الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العا لي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس سطيف1
معهد الهندسة المعمارية و علوم األرض
Fax : 036.62.00.28

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université Ferhat Abbes Sétif 1
Institut d’Architecture et des sciences de la terre
Tel : 036.62.00.01

رقم التعريــف اإلحصائيNIS: 19010601031 code 931 :

إعالن عن إستشارة رمق2020/08 :
 يعلن معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف  1عــن إستشارة خاصة بعملية :اقتناءاألوراق ولوازم املكتب وأوراق ولوازم التدريس لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات
عباس سطيف  1لسنة .2020

 يسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسسات أأو أأشخاص خمتصنييف هذإ إجملال ،فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض ،إملديرية إلفرعية لالدإرة و إملالية
" مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة  -مكتب إحملاس بة " ،لسحب دفرت إلرشوط.
 يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل ابحاكم ،يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـعالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة " ملف إلرتحش"أأو " إلعرض إلتقين" أأو" إلعرض إملايل" حسب إحلـا ،،وتوضـع هـذ
إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل ابحاكم وحيمل إلعبارة:

" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
استشارة رقم .2020/08
عملية :اقتناء األوراق ولوازم املكتب وأوراق ولوازم التدريس لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم
األرض جامعة فرحات عباس سطيف  1لسنة .2020

 حتدد مدة حتضري إلعروض بـ مثانية ( )08أأايم إبتدإء من اترخي 16نومفرب 2020إىل غاية  2 3نومفرب 2020تـــــودر إلعـــــروض يـــــوم 23 :نـــــومفرب  2020قبـــــل إلســـــاعة  10:30صـــــباحا عـــــىل مســـــ تو إملديريـــــة إلفرعيـــــة
لــــالدإرة و إملاليــــة " مصــــلحة إملزيإنيــــة و إحملاســــ بة  -مكتــــب إحملاســــ بة " إلطــــابث إل الــــ ،وتمت معليــــة فــــتح
إلأظرفــــــة إبتــــــدإءإ مــــــن إلســــــاعة إلعــــــا ة وإلنصــــــف ( )10:30صــــــباحا يف جلســــــة علنيــــــة ضــــــور فــــــة
إملتعهدين عىل مس تو  :قاعة إل امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .
 يعترب هذإ إلعالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح إلأظرفة.وإ ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة يوم عطةل أو يوم رإحة قانونية فان مدة حتضري إلعروض متدد إىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلت وقيت إملربمج سابقا.

سطيف يف 2020/11/16 :
مديـــــر إملعهــــــــد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العا لي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس سطيف1
معهد الهندسة المعمارية و علوم األرض
Fax : 036.62.00.28

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université Ferhat Abbes Sétif 1
Institut d’Architecture et des sciences de la terre
Tel : 036.62.00.01

رقم التعريــف اإلحصائيNIS: 19010601031 code 931 :

إعالن عن إستشارة رمق2020/09 :
 يعلن معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف  1عــن إستشارة خاصة بعملية :اقتناء ألبسةعمال الخدمة لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف  1لسنة .2020

 يسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسسات أأو أأشخاص خمتصنييف هذإ إجملال ،فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض ،إملديرية إلفرعية لالدإرة و إملالية
" مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة  -مكتب إحملاس بة " ،لسحب دفرت إلرشوط.
 يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل ابحاكم ،يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـعالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة " ملف إلرتحش"أأو " إلعرض إلتقين" أأو" إلعرض إملايل" حسب إحلـا ،،وتوضـع هـذ
إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل ابحاكم وحيمل إلعبارة:

" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
استشارة رقم .2020/09
عملية :اقتناء ألبسة عمال الخدمة لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات
عباس سطيف  1لسنة .2020

 حتدد مدة حتضري إلعروض بـ مثانية ( )08أأايم إبتدإء من اترخي 17نومفرب 2020إىل غاية  2 4نومفرب 2020تـــــودر إلعـــــروض يـــــوم 24 :نـــــومفرب  2020قبـــــل إلســـــاعة  10:30صـــــباحا عـــــىل مســـــ تو إملديريـــــة إلفرعيـــــة
لــــالدإرة و إملاليــــة " مصــــلحة إملزيإنيــــة و إحملاســــ بة  -مكتــــب إحملاســــ بة " إلطــــابث إل الــــ ،وتمت معليــــة فــــتح
إلأظرفــــــة إبتــــــدإءإ مــــــن إلســــــاعة إلعــــــا ة وإلنصــــــف ( )10:30صــــــباحا يف جلســــــة علنيــــــة ضــــــور فــــــة
إملتعهدين عىل مس تو  :قاعة إل امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .
 يعترب هذإ إلعالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح إلأظرفة.وإ ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة يوم عطةل أو يوم رإحة قانونية فان مدة حتضري إلعروض متدد إىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلت وقيت إملربمج سابقا.

سطيف يف 2020/11/16 :
مديـــــر إملعهــــــــد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العا لي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس سطيف1
معهد الهندسة المعمارية و علوم األرض
Fax : 036.62.00.28

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université Ferhat Abbes Sétif 1
Institut d’Architecture et des sciences de la terre
Tel : 036.62.00.01

رقم التعريــف اإلحصائيNIS: 19010601031 code 931 :

إعالن عن إستشارة رمق2020/10 :
 يعلن معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف  1عــن إستشارة خاصة بعملية :اقتناء عتادالسمعي البصري لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف  1لسنة
.2020

 يسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسسات أأو أأشخاص خمتصنييف هذإ إجملال ،فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض ،إملديرية إلفرعية لالدإرة و إملالية
" مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة  -مكتب إحملاس بة " ،لسحب دفرت إلرشوط.
 يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل ابحاكم ،يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـعالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة " ملف إلرتحش"أأو " إلعرض إلتقين" أأو" إلعرض إملايل" حسب إحلـا ،،وتوضـع هـذ
إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل ابحاكم وحيمل إلعبارة:

" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
استشارة رقم .2020/10
عملية :إقتناء عتاد السمعي البصري لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات
عباس سطيف  1لسنة .2020

 حتدد مدة حتضري إلعروض بـ مثانية ( )08أأايم إبتدإء من اترخي 17نومفرب 2020إىل غاية  2 4نومفرب 2020تـــــودر إلعـــــروض يـــــوم 24 :نـــــومفرب  2020قبـــــل إلســـــاعة  10:30صـــــباحا عـــــىل مســـــ تو إملديريـــــة إلفرعيـــــة
لــــالدإرة و إملاليــــة " مصــــلحة إملزيإنيــــة و إحملاســــ بة  -مكتــــب إحملاســــ بة " إلطــــابث إل الــــ ،وتمت معليــــة فــــتح
إلأظرفــــــة إبتــــــدإءإ مــــــن إلســــــاعة إلعــــــا ة وإلنصــــــف ( )10:30صــــــباحا يف جلســــــة علنيــــــة ضــــــور فــــــة
إملتعهدين عىل مس تو  :قاعة إل امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .
 يعترب هذإ إلعالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح إلأظرفة.وإ ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة يوم عطةل أو يوم رإحة قانونية فان مدة حتضري إلعروض متدد إىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلت وقيت إملربمج سابقا.

سطيف يف 2020/11/16 :
مديـــــر إملعهــــــــد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العا لي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس سطيف1
معهد الهندسة المعمارية و علوم األرض
Fax : 036.62.00.28

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université Ferhat Abbes Sétif 1
Institut d’Architecture et des sciences de la terre
Tel : 036.62.00.01

رقم التعريــف اإلحصائيNIS: 19010601031 code 931 :

إعالن عن إستشارة رمق2020/11 :
 يعلن معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف  1عــن إستشارة خاصة بعملية :اقتناء أدواتومستهلكات املخابر و ورشات التدريس والبحث لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة
فرحات عباس سطيف  1لسنة .2020

 يسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسسات أأو أأشخاص خمتصنييف هذإ إجملال ،فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض ،إملديرية إلفرعية لالدإرة و إملالية
" مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة  -مكتب إحملاس بة " ،لسحب دفرت إلرشوط.
 يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل ابحاكم ،يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـعالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة " ملف إلرتحش"أأو " إلعرض إلتقين" أأو" إلعرض إملايل" حسب إحلـا ،،وتوضـع هـذ
إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل ابحاكم وحيمل إلعبارة:

" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
استشارة رقم .2020/11
عملية :إقتناء أدوات ومستهلكات املخابر و ورشات التدريس والبحث لفائدة معهد الهندسة املعمارية و
علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف  1لسنة .2020

 حتدد مدة حتضري إلعروض بـعرشة أأايم( )10أأايم إبتدإء من اترخي 17نومفرب 2020إىل غاية  2 6نومفرب 2020تـــــودر إلعـــــروض يـــــوم 26 :نـــــومفرب  2020قبـــــل إلســـــاعة  10:30صـــــباحا عـــــىل مســـــ تو إملديريـــــة إلفرعيـــــة
لــــالدإرة و إملاليــــة " مصــــلحة إملزيإنيــــة و إحملاســــ بة  -مكتــــب إحملاســــ بة " إلطــــابث إل الــــ ،وتمت معليــــة فــــتح
إلأظرفــــــة إبتــــــدإءإ مــــــن إلســــــاعة إلعــــــا ة وإلنصــــــف ( )10:30صــــــباحا يف جلســــــة علنيــــــة ضــــــور فــــــة
إملتعهدين عىل مس تو  :قاعة إل امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .
 يعترب هذإ إلعالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح إلأظرفة.وإ ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة يوم عطةل أو يوم رإحة قانونية فان مدة حتضري إلعروض متدد إىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلت وقيت إملربمج سابقا.

سطيف يف 2020/11/17 :
مديـــــر إملعهــــــــد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العا لي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس سطيف1
معهد الهندسة المعمارية و علوم األرض
Fax : 036.62.00.28

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université Ferhat Abbes Sétif 1
Institut d’Architecture et des sciences de la terre
Tel : 036.62.00.01

رقم التعريــف اإلحصائيNIS: 19010601031 code 931 :

إعالن عن إستشارة رمق2020/12 :
 يعلن معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف  1عــن إستشارة خاصة بعملية :اقتناءأثاث وعتاد البيداغوجيا لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف 1
لسنة .2020

 يسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسسات أأو أأشخاص خمتصنييف هذإ إجملال ،فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض ،إملديرية إلفرعية لالدإرة و إملالية
" مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة  -مكتب إحملاس بة " ،لسحب دفرت إلرشوط.
 يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل ابحاكم ،يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـعالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة " ملف إلرتحش"أأو " إلعرض إلتقين" أأو" إلعرض إملايل" حسب إحلـا ،،وتوضـع هـذ
إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل ابحاكم وحيمل إلعبارة:

" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
استشارة رقم .2020/12
عملية :إقتناء أثاث وعتاد البيداغوجيا لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات
عباس سطيف  1لسنة .2020

 حتدد مدة حتضري إلعروض بـس بعة ( )07أأايم إبتدإء من اترخي 24نومفرب 2020إىل غاية  30نومفرب 2020تـــــودر إلعـــــروض يـــــوم 30 :نـــــومفرب  2020قبـــــل إلســـــاعة  10:30صـــــباحا عـــــىل مســـــ تو إملديريـــــة إلفرعيـــــة
لــــالدإرة و إملاليــــة " مصــــلحة إملزيإنيــــة و إحملاســــ بة  -مكتــــب إحملاســــ بة " إلطــــابث إل الــــ ،وتمت معليــــة فــــتح
إلأظرفــــــة إبتــــــدإءإ مــــــن إلســــــاعة إلعــــــا ة وإلنصــــــف ( )10:30صــــــباحا يف جلســــــة علنيــــــة ضــــــور فــــــة
إملتعهدين عىل مس تو  :قاعة إل امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .
 يعترب هذإ إلعالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح إلأظرفة.وإ ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة يوم عطةل أو يوم رإحة قانونية فان مدة حتضري إلعروض متدد إىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلت وقيت إملربمج سابقا.

سطيف يف 2020/11/23 :
مديـــــر إملعهــــــــد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العا لي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس سطيف1
معهد الهندسة المعمارية و علوم األرض
Fax : 036.62.00.28

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université Ferhat Abbes Sétif 1
Institut d’Architecture et des sciences de la terre
Tel : 036.62.00.01

رقم التعريــف اإلحصائيNIS: 19010601031 code 931 :

إعالن عن إستشارة رمق2020/13 :
 يعلن معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف  1عــن إستشارة خاصة بعملية :اقتناءعتاد ومستهلكات النسخ والتصوير لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس
سطيف  1لسنة .2020

 يسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسسات أأو أأشخاص خمتصنييف هذإ إجملال ،فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض ،إملديرية إلفرعية لالدإرة و إملالية
" مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة  -مكتب إحملاس بة " ،لسحب دفرت إلرشوط.
 يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل ابحاكم ،يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـعالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة " ملف إلرتحش"أأو " إلعرض إلتقين" أأو" إلعرض إملايل" حسب إحلـا ،،وتوضـع هـذ
إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل ابحاكم وحيمل إلعبارة:

" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
استشارة رقم .2020/13
عملية :إقتناء أثاث وعتاد البيداغوجيا لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات
عباس سطيف  1لسنة .2020

 حتدد مدة حتضري إلعروض بـامثنية ( )08أأايم إبتدإء من اترخي 24نومفرب 2020إىل غاية  01ديسمرب 2020تـــــودر إلعـــــروض يـــــوم 01 :ديســـــمرب  2020قبـــــل إلســـــاعة  10:30صـــــباحا عـــــىل مســـــ تو إملديريـــــة إلفرعيـــــة
لــــالدإرة و إملاليــــة " مصــــلحة إملزيإنيــــة و إحملاســــ بة  -مكتــــب إحملاســــ بة " إلطــــابث إل الــــ ،وتمت معليــــة فــــتح
إلأظرفــــــة إبتــــــدإءإ مــــــن إلســــــاعة إلعــــــا ة وإلنصــــــف ( )10:30صــــــباحا يف جلســــــة علنيــــــة ضــــــور فــــــة
إملتعهدين عىل مس تو  :قاعة إل امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .
 يعترب هذإ إلعالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح إلأظرفة.وإ ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة يوم عطةل أو يوم رإحة قانونية فان مدة حتضري إلعروض متدد إىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلت وقيت إملربمج سابقا.

سطيف يف 2020/11/23 :
مديـــــر إملعهــــــــد

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العا لي والبحث العلمي
جامعة فرحات عباس سطيف1
معهد الهندسة المعمارية و علوم األرض
Fax : 036.62.00.28

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l’Enseignement Supérieur
Université Ferhat Abbes Sétif 1
Institut d’Architecture et des sciences de la terre
Tel : 036.62.00.01

رقم التعريــف اإلحصائيNIS: 19010601031 code 931 :

إعالن عن إستشارة رمق2020/14 :
 يعلن معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف  1عــن إستشارة خاصة بعملية :اقتناءعتاد ولوازم لفائدة التكوين ملا بعد التدرج معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس
سطيف  1لسنة .2020

 يسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسسات أأو أأشخاص خمتصنييف هذإ إجملال  ،فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض ،إملديرية إلفرعية لالدإرة و إملالية
" مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة  -مكتب إحملاس بة " ،لسحب دفرت إلرشوط.
 يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل ابحاكم ،يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـعالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة " ملف إلرتحش"أأو " إلعرض إلتقين" أأو" إلعرض إملايل" حسب إحلـا ،،وتوضـع هـذ
إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل ابحاكم وحيمل إلعبارة:

" ال يفتح إال من طرف لجنة فتح األظرفة وتقييم العروض "
استشارة رقم .2020/14
عملية :إقتناء عتاد ولوازم لفائدة التكوين ملا بعد التدرج معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة
فرحات عباس سطيف  1لسنة .2020

 حتدد مدة حتضري إلعروض بـامثنية ( )08أأايم إبتدإء من اترخي 24نومفرب 2020إىل غاية  01ديسمرب 2020تـــــودر إلعـــــروض يـــــوم 01 :ديســـــمرب  2020قبـــــل إلســـــاعة  10:30صـــــباحا عـــــىل مســـــ تو إملديريـــــة إلفرعيـــــة
لــــالدإرة و إملاليــــة " مصــــلحة إملزيإنيــــة و إحملاســــ بة  -مكتــــب إحملاســــ بة " إلطــــابث إل الــــ ،وتمت معليــــة فــــتح
إلأظرفــــــة إبتــــــدإءإ مــــــن إلســــــاعة إلعــــــا ة وإلنصــــــف ( )10:30صــــــباحا يف جلســــــة علنيــــــة ضــــــور فــــــة
إملتعهدين عىل مس تو  :قاعة إل امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .
 يعترب هذإ إلعالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح إلأظرفة.وإ ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة يوم عطةل أو يوم رإحة قانونية فان مدة حتضري إلعروض متدد إىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلت وقيت إملربمج سابقا.

سطيف يف 2020/11/23 :
مديـــــر إملعهــــــــد

