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 الجمهـــــــــــورية الجــــــــــــزائرية الـــــــــــــديمقراطية الشــــــــــــعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الحاج لخضر  -1جامعة باتنة  

 لجنة الخدمات االجتماعية

 الن ـــــــــــــــــــــــــــــإع

كافة موظفي , الحاج لخضر -1جامعة باتنة الخدمات االجتماعيةتعلن لجنة 

 03 ابتداءا من 2222 فايطصال الخاصة باملوسم عن فتح التسجيالت الجامعة 

 12:22على الساعة  2222  جويلية  06الى غاية جويلية

 التالية :على الراغبين في التسجيل تقديم الوثائق 

  مانة او موقع اللجنة.أملئ الستمارة املوجودة على مستوى 

 شهادة عائلية.  

 الشرق  الوجهة:

 جيجل  مدينة -
  والد بوالنارا شاطئ شقق 

  :دج25.000.00املبلغ 

  ثمانية أيام/ املدة: سبعة ليالي 

 :الدفعات

  2022 جويلية 27الى غاية  جويلية 20الفوج األول: من 

  2022أوت  03الى غاية  جويلية 27: من الثانيالفوج 

  2022أوت  10أوت الى غاية  03: من الثالثالفوج 

  2022أوت  17أوت الى غاية  10: من الرابعالفوج 

  2022أوت  22أوت الى غاية  71: من الخامسالفوج 

  2022أوت  17أوت الى غاية  22: من السادسالفوج 
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  الوسط :لوجهةا

  العاصمة مدينة الجزائر  -
 النادي السياحي الشط األزرق شاطئ النخيل، شقق فندقية 

 (00 )أشخاص ستة 

 فطور الصباح 

 دج 42.000,00: املساهمة املبلغ 

  أيام / تسعةاملدة: ثمانية ليالي 

 الدفعات:

  2022 جويلية 24الى غاية  جويلية 20الفوج األول: من 

  2022أوت  00الى غاية  جويلية 24: من الثانيالفوج 

 

 الغرب: الوجهة

 مدينة وهران -
 ،عيون الترك شقق 

 دج 20.000,00: املساهمة املبلغ 

  :أيام تسعة/ ليالي  نيةاثماملدة 

 الدفعات:

  2022 جويلية 24الى غاية  جويلية 20الفوج األول: من 

  2022أوت  00الى غاية  جويلية 24: من الثانيالفوج 

  2022أوت  71أوت الى غاية  00: من الثالثالفوج 

  2022أوت  27أوت الى غاية  71: من الرابعالفوج 

  2022أوت  22أوت الى غاية  27: من الخامسالفوج 
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 دينة وهران م -
 فندق. 

  فطور الصباح، العشاء 

 دج 20.000,00:  املساهمة املبلغ 

  ثمانية أيام / املدة: سبعة ليالي 

 الدفعات:
  2022جويلية  21الى غاية  (ليال 70:00)الساعة  جويلية 72األول: من الفوج. 

  2022أوت  01الى غاية  (ليال 70:00 الساعة) جويلية 20الثاني: من الفوج. 

 الحظة: م
 .النقل ذهابا وإيابا 

 .األطفال اقل من سنتين مجانا 

  سنوات مجانا )بدون مقعد(. 05الطفل اقل من 

  دج. 21000.00سنة  77 سنوات إلى 05 من أكبر األطفال 

 

 مالحظة:

 

  2222جويلية  27 الخميستجرى عملية القرعة الخاصة بجميع الرحالت يوم  

 صباحا 12:22الساعة على 

  الحقا.عنها يعلن خارج الوطن سالرحالت 

 


