
 
 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليـم العالـي والبحـث العلمــي

 1 ةجامعـة باتن

  لجنة الخدمات الاجتماعية

 إعــالن
 2019 الصيفـية خـــاص ابلرحالت

ىل اكفة الأرسة اجلامعية عن تنظمي رحالت  1 تعمل جلنة اخلدمات الاجامتعية جبامعة ابتنة ا 

ىلس ياحية   : لك من ا 

 

  داخل الوطن: 
  تاسوستشقق ,جيجل مدينة. 
  عيون التركشقق ,مدينة وهران. 
  عيون الترك إقامة فندقية,مدينة وهران. 

  خارج الوطن: 
  تونس 

  إقامة فندقية,مدينة سوسة. 
  فندقية شقق,مدينة سوسة. 

  تركيا 
 مدينة إسطنبول. 

 

 



 
 

 :( تاسوست ) مدينة جيجل 

 

 :حسب الرزنامة اآلتية ليالي  7و  أيام  80كل دفعة , دفعات ثالثةعلى شكل 

 

 .صباحا  1809أوت  80إلى  80من  :  الدفعة األولى

 .صباحا   1809 أوت 11إلى  01من  :  الدفعة الثانية

 .صباحا  1809 أوت 19 إلى 11من  :  الدفعة الثالثة

 

 

 

 

 (.شقق عيون الترك:  )مدينة وهران 

 

حسب  ليالي 9و  أيام 08دفعات  بعيون الترك كل دفعة  ثالثة على شكل  

 :الرزنامة اآلتية 

 

 .صباحا  1809جويلية   08إلى  10من  :  الدفعة األولى

 .صباحا   1809أوت   80إلى جويلية   08من  :  الدفعة الثانية

 .صباحا  1809  أوت  12 إلى 01من  :  الدفعة الثالثة

 

 

 

 

أربعة الشقق موزعة وفق العمارة التي تتكون من  :مالحظة

 .طوابق 

 دج .......16: السعر
 

 دج .......01: السعر
 



 
 

(:فندقية إقامة) رحلة سياحية لمدينة وهران   

 :حسب الرزنامة اآلتية ,فندق األمل بمدينة عيون الترك 

 

 .صباحا 1809 جويلية 00إلى  12من :  الدفعة األولى

 .صباحا  1809أوت   80إلى  80من  : الدفعة الثانية

 

 :السعر

 دج 00.018088  :المنخرط. 

  دج 06.788088: المرافق. 

 : لألوالدبالنسبة 

  مجانا سنتاناقل من. 

  دج .......00   سنوات 6 إلى 1من. 

  دج  00.018088    سنة 01 إلى 6من. 

  :مالحظة

 األمل بمدينة عيون التركستكون بفندق  اإلقامة. 

  ووجبة العشاءفطور الصباح  تقديم وجبة. 

  وهران و العودة إلىمع توفير النقل من باتنة. 

 مستغانم, تلمسان:  جـــوالت سياحية لمدينتي. 

  



 
 

  (:  اقامة فلة فندقية شقق)تونس ,  مدينة سوسة 

o  ليالي  0كل دفعة تقيم , دفعات اربعةموزعة على شكل , شقق مكيفة و مجهزة

 :حسب الرزنامة اآلتية 

 

  جويلية صباحا   00إلى    10من  : الدفعة األولى. 

 صباحاأوت     80جويلية إلى   00من  :  الدفعة الثانية. 

  أوت  صباحا    10إلى   01من  :  الثالثةالدفعة. 

  أوت  صباحا    00إلى   10من  : الدفعة الثالثة. 

 

 

 

 فندقية  إقامة: تونس,  مدينة سوسة 

o  شاملةإقامة  مع   ليالي بفندق أربعة  نجوم 7أيام و 0رحلة لمدة (All In 

Soft). حسب الرزنامة اآلتية , على شكل دفعتان: 

 

  أوت  صباحا   82جويلية إلى    10من  : الدفعة األولى. 

  أوت  صباحا   11إلى   01من  : الدفعة الثانية. 

 :السعر

 دج 110888088:  المنخرط. 

  دج 180888088: المرافق. 

 : بالنسبة لألوالد

 اقل من سنتان مجانا. 

  دج 110888088سنوات    01إلى  1من. 

 دج 18.888088الشقة :  السعر
 



 
 

 إقامة فندقية:   تركيا, مدينة اسطنبول

 

 : ليالي تشمل  9أيام و 08رحلة لمدة 

o التأشيرة 

o جوالت سياحية ثالثة. 

o  فطور الصباحتوفير  مع نجوم خمسةاإلقامة بفندق. 

o مع الخطوط الجوية التركية تذكرة. 

o  ذهابا و إيابا العاصمة  الجزائرالنقل من باتنة إلى المطار 

o النقل من المطار إلى الفندق ذهابا و إيابا 

 
  أوت  صباحا   01جويلية إلى    22من  : الدفعة األولى. 

  أوت  صباحا   27إلى   18من  : الدفعة الثانية. 

 :السعر

 دج 080888088:  المنخرط. 

  دج 0680888088: المرافق. 

 : بالنسبة لألوالد

 اقل من سنتان مجانا. 

  دج 980888088سنوات    01إلى  1من. 

 

 

 


