
 

 NIS: 19010601031  code 931 :إلاحصائيرقم التعريــف 

20/2021: إعالن عن استشارة رقم  

كتناء أأدوات : مليةبع عــن استشارة خاصة 1معهد امهندسة املعامرية و علوم الأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي-  ا 

 مس نة 1جامعة فرحات عباس سطيف -اخملابر و ورشات امتدريس و امبحث مفائدة معهد  امهندسة املعامرية و علوم الأرض 

2021.  

أأو أأشخاص خمتصني  يسمح ابملشاركة ملك الأشخاص امطبيعيني واملعنويني املليدين يف امسجل امتجاري بصفهتم مؤسسات- 

دارة و املامية يف هذا اجملال ىل معهد امهندسة املعامرية و علوم الأرض، املديرية امفرعية مل  ، فعىل امراغبني يف املشاركة امتلدم ا 

 .، مسحب دفرت امرشوط "مكتب امصفلات" 

حاكم، يبني لك مهنا جسمية املؤسسة ومرجع -  يوضع ملف امرتحش وامعرض امتلين وامعرض املايل يف أأظرفة منفصةل وملفةل اب 

حسب احلاةل، وثوضع هذه " امعرض املايل"أأو" امعرض امتلين"أأو "ملف امرتحش"الاستشارة وموضوعها وثتضمن عبارة 

حاكم وحيمل امعبارة : الأظرفة يف ظرف أأخر ملفل اب 

 

 

 
 

ىل 2021 أأكتوبر 26  أأايم ابتداء من اترخي (10 )عرشة حتدد مدة حتضري امعروض بـ -  2021 هومفرب 04  غايةا   

املديرية امفرعية  صباحا عىل مس توى 10:00كبل امساعة  2021 هومفرب 04: ثودع امعروض يوم

دارة و املامية   امساعة ابتداءا من ،وثمت معلية فتح الأظرفة امطابق امثامث " مكتب امصفلات" مل 

كاعة ال جامتعات ملعهد : مس توى صباحا يف جلسة علنية حبضور اكفة املتعهدين عىل (10:00)امعارشة 

 .امهندسة املعامرية و علوم الأرض امطابق امثامث

.  الأظرفةيعترب هذا ال علن مبثابة دعوة رصحية نلمتعهدين اذلين حسبوا دفرت امرشوط من أأجل حضور جلسة فتح - 

ىل غاية يوم امعمل املوايل يف هفس امتوكيت املربمج سابلا ن مدة حتضري امعروض متدد ا  ذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل أأو يوم راحة كاهوهية فا  .وا   
 

                26/10/2021:سطيف يف 

املعهــــــــد   مديـــــر                                                                      

 

"ال يفتح إال من طرف لجنة فتح ألاظرفة وتقييم العروض "   

.20/2021: استشارة رقم   

كتناء أأدوات اخملابر و ورشات امتدريس و امبحث: عملية ملعهد امهندسة املعامرية         ا   

 و علوم الأرض

.2021 مس نة -1-جامعة فرحات عباس سطيف -  

 

 
 

 .2020مس نة 

 

 



 

 NIS: 19010601031  code 931 :إلاحصائيرقم التعريــف 

21/2021: إعالن عن استشارة رقم  

كتناء : مليةبع عــن استشارة خاصة 1معهد امهندسة املعامرية و علوم الأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي-  ا 

جامعة فرحات عباس  -مس هتلاكت اخملابر و ورشات امتدريس و امبحث مفائدة معهد  امهندسة املعامرية و علوم الأرض 

.2021 مس نة 1سطيف  

أأو أأشخاص خمتصني  يسمح ابملشاركة ملك الأشخاص امطبيعيني واملعنويني املليدين يف امسجل امتجاري بصفهتم مؤسسات- 

دارة و املامية يف هذا اجملال ىل معهد امهندسة املعامرية و علوم الأرض، املديرية امفرعية مل  ، فعىل امراغبني يف املشاركة امتلدم ا 

 .، مسحب دفرت امرشوط "مكتب امصفلات" 

حاكم، يبني لك مهنا جسمية املؤسسة ومرجع -  يوضع ملف امرتحش وامعرض امتلين وامعرض املايل يف أأظرفة منفصةل وملفةل اب 

حسب احلاةل، وثوضع هذه " امعرض املايل"أأو" امعرض امتلين"أأو "ملف امرتحش"الاستشارة وموضوعها وثتضمن عبارة 

حاكم وحيمل امعبارة : الأظرفة يف ظرف أأخر ملفل اب 

 

 

 
 

ىل 2021 أأكتوبر 26  أأايم ابتداء من اترخي (10 )عرشة حتدد مدة حتضري امعروض بـ -  2021 هومفرب 04  غايةا   

املديرية امفرعية  صباحا عىل مس توى 10:00كبل امساعة  2021 هومفرب 04: ثودع امعروض يوم

دارة و املامية   امساعة ابتداءا من ،وثمت معلية فتح الأظرفة امطابق امثامث " مكتب امصفلات" مل 

كاعة ال جامتعات ملعهد : مس توى صباحا يف جلسة علنية حبضور اكفة املتعهدين عىل (10:00)امعارشة 

 .امهندسة املعامرية و علوم الأرض امطابق امثامث

.  الأظرفةيعترب هذا ال علن مبثابة دعوة رصحية نلمتعهدين اذلين حسبوا دفرت امرشوط من أأجل حضور جلسة فتح - 

ىل غاية يوم امعمل املوايل يف هفس امتوكيت املربمج سابلا ن مدة حتضري امعروض متدد ا  ذا صادف يوم فتح الأظرفة يوم عطةل أأو يوم راحة كاهوهية فا  .وا   
 

                26/10/2021:سطيف يف 

املعهــــــــد   مديـــــر                                                                      

 

"ال يفتح إال من طرف لجنة فتح ألاظرفة وتقييم العروض "   

.21/2021: استشارة رقم   

كتناء مس هتلاكت اخملابر و ورشات امتدريس و امبحث: عملية ملعهد امهندسة املعامرية  ا   

 و علوم الأرض

.2021 مس نة -1-جامعة فرحات عباس سطيف -  

 

 
 

 .2020مس نة 

 

 


