم .2018 دفعة دولي، استراتیجي تسییر تخصص                التسییر
في توظیف منصب اي فیه یفتح ولم اخرى جامعة اي في التخصص هذا یوجد ال حیث دولي استراتیجي                    تسییر

 جامعة مستغانم ایضا، ارجو من سیادتكم التدخل وشكرا.

بناء األساتذة توظیف أن ونعلمكم انشغاالتكم، لرفع االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                 الرد:
الوظیف قوانین الى واالحتكام ، الجامعیة السنة تلك في تحدیدا والقسم الكلیة الحتیاجات یخضع تخصصاتهم                 على
التسییر وعلوم والتجاریة االقتصادیة العلوم كلیة عمید أو التسییر علوم قسم من التقرب علیكم ونقترح                 العمومي،

 لتنویره بانشغالكم الذي جاء على شكل مقترح.

Question 28 

Objet: Propositions 

Type de demande : Les activités scientifiques, culturelles et sportives 

Rang / position : employé/administrateur/agent  

Civilité :  Masculin 

بعد العالي. التعلیم قطاع منتسبي وبین بینكم وصلة سنعتبرها التي المنصة هته وضع على نشكركم علیكم،                  السالم
بعنوان ومتابعتها الوصایة تحت المؤسسات وحصائل برامج بدراسة المكلفة اللجنة أعمال نتائج على               إطالعنا
یخص ما في اللجة هته رفعتها التي والمالحظات الطالبیة، بالحیاة المتعلق الباب في وخاصة 2018                 سنة
المرافق، في والنقص والریاضیة والثقافیة العلمیة باألنشطة المؤسسات لدى اإلهتمام حجم في              التفاوت
وتشجیع والریاضي، والثقافي العلمي الطالبي النشاط تكثیف • : في تمحورت والتي قدمتها التي                والتوجیهات
لكن العالي، التعلیم قطاع في جدید أنني بإعتبار ..… الریاضیة، والجمعیات والثقافیة العلمیة النوادي                إنشاء
بالقطاع بالعاملین إحتكاكي لم ألي إعالم تخصصي أن بالرغم سنة 24 لمدة والریاضة الشباب قطاع في                  عملي
مدة أن كما التنشیط، مجال في الشباب یحتاجه ما في الخبرة بعض بإكتساب لي سمح قد المناصب بعض                    وتقلدي
1-إحصاء العمل. لهذا تصور أرى جعلتني قد ربما مستغانم بجامعة فیها أتواجد التي عنها قلیال یزید ما أو                    السنة
للقوانین مطابقة تكون أن أجل من والعمل الجامعة مستوى على تنشط التي والتنظیمات النوادي الجمعیات،                 لكافة
طرف من المسطر البرنامج أو جمعیة أو نادي كل تخصص أو میول دراسة أجل من 2-العمل المفعول.                   الساري
یمكن التي أو المجال هذا في تتداخل أن یمكن التي القطاعات 3-إحصاء والعلمي. الثقافي المجال في                  التنظیمات
: الحصر ال المثال سبیل على ونذكر خبرتها من اإلستفادة أو مشترك عمل برنامج وضع أجل من معها                    التنسیق
الریاضي. والمركب الشباب، مؤسسات دیوان والریاضة، الشباب مدیریة في ممثال والریاضة الشباب قطاع •              



یمكن حیث وإطارات كفاءات وله الشباب مع والتعامل التنشیط مجال في طویل باع له القطاع هذا أن                   حیث
دورات إنجاح أجل من المالعب بینها من هیاكله إستغالل أجل من الترخیص o-إمكانیة 1 : في مع                   التنسیق
هذا في برنامج وضع إن للطلبة والتجوال الترفیه أجل من وهذا الشباب ومخیمات الشباب بیوت                 ریاضة،
اإلعالم وأجهزة اللغة، مخابر مثل الشباب مؤسسات مستوى على المتواجد العتاد بعض إستغالل               المیدان،
محاربة مثل الطالب أوساط في وتوعویة تحسیسیة بأعمال القیام أجل من اإلطارات مع o-العمل 2                 اآللي،….
طرف من المنظم النشاط في الجامعي الطالب o-إدراج 3 . . . . للطلبة، النفسي الدعم اإلجتماعیة،                   اآلفات
یمكن حیث ، المتجددة والطاقات البیئة قطاع • .. . . ، الریاضیة المنافسات اإللكترونیك، الفلك، علم مثل                    القطاع
والعمل المیدانیة الخرجات في المشاركة و للطالب البیئیة الثقافة زرع في النوادي مع بالتنسیق معه                 العمل
الفرد شخصیة تكوین عوامل من كعامل الثقافة الثقافة، قطاع • .. . . ، البیئة حمایة لصالح الموجه                    التطوعي
على سواء الوثائق أو األفالم بعض لعرض حصص برمجة أجل من القطاع هذا مع النسیق یمكن ، مهارة                    وتنمیة
كما الوالیة، مستوى على المتواجدة لذلك المخصصة العرض قاعات مستوى على أو الجامعي الحرم                مستوى
قطاع • . .. . . . لهم، مالئمة أوقات حسب تكون حیث ، للطالب موجهة مسرحیة عروض برمجة                     یمكن
الطالب أن نجد لكننا اإلقتصاد، ركائز من ركیزة أصبح الداخلیة السیاحة ترقیة إن التقلیدیة، والصناعات                 السیاحة
وأماكن وآثار معالم من الوالیة به تزخر ما یعرف ال لكنه الجامعة مستوى على سنوات 5 من أكثر یقضي                     ربما
العمل یمكن كما المواقع لهته وتعلیمیة سیاحیة خراجات برمجة یمكن القطاع هذا مسؤولي مع فبالتنسیق                 سیاحیة،
المنطقة، به تزخر ما توضح وثائقیة ألشرطة عروض أو تكوینیة أیام طریق عن السیاحي الترویج على                  معهم
هذا مع العمل یمكن التقلیدیة الصناعات مجال في أنه كما والتثقیفي. العلمي المجال من للطالب اإلستفادة                  فتكون
التكوین مجال في طویل باع القطاع لهذا إن والتمهین، المهني التكوین قطاع • ..… له، الترویج أجل من                    القطاع
خریطة وضع أجل من معه العمل فیمكن النظري، من أكثر التطبیقي المجال على یرتكز أنه وخاصة                  والتلقین
أیام وضع یمكنها التقني المجال في الناشطة النوادي فمثال المتخصصة النوادي مع بالتنسیق وهذا مشتركة                 عمل
اإلعالم ، اإللكترونیك التلحیم، میدان في مثل الطلبة، من للمهتمین القطاع هذا مع تدریبیة دورات أو                  تكوینیة
الدینیة، الشؤون الصحة، ، اإلجتماعیة الشؤون مثل األخرى القطاعات أن كما • . . . .. . . الكهرباء                     اآللي،
الریاضي العلمي، الثقافي، النشاط تفعیل في دور لها ویكون فاعلة تكون أن یمكن كلها ..… التجارة، ،                   الصناعة
السماح یمكن كما : الجانبي أو اإلضافي التكوین وتفعیلها. المواطنة روح وغرس الجامعة، في                والترفیهي
برامج وضع أجل من تعمل أن القانونیة واألطر واإلمكانیات اإلرادة توفرت إن النشطة الجمعیات أو                 للنوادي
الذكر السالفة القطاعات مع بالتنسیق وهذا بشهادة متوجة تكون لكنها المدى قصیرة للطالب ترفیهیة                تكوینیة
(قطاع السیاحي للمرشد التكوین – والریاضة) الشباب (قطاع الشباب مخیمات لمؤطر التكوین – : كأمثلة                 ونذكر
الخبرات تثمین أو التخصصات مختلف في التكوین – الثقافة) (قطاع والمسرح الموسیقى في التكوین –                 السیاحة)
برتوكوالت وضع حول تتمحور عمل، خطة وضع علینا یتوجب هنا من المهني) التكوین (قطاع                المكتسبة
عمل تسهل األخیرة هته أن حیث المساعدة، ید تمد أن ویمكن فاعلة تكون أن یمكن التي القطاعات بین                    وإتفاقیات
تقدیم أو البرنامج هذا إثراء أجل من الفاعلین. مختلف بین العالقة یضبط الذي القانوني اإلطار وتكون                  النوادي
من الفاعلین وبإشراك الریاضیة و الثقافیة و العلمیة لألنشطة الفرعیة المدیریة مع العمل یمكنني أوضح                 تصور
خدمت في دمتم الواقع. أرض على والتصورات األفكار هته بلورة أجل من وجمعیات ونوادي طالبیة،                 تنظیمات

 القطاع وترقیته مع تحیاتنا الخالصة لكم

بخصوص مقترحاتكم ونثمن انشغاالتكم، لرفع االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا               الرد:
الجامعة بمدیریة والریاضیة الثقافیة النشاطات مصلحة به تتكفل والذي الطلبة، عند والریاضي الثقافي               التنشیط
وبما ذلك، مع تتعارض أن دون العلمي والبحث العالي التعلیم وزارة عن الصادرة والتشریعات القوانین                 وفق
الذي األسمى هدفهم وتحقیق الجامعي، مشوارهم خالل الجامعیة واإلقامات بالجامعة تواجدهم أثناء الطلبة               یحمي



لكم ونتمنى نشاطاته، برمجة في التامة استقاللیته وقطاع وزارة لكل أن علما العلمي، والبحث الدراسة                 هو
 التوفیق والنجاح.

Question 29 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Les études en licence 

Rang / position : Etudiant en licence 

Civilité :  Masculin 

اتخذت لما األمور، تفاقم لوال ولكن شكوى، شكل على ستكون لي، رسالة أول أن سیدي یؤسفني علیكم،                   السالم
إطالة، بدون الطلبة. إلى اإلستماع وهي أال إیاها، التخاذك رائعة حقا مبادرة أنها العلم مع لك، ألكتب القرار                    هذا
یترأسها التي واإلنسانیة، االجتماعیة العلوم كلیة مستوى على اإلتصال بشعبة الخاصة اإلدارة في تتمثل                الشكوى
كل ایداع تم أن العلم مع األول، بالسداسي الخاصة النقاط نشر في الرهیب التأخر هو واألمر بوعمامة،                   األستاذ
األفواج سیدي، ذلك إلى إضافة أربعة. أو مقاییس ثالث عن إال اإلعالن یتم لم ذلك ومع األساتذة، قبل من                     النقاط
األمر، بادئ في األستاذ توفر لعدم نظرا اإلنجلیزیة، اللغة مقیاس تدریسهم یتم لم لیسانس) ثالثة (سنة و3 2 ،1                   
بأنهم الطلبة، ضد تقریر بكتابة قامت األخیر وفي حصة، كل تتغیب كانت الذي أستاذة، إحضار تم آخره،                   وفي
في امتحان عن اإلعالن تم األول، السداسي اإلمتحانات كل من اإلنتهاء تم ما وبعد یتغیبون، كانوا من                   هم
وأعلم اإلمتحان) قبل ساعة 48 من أقل تعلیقه تم الذي لإلعالن، صورة لدي (الزالت اإلدارة، ختم بدون                   المقیاس

  سیدي كل من وراء األمر (المسؤول من قام بإحضار األستاذة، والتغطیة عنها).

النقاط عن اإلعالن أن ونعلمكم انشغاالتكم، لرفع االلكترونیة المنصة هذه عبر معنا تواصلكم على شكرا                 الرد:
اآلجال احترام ضرورة مع ولكن لذلك لها المتاحة الفضاءات حسب القسم إدارة لمسؤولیة تخضع للطلبة                 ونشرها

 القانونیة. و سنتخد االجرءات القانونیة.

Question 30 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Administration de département & services 



Rang / position : Maître de conférence classe A 

Civilité :  Masculin 

Monsieur le Recteur , Je viens par la présente solliciter de votre haute 
bienveillance de bien vouloir apporter votre assistance pour revoir mon cas 
concernant l’octroie d’un logement de fonction. Marié et père de quatre 
enfants ,Recruté en 2004 , je suis actuellement enseignant permanent « MCB 
» au département ST au niveau de la faculté des sciences et de la 
technologie. J’ai assuré pendant deux ans( 2009/2010) et (2010/2011) le 
poste d’adjoint du chef de département et depuis l’année 2012 j’ai occupé le 
poste de chef de département de génie des procédés jusqu’à l’année 
2015/2016 ou j’ai été désigné pour occuper le poste de chef de département 
ST suite à la démission des responsables cette année là( Doyen et chefs de 
département) . Durant l’année 2016/2017 j’ai repris le département Génie des 
procédés jusqu’à la fin du 1er semestre de l’année 2017/2018 ou j’ai déposé 
ma démission pour raison de santé. Mais au début du deuxième semestre et 
suite aux problèmes survenus au département ,j’ai été sollicité par Mr le 
Doyen pour reprendre le département jusqu’à la fin de cette année. J’ai 
accepté et j’ai redressé la barre en réglant tous les problèmes malgré mon 
état de santé « Diabète et une Hypertension » que j’ai contracté dans 
l’exercice de mes fonctions de responsabilité jusqu’à l’année 2018 ou j’ai été 
mis en fin de fonction abusive. Malheureusement ,après tout ce service rendu 
à la faculté et à l’université en générale , en négligeant ma santé et en 
sacrifiant ma carrière ( MCB depuis 2012) , j’ai reçu un avis défavorable à ma 
demande de logement de fonction déposé en 2012 .J’ai déposé un recours 
mais je n’est reçu aucune réponse . Je vous informe ,Mr le recteur, 
qu’actuellement je loue un appartement à 22000da par mois. Veuillez agréer, 
Monsieur le Recteur, l’expression de ma considération distinguée et de mon 
profond respect. 

Bonjour 

Actuellement l’université de Mostaganem ne dispose pas de logement de 
fonctions, pour plus d’informations, veuillez vous adresser au service 
logements situé à kharouba. L’attribution des logements de fonction est 
réglementé. 



Question 31 

Objet: Une plainte 

Type de demande : Administration de l’université 

Rang / position : employé/administrateur/agent  

Civilité :  Masculin 

salut Mr le recteur je suis un Ingénieur du laboratoire de recherche ECP3M 
depuis 2012 a ce jour et jamais bénéficier a un stage de perfectionnement a 
l’étranger merci de votre attention. 

Bonjour, le stage de perfectionnement à l’étranger est réglementé mais votre 
demande sera prise en charge et je vous demande de déposer une demande 
de stage sur la plateforme mise en ligne à cet effet et de me tenir informer. 

 


