وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أبي بكر بلقايد
لجنة الخدمات الاجتماعية
مشروع البرنامج السنوي الخاص بالخدمات الاجتماعية 2015/2016
الباب ألاول :املساعدات الاجتماعية
تبلغ قيمة منحة التمدرس هذه املنحة 3000دج  .لطفل واحد فقط.
منحة الوفاة
وفاة العامل (ة)  60.000دج ،تصب منحة الوفاة في الحساب البنكي للمتوفى مباشرة.
وفاة أحدالوالدين 00.000دج.
وفاة زوج (ة) العامل (ة ) 40.000دج.تصب منحة الوفاة في الحساب البنكي للمتوفى مباشرة.
وفاة أحد ألابناء00.000 :دج.
منحة الختان
 :تبلغ قيمة هذه املنحة  .0000دج تقدم منحة الختان للعامل (ة) الذي قام بختان أحد أبناءه.
منحة الزواج
تبلغ قيمة هذه املنحة  .00.000دج.
منحة التقاعد
تبلغ قيمة هذه املنحة 000.000دج.
 :يستفيد املتقاعد من عمرة بشرط أن ل يكون قد استفاد منها خالل فترة عمله.
مساعدات ألايتام
 0000دج لكل يتيم فقد أبويه كالهما مستخدمين بالجامعة. 0000دج لكل يتيم فقد أحد أبويه أحدهما مستخدم بالجامعة.مساعدة ألارملة غير العاملة
تسدد هذه املساعدة سنويا و قيمتها  .0000دج.

الباب الثاني :الخدمات الصحية
منحة ألاشعة و التحاليل.
يمنح تعويض قدره ℅30من مبلغ الفاتورة دون ان يتجاوز مبلغ التعويض 0000دج ،لكل سنة مدنية.
الفصاللثاني:العمليات الجراحية.
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يمنح تعويض قدره ℅30من مبلغ الفاتورة،دون ان يتجاوز مبلغ التعويض 00.000دج ،لكل سنة
مدنية.
النظارات الطبية .
:يمنح تعويض عن النظارات الطبية قدره 0000دج.لكل سنة مدنية.
تعويض طبيب الاسنان.
يمنح تعويض قدره 0000عن كل فاتورة لدى طبيب الاسنان.
منحة إلاعاقة
تحدث مساعدة اجتماعية سنوية تعطى ألزواج مستخدمي الجامعة و أصولهم( ألاب والام) و أبنائهم
غير العاملين دون سواهم الذين بلغت نسبة إعاقتهم
℅00فمافوقواملعنيإذامنعتهاإلعاقةمنمزاولةالعمل.
تبلغ قيمة هذه املساعدة 0000دج سنويا .لكل معوق.
 :منحة ألامراض املزمنة.
تحدث مساعدة اجتماعية يستفيد منها املستخدم فقط .
تبلغ قيمة هذه املساعدة  0000دج سنويا (.حسب املكانيات املالية املتوفرة)
منحة الامراض الخاصة( السرطان ،القصور الكلوي).......
تحدث خدمة اجتماعية يستفيد منها املستخدم فقط.
 :تبلغ قيمة املساعدة 00.000دج سنويا.
الباب الثامن :السلفة الاجتماعية
سلفة املرض
 :تحدث خدمة اجتماعية تسمى سلفة املرض ملستخدمي الجامعة تقدم للعامل (ة) و الزوج (ة)
وأصوله و أبناءه القصر في حال إلاقبال على إجراء عملية جراحية.
املادة :66تبلغ قيمة هذه السلفة ℅ 00منمبلغالفاتورة ،دون أن يتجاوز مبلغ التعويض000.000دج.
سلفة
حدث خدمة اجتماعية تسمى سلفة ملستخدمي الجامعة .من
تبلغ قيمة هذه السلفة 100.000دج كحد أقص ى.
تمنح هذه السلفة حسب إلامكانات و الاعتمادات املالية املتوفرة لدى لجنة الخدمات
الاجتماعية.بعد دراسة امللف .وفقا ملعايير تحدد الحقا.
شروط الاستفادة من هذه السلفة:
 أن ال يكون في عطلة مرضية طويلة املدى أو على وشك إلاحالة على التقاعد. أن ال يكون مدانا لدى الخدمات الاجتماعية.ان اليكون قد استفاد من سلفة مالية.
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املساعدات الخاصة بالعمرة
 :تنظم لجنة الخدمات الاجتماعية عمليـة العمرة عن طريق القرعة .
تبلغ قيمة هذه املساعدة .ما قيمة تكاليف العمرة.
ل يمكن الاستفادة من العمرة إل مرة واحدة فقط خالل مساره املنهي باملؤسسة و ل يمكن التنازل عليها
لغير املعني  ،و في حالة التنازل يعوض من القائمة إلاحتياطية وفقا للترتيب الناتج عن عملية القرعة.
الرياضـة
تنظم لجنة الخدمات الاجتماعية دورات رياضية مناسباتية لفائدة مستخدمي الجامعة.
النشاطات السياحية و الثقافية و الترفيهية
تسعى لجنة الخدمات الاجتماعية في حدود إلامكانات املتوفرة تنظيم احتفالت مناسباتية و القيام
بنشاطات ترفيهية للعامل (ة) و أفراد عائلته  ،رحالت سياحية...إلخ
تنظم لجنة الخدمات الاجتماعية مراكز الاصطياف لفائدة مستخدمي الجامعة و أبنائهم.
تنظم لجنة الخدمات الاجتماعية مسابقات فكرية و ثقافية و تخصص جوائز تشجيعية للفائزين بها.
نشاطات عامـة
تحدث خدمة اجتماعية تسمى اقتناء اللوازم ( أجهزة كهرو منزلية و إلكترونية  ،أثاث منزلي ..... ،إلخ )
بصيغة البيع بالتقسيط وفق شروط يعلم بها العامل (ة).
 :تسعى لجنة الخدمات الاجتماعية إلى إبرام اتفاقيات مع الخواص بهدف توفير:
 كافيتيريا. مطاعم للوجبات الخفيفة والسريعة. -وضع موزعات آلية للقهوة و املشروبات.
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