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 NIS: 19010601031  code 931 :اإلحصائيرقم التعريــف 

 

عالن عن إستشارة رمق: 2020/08     إ 
  

اقتناء ملية: بععــن إستشارة خاصة  1معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي -
املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات األوراق ولوازم املكتب وأوراق ولوازم التدريس لفائدة معهد الهندسة 

 .2020لسنة  1عباس سطيف 

أأو أأشخاص خمتصني  يسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسسات -
ىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض، إمليف هذإ إجملال ديرية إلفرعية لال دإرة و إملالية ، فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إ 

 "، لسحب دفرت إلرشوط. مكتب إحملاس بة -مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة " 
حاكم، يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـع  - يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل اب 

" حسب إحلـا،، وتوضـع هـذ  إلعرض إملايل" أأو"إلعرض إلتقين"أأو "ملف إلرتحشالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة "
حاكم وحيمل إلعبارة:  إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل اب 

 

 

 

 

 

 

ىل غاية  2020نومفرب16 ( أأايم إبتدإء من اترخي08) مثانيةحتدد مدة حتضري إلعروض بـ  - 2020 نومفرب 32  إ   

ـــــوم:  ـــــودر إلعـــــروض ي إملديريـــــة إلفرعيـــــة عـــــىل مســـــ تو   صـــــباحا 10:30قبـــــل إلســـــاعة  2020 نـــــومفرب 23ت
ــــة "  ــــال دإرة و إملالي ــــة و إحملاســــ بة ل ــــ  مكتــــب إحملاســــ بة -مصــــلحة إملزيإني ــــة فــــتح " إلطــــابث إل ال ،وتمت معلي

ــــــة  ــــــدإءإ مــــــن إلأظرف ــــــا ةإلســــــاعة  إبت يف جلســــــة علنيــــــة  ضــــــور  فــــــة  صــــــباحا( 10:30وإلنصــــــف ) إلع
 قاعة إل  امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .مس تو :  إملتعهدين عىل

 . إلأظرفةيعترب هذإ إل عالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -
أأو يوم رإحة قانونية فا ن مدة حتضري إلعروض مت ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة يوم عطةل  وقيت إملربمج سابقا.دد إ ىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلتوإ   

 

  16/11/2020 سطيف يف :

إملعهــــــــدمديـــــر   

 

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

.08/2020استشارة رقم   

اقتناء األوراق ولوازم املكتب وأوراق ولوازم التدريس لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم عملية: 
 .2020لسنة  1األرض جامعة فرحات عباس سطيف 
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 NIS: 19010601031  code 931 :اإلحصائيرقم التعريــف 

 

عالن عن إستشارة رمق: 2020/09     إ 
  

اقتناء ألبسة ملية: بععــن إستشارة خاصة  1إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف  معهد إلهندسة إملعامرية و علومعلن ي -
 .2020لسنة  1عمال الخدمة لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف 

اص خمتصني أأو أأشخ يسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسسات -
ىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض، إملديرية إلفرعية لال دإرة و إملالية يف هذإ إجملال ، فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إ 

 "، لسحب دفرت إلرشوط. مكتب إحملاس بة -مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة " 
حاكم، يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـع يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة م - نفصةل ومقفةل اب 

" حسب إحلـا،، وتوضـع هـذ  إلعرض إملايل" أأو"إلعرض إلتقين"أأو "ملف إلرتحشالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة "
حاكم وحيمل إلعبارة:  إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل اب 

 

 

 

 

 

 

ىل غاية  2020نومفرب17 ( أأايم إبتدإء من اترخي08) مثانيةحتدد مدة حتضري إلعروض بـ  - 2020 نومفرب 42  إ   

ـــــوم:  ـــــودر إلعـــــروض ي إملديريـــــة إلفرعيـــــة عـــــىل مســـــ تو   صـــــباحا 10:30قبـــــل إلســـــاعة  2020 نـــــومفرب 24ت
ــــة "  ــــال دإرة و إملالي ــــة و إحملاســــ بة ل ــــ  مكتــــب إحملاســــ بة -مصــــلحة إملزيإني ــــة فــــتح " إلطــــابث إل ال ،وتمت معلي

ــــــة  ــــــدإءإ مــــــن إلأظرف ــــــا ةإلســــــاعة  إبت يف جلســــــة علنيــــــة  ضــــــور  فــــــة  صــــــباحا( 10:30وإلنصــــــف ) إلع
 قاعة إل  امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .مس تو :  إملتعهدين عىل

 . إلأظرفةيعترب هذإ إل عالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -
ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة أأو يوم رإحة قانونية فا ن مدة حتضري إلعروض متدد إ ىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلت وإ  وقيت إملربمج سابقا.يوم عطةل   

 

  16/11/2020 سطيف يف :

إملعهــــــــد  مديـــــر   

 

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

.90/2020استشارة رقم   

لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات  ألبسة عمال الخدمةاقتناء عملية: 
 .2020لسنة  1عباس سطيف 
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 NIS: 19010601031  code 931 :اإلحصائيرقم التعريــف 

 

عالن عن إستشارة رمق: 2020/10     إ 
  

اقتناء عتاد ملية: بععــن إستشارة خاصة  1معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي -
لسنة  1السمعي البصري لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف 

2020. 

أأو أأشخاص خمتصني  إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسساتيسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف  -
ىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض، إملديرية إلفرعية لال دإرة و إملالية يف هذإ إجملال ، فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إ 

 "، لسحب دفرت إلرشوط. مكتب إحملاس بة -مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة " 
حاكم، يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـع  - يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل اب 

" حسب إحلـا،، وتوضـع هـذ  إلعرض إملايل" أأو"إلعرض إلتقين"أأو "ملف إلرتحشالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة "
حاكم وحيمل إلعبارة:  إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل اب 

 

 

 

 

 

 

ىل غاية  2020نومفرب17 ( أأايم إبتدإء من اترخي08) مثانيةحتدد مدة حتضري إلعروض بـ  - 2020 نومفرب 42  إ   

ـــــوم:  ـــــودر إلعـــــروض ي إملديريـــــة إلفرعيـــــة عـــــىل مســـــ تو   صـــــباحا 10:30قبـــــل إلســـــاعة  2020 نـــــومفرب 24ت
ــــة "  ــــال دإرة و إملالي ــــة و إحملاســــ بة ل ــــ  مكتــــب إحملاســــ بة -مصــــلحة إملزيإني ــــة فــــتح " إلطــــابث إل ال ،وتمت معلي

ــــــة  ــــــدإءإ مــــــن إلأظرف ــــــا ةإلســــــاعة  إبت يف جلســــــة علنيــــــة  ضــــــور  فــــــة  صــــــباحا( 10:30وإلنصــــــف ) إلع
 قاعة إل  امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .مس تو :  إملتعهدين عىل

 . إلأظرفةيعترب هذإ إل عالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -
أأو يوم رإحة قانونية فا ن مدة حتضري إلعروض متدد إ ىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلت ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة يوم عطةل  وقيت إملربمج سابقا.وإ   

 

  16/11/2020 سطيف يف :

إملعهــــــــد  مديـــــر   

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

.10/2020استشارة رقم   

لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات  عتاد السمعي البصري إقتناء عملية: 
 .2020لسنة  1عباس سطيف 
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عالن عن إستشارة رمق: 2020/11     إ 
  

اقتناء أدوات ملية: بععــن إستشارة خاصة  1معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي -
ومستهلكات املخابر و ورشات التدريس والبحث لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة 

 .2020لسنة  1فرحات عباس سطيف 

أأو أأشخاص خمتصني  يسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسسات -
ىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض، إملديرية إلفرعية لال دإرة و إملالية يف هذإ إجملال ، فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إ 

 "، لسحب دفرت إلرشوط. مكتب إحملاس بة -إحملاس بة مصلحة إملزيإنية و " 
حاكم، يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـع  - يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل اب 

" حسب إحلـا،، وتوضـع هـذ  إلعرض إملايل" أأو"إلعرض إلتقين"أأو "ملف إلرتحشالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة "
حاكم وحيمل إلعبارة:  إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل اب 

 

 

 

 

 

 

ىل غاية  2020نومفرب17 ( أأايم إبتدإء من اترخي10)عرشة أأايمحتدد مدة حتضري إلعروض بـ  - 2020 نومفرب 62  إ   

ـــــوم:  ـــــودر إلعـــــروض ي إملديريـــــة إلفرعيـــــة عـــــىل مســـــ تو   صـــــباحا 10:30قبـــــل إلســـــاعة  2020 نـــــومفرب 26ت
ــــة "  ــــال دإرة و إملالي ــــة و إحملاســــ بة ل ــــ  مكتــــب إحملاســــ بة -مصــــلحة إملزيإني ــــة فــــتح " إلطــــابث إل ال ،وتمت معلي

ــــــة  ــــــدإءإ مــــــن إلأظرف ــــــا ةإلســــــاعة  إبت يف جلســــــة علنيــــــة  ضــــــور  فــــــة  صــــــباحا( 10:30وإلنصــــــف ) إلع
 لوم إلأرض إلطابث إل ال .قاعة إل  امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و عمس تو :  إملتعهدين عىل

 . إلأظرفةيعترب هذإ إل عالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -
ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة أأو يوم رإحة قانونية فا ن مدة حتضري إلعروض متدد إ ىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلت وإ  وقيت إملربمج سابقا.يوم عطةل   

 

  17/11/2020 سطيف يف :

إملعهــــــــد   مديـــــر   

 

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

.11/2020استشارة رقم   

لفائدة معهد الهندسة املعمارية و  أدوات ومستهلكات املخابر و ورشات التدريس والبحثإقتناء عملية: 
 .2020لسنة  1علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف 
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 NIS: 19010601031  code 931 :اإلحصائيرقم التعريــف    

 

عالن عن إستشارة رمق: 2020/12     إ 
  

اقتناء ملية: بععــن إستشارة خاصة  1معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي -   
 1أثاث وعتاد البيداغوجيا لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس سطيف 

 .2020لسنة 

أأو أأشخاص خمتصني  إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسساتيسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني  -
ىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض، إملديرية إلفرعية لال دإرة و إملالية يف هذإ إجملال ، فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إ 

 "، لسحب دفرت إلرشوط. مكتب إحملاس بة -مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة " 
حاكم، يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـع  يوضع ملف - إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل اب 

" حسب إحلـا،، وتوضـع هـذ  إلعرض إملايل" أأو"إلعرض إلتقين"أأو "ملف إلرتحشالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة "
حاكم وحيمل إلعبارة:  إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل اب 

 

 

 

 

 

 

ىل غاية  2020نومفرب24 ( أأايم إبتدإء من اترخي07) س بعةحتدد مدة حتضري إلعروض بـ - 2020 نومفرب 30  إ   

ـــــوم:  ـــــودر إلعـــــروض ي إملديريـــــة إلفرعيـــــة عـــــىل مســـــ تو   صـــــباحا 10:30قبـــــل إلســـــاعة  2020 نـــــومفرب 30ت
ــــة "  ــــال دإرة و إملالي ــــة و إحملاســــ بة ل ــــ  مكتــــب إحملاســــ بة -مصــــلحة إملزيإني ــــة فــــتح " إلطــــابث إل ال ،وتمت معلي

ــــــة  ــــــدإءإ مــــــن إلأظرف ــــــا ةإلســــــاعة  إبت يف جلســــــة علنيــــــة  ضــــــور  فــــــة  صــــــباحا( 10:30وإلنصــــــف ) إلع
 قاعة إل  امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .مس تو :  إملتعهدين عىل

 . إلأظرفةيعترب هذإ إل عالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -
ذإ صادف يوم فتح أأو يوم رإحة قانونية فا ن مدة حتضري إلعروض متدد إ ىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلت وإ  وقيت إملربمج سابقا.إلأظرفة يوم عطةل   

 

  23/11/2020 سطيف يف :

إملعهــــــــد   مديـــــر   

    

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

.12/2020استشارة رقم   

لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات  أثاث وعتاد البيداغوجياإقتناء عملية: 
 .2020لسنة  1عباس سطيف 
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 NIS: 19010601031  code 931 :اإلحصائيرقم التعريــف            

 

عالن عن إستشارة رمق: 2020/13     إ 
  

اقتناء ملية: بععــن إستشارة خاصة  1معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي -   
عتاد ومستهلكات النسخ والتصوير لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس 

 .2020لسنة  1سطيف 

أأو أأشخاص خمتصني  ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسساتيسمح  -
ىل معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض، إملديرية إلفرعية لال دإرة و إملالية يف هذإ إجملال ، فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إ 

 "، لسحب دفرت إلرشوط. تب إحملاس بةمك -مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة " 
حاكم، يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـع  - يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل اب 

" حسب إحلـا،، وتوضـع هـذ  إلعرض إملايل" أأو"إلعرض إلتقين"أأو "ملف إلرتحشالاستشارة وموضوعها وتتضمن عبارة "
حاكم وحيمل إلعبارة: إلأظرفة  يف ظرف أأخر مقفل اب 

 

 

 

 

 

 

ىل غاية  2020نومفرب24 ( أأايم إبتدإء من اترخي08) امثنيةإلعروض بـحتدد مدة حتضري  - 2020 ديسمرب 01  إ   

ـــــوم:  ـــــمرب 01تـــــودر إلعـــــروض ي ـــــة عـــــىل مســـــ تو   صـــــباحا 10:30قبـــــل إلســـــاعة  2020 ديس إملديريـــــة إلفرعي
ــــة "  ــــال دإرة و إملالي ــــة و إحملاســــ بة ل ــــ  مكتــــب إحملاســــ بة -مصــــلحة إملزيإني ــــة فــــتح  ،وتمت" إلطــــابث إل ال معلي

ــــــة  ــــــدإءإ مــــــن إلأظرف ــــــا ةإلســــــاعة  إبت يف جلســــــة علنيــــــة  ضــــــور  فــــــة  صــــــباحا( 10:30وإلنصــــــف ) إلع
 قاعة إل  امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .مس تو :  إملتعهدين عىل

 . إلأظرفةيعترب هذإ إل عالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -
أأو يوم رإحة قانونية فا ن مدة حتضري إلعروض متدد إ ىل غاية يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلت ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة يوم عطةل  وقيت إملربمج سابقا.وإ   

 

  23/11/2020 سطيف يف :

إملعهــــــــدمديـــــر   

 

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

.13/2020استشارة رقم   

لفائدة معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات  أثاث وعتاد البيداغوجياإقتناء عملية: 
 .2020لسنة  1عباس سطيف 
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 NIS: 19010601031  code 931 :اإلحصائيرقم التعريــف 

 

عالن عن إستشارة رمق: 2020/14     إ 
  

اقتناء ملية: بععــن إستشارة خاصة  1معهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض جامعة فرحات عباس سطيف علن ي -   
بعد التدرج معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة فرحات عباس عتاد ولوازم لفائدة التكوين ملا 

 .2020لسنة  1سطيف 

أأو أأشخاص خمتصني  يسمح ابملشاركة للك إلأشخاص إلطبيعيني وإملعنويني إملقيدين يف إلسجل إلتجاري بصفهتم مؤسسات -
ىل معهد إلهندسة إمليف هذإ إجملال عامرية و علوم إلأرض، إملديرية إلفرعية لال دإرة و إملالية ، فعىل إلرإغبني يف إملشاركة إلتقدم إ 

 "، لسحب دفرت إلرشوط. مكتب إحملاس بة -مصلحة إملزيإنية و إحملاس بة " 
حاكم، يبني لك مهنـا سسـمية إملؤسسـة ومر ـع  - يوضع ملف إلرتحش وإلعرض إلتقين وإلعرض إملايل يف أأظرفة منفصةل ومقفةل اب 

" حسب إحلـا،، وتوضـع هـذ  إلعرض إملايل" أأو"إلعرض إلتقين"أأو "ملف إلرتحشن عبارة "الاستشارة وموضوعها وتتضم
حاكم وحيمل إلعبارة:  إلأظرفة يف ظرف أأخر مقفل اب 

 

 

 

 

 

 

ىل غاية  2020نومفرب24 ( أأايم إبتدإء من اترخي08) امثنيةحتدد مدة حتضري إلعروض بـ - 2020 ديسمرب 01  إ   

ـــــوم:  ـــــمرب 01تـــــودر إلعـــــروض ي ـــــة عـــــىل مســـــ تو   صـــــباحا 10:30قبـــــل إلســـــاعة  2020 ديس إملديريـــــة إلفرعي
ــــة "  ــــال دإرة و إملالي ــــة و إحملاســــ بة ل ــــ  مكتــــب إحملاســــ بة -مصــــلحة إملزيإني ــــة فــــتح " إلطــــابث إل ال ،وتمت معلي

ــــــة  ــــــدإءإ مــــــن إلأظرف ــــــا ةإلســــــاعة  إبت يف جلســــــة علنيــــــة  ضــــــور  فــــــة  صــــــباحا( 10:30وإلنصــــــف ) إلع
 إل  امتعات ملعهد إلهندسة إملعامرية و علوم إلأرض إلطابث إل ال .قاعة مس تو :  إملتعهدين عىل

 . إلأظرفةيعترب هذإ إل عالن مب ابة دعوة رصحية للمتعهدين إذلين حسبوإ دفرت إلرشوط من أأجل حضور جلسة فتح  -
أأو يوم رإحة قانونية فا ن مدة حتضري إلعروض متدد إ ىل غاية  ذإ صادف يوم فتح إلأظرفة يوم عطةل  وقيت إملربمج سابقا.يوم إلعمل إملوإيل يف نفس إلتوإ   

 

  23/11/2020 سطيف يف :

 إملعهــــــــدمديـــــر                                                                                           

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

.14/2020استشارة رقم   

معهد الهندسة املعمارية و علوم األرض جامعة عتاد ولوازم لفائدة التكوين ملا بعد التدرج إقتناء عملية: 
 .2020لسنة  1فرحات عباس سطيف 


