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 الشلفبجامعة حسيبة بن بوعلي 

 األمانة العامة

ستشارإت  غـــــــــــــــالن غن إلإ ستشارإت إإ غـــــــــــــــالن غن إلإ   إإ

ق إلإجــرإء إملكيـــف إملتؼولة بـــــــــــ20212021//1313--1212--1111--1010--0909--0808--0707رمق رمق  ـ:  غن ظًر ق إلإجــرإء إملكيـــف إملتؼولة بــــــــــ   :  غن ظًر
  

  . تتؼوق ابكتناء موإزم خاضة ابمنشاظات إمثلافية وإمؼومية وإمرايضية نوعوبة. تتؼوق ابكتناء موإزم خاضة ابمنشاظات إمثلافية وإمؼومية وإمرايضية نوعوبة20212021//0707إستشارة رمق إستشارة رمق 

(إظؼام وإًوإء) تتؼوق ابكتناء خدمات إمفندكة20212021//0808إستشارة رمق إستشارة رمق    (إظؼام وإًوإء) تتؼوق ابكتناء خدمات إمفندكة

  . تتؼوق ابكتناء غتاد الاػالم الايل  . تتؼوق ابكتناء غتاد الاػالم الايل  20212021//0909إستشارة رمق إستشارة رمق 

  . تتؼوق ابكتناء غتاد أ مبسة إخلدمة نوؼٌلل  . تتؼوق ابكتناء غتاد أ مبسة إخلدمة نوؼٌلل  20212021//1010إستشارة رمق إستشارة رمق 

.(ضياهة إملساحات إخلرضإء) تتؼوق ابكتناء مس توزمات إحلدًلة 20212021//1111إستشارة رمق إستشارة رمق    .(ضياهة إملساحات إخلرضإء) تتؼوق ابكتناء مس توزمات إحلدًلة 

  . تتؼوق ابكتناء غتاد إموكاًة وإل من. تتؼوق ابكتناء غتاد إموكاًة وإل من20212021//1212إستشارة رمق إستشارة رمق 

  . تتؼوق ابكتناء إمربإمج إملؼووماتية معوبة ما بؼد إمتدرج. تتؼوق ابكتناء إمربإمج إملؼووماتية معوبة ما بؼد إمتدرج20212021//1313إستشارة رمق إستشارة رمق 

  

ظار جتمع مع إحرتإم أ حاكم تنظمي إمطفلات إمؼمومية إمساري إملفؼول،  -- ظار جتمع مع إحرتإم أ حاكم تنظمي إمطفلات إمؼمومية إمساري إملفؼول،إملشاركة مفتوحة أ مام مجيع إملؤسسات منفردة أ و يف إإ   إملشاركة مفتوحة أ مام مجيع إملؤسسات منفردة أ و يف إإ

  .يف حاةل إحلطص ميكن نومتؼهد إملشاركة يف حطة وإحدة أ و أ كرث، كٌل ميكن هل أ ن حيوز حطة وإحدة أ و أ كرث.يف حاةل إحلطص ميكن نومتؼهد إملشاركة يف حطة وإحدة أ و أ كرث، كٌل ميكن هل أ ن حيوز حطة وإحدة أ و أ كرث  --

  

ــخموف إلإستشارة موف إلإستشارة فؼىل إمرإغبني يف إملشاركة حسـب فؼىل إمرإغبني يف إملشاركة حسـب  ــخو هذإ إبتدإء من اتًر : دلى: دلى............20212021//0707//0404..و هذإ إبتدإء من اتًر

  

  إمثامث،إمثامث، إمعابق  إمعابق 9966 إملكتب رمق  إملكتب رمق 

  ،،إل ماهة إمؼامة جلامؼة حســيبة بن بوػًلإل ماهة إمؼامة جلامؼة حســيبة بن بوػًل

 إمشوف  إمشوف  أ ولد فارس، أ ولد فارس،

  :ًتضمن إمؼرض إمواثئق إملنطوص ػوهيا يف دفرت إمرشوط اكمتايل:ًتضمن إمؼرض إمواثئق إملنطوص ػوهيا يف دفرت إمرشوط اكمتايلجيب أ ن جيب أ ن : إمواثئق إملعووبة يف إمؼروض: إمواثئق إملعووبة يف إمؼروض

  

:حيتوي ػىل: موف إمرتحشموف إمرتحش/ / 11   :حيتوي ػىل: 

  ،أ و إمسجل إمتجاري ابمنس بة نوشخص إمعبيؼي،أ و إمسجل إمتجاري ابمنس بة نوشخص إمعبيؼيوسخة من إملاهون إل سايس ابمنس بة نورشاكتوسخة من إملاهون إل سايس ابمنس بة نورشاكت  ..11

مزإم إملؤسسة  ..22 شخاص ابإ ضات إميت تسمح مل  مزإم إملؤسسةإمواثئق إميت تتؼوق ابمتفًو شخاص ابإ ضات إميت تسمح مل    ،،إمواثئق إميت تتؼوق ابمتفًو
  

:  جيب أ ن حيتوي ػىل:  جيب أ ن حيتوي ػىل: :  إمؼرض إمتلين إمؼرض إمتلين//22

ة  مذكرة تلنيةمذكرة تلنية  ..11 ةتربيًر   ،،تربيًر

مكتوبة خبط إميد" كرئ و كبل"دفرت إمرشوط حيتوي يف أ خر ضفحته ػىل إمؼبارة   ..22   ،،مكتوبة خبط إميد" كرئ و كبل"دفرت إمرشوط حيتوي يف أ خر ضفحته ػىل إمؼبارة 
  

  :جيب أ ن حيتوي ػوـى:جيب أ ن حيتوي ػوـى: : إمؼرض إملايلإمؼرض إملايل/ / 33

  ،،ممووء مميض و خمتومممووء مميض و خمتوم  ابموحدةابموحدة  إل سؼارإل سؼار  جدولجدول  ..11

  وتلديري ممووء مميض و خمتوموتلديري ممووء مميض و خمتوم  مكّيمكّي  تفطيلتفطيل  ..22
  

حاكم تتضمن غبارة حاكم تتضمن غبارة:ًوضع موف إمرتحش و إمؼرض إمتلين و إمؼرض إملايل يف إظرفة منفطةل و ملفةل ابإ   :ًوضع موف إمرتحش و إمؼرض إمتلين و إمؼرض إملايل يف إظرفة منفطةل و ملفةل ابإ



  

  ))حسب إحلاةلحسب إحلاةل((""غرض مايلغرض مايل"" أ و  أ و ""غرض تلينغرض تلين"" أ و  أ و ""موف إمرتحشموف إمرتحش"

  تسمية إملؤسسةتسمية إملؤسسة

ق إلإجرإء إملكيفإستشارة إستشارة  ق إلإجرإء إملكيفغن ظًر   ::غن ظًر

  . تتؼوق ابكتناء موإزم خاضة ابمنشاظات إمثلافية وإمؼومية وإمرايضية نوعوبة. تتؼوق ابكتناء موإزم خاضة ابمنشاظات إمثلافية وإمؼومية وإمرايضية نوعوبة20212021//0707إستشارة رمق إستشارة رمق 

(إظؼام وإًوإء) تتؼوق ابكتناء خدمات إمفندكة20212021//0808إستشارة رمق إستشارة رمق    (إظؼام وإًوإء) تتؼوق ابكتناء خدمات إمفندكة

  . تتؼوق ابكتناء غتاد الاػالم الايل  . تتؼوق ابكتناء غتاد الاػالم الايل  20212021//0909إستشارة رمق إستشارة رمق 

  . تتؼوق ابكتناء غتاد أ مبسة إخلدمة نوؼٌلل  . تتؼوق ابكتناء غتاد أ مبسة إخلدمة نوؼٌلل  20212021//1010إستشارة رمق إستشارة رمق 

.(ضياهة إملساحات إخلرضإء) تتؼوق ابكتناء مس توزمات إحلدًلة 20212021//1111إستشارة رمق إستشارة رمق    .(ضياهة إملساحات إخلرضإء) تتؼوق ابكتناء مس توزمات إحلدًلة 

  . تتؼوق ابكتناء غتاد إموكاًة وإل من. تتؼوق ابكتناء غتاد إموكاًة وإل من20212021//1212إستشارة رمق إستشارة رمق 

  . تتؼوق ابكتناء إمربإمج إملؼووماتية معوبة ما بؼد إمتدرج. تتؼوق ابكتناء إمربإمج إملؼووماتية معوبة ما بؼد إمتدرج20212021//1313إستشارة رمق إستشارة رمق 

  

ةخاريجخاريجتوضع الاظرفة إمثالجة يف ظرف أ خر توضع الاظرفة إمثالجة يف ظرف أ خر  ة جمهول إمهًو حاكمملفلملفل و و جمهول إمهًو حاكم ابإ :   حيمل غبـارة:   حيمل غبـارة ابإ

ل من ظرف جلنة فتح إل ظرفة و تليمي إمؼروض" " ل تفتح إإ ل من ظرف جلنة فتح إل ظرفة و تليمي إمؼروض" " ل تفتح إإ

ق إلإجرإء إملكيفإستشارة إستشارة  ق إلإجرإء إملكيفغن ظًر   ::غن ظًر

  . تتؼوق ابكتناء موإزم خاضة ابمنشاظات إمثلافية وإمؼومية وإمرايضية نوعوبة. تتؼوق ابكتناء موإزم خاضة ابمنشاظات إمثلافية وإمؼومية وإمرايضية نوعوبة20212021//0707إستشارة رمق إستشارة رمق 

(إظؼام وإًوإء) تتؼوق ابكتناء خدمات إمفندكة20212021//0808إستشارة رمق إستشارة رمق    (إظؼام وإًوإء) تتؼوق ابكتناء خدمات إمفندكة

  . تتؼوق ابكتناء غتاد الاػالم الايل  . تتؼوق ابكتناء غتاد الاػالم الايل  20212021//0909إستشارة رمق إستشارة رمق 

  . تتؼوق ابكتناء غتاد أ مبسة إخلدمة نوؼٌلل  . تتؼوق ابكتناء غتاد أ مبسة إخلدمة نوؼٌلل  20212021//1010إستشارة رمق إستشارة رمق 

.(ضياهة إملساحات إخلرضإء) تتؼوق ابكتناء مس توزمات إحلدًلة 20212021//1111إستشارة رمق إستشارة رمق    .(ضياهة إملساحات إخلرضإء) تتؼوق ابكتناء مس توزمات إحلدًلة 

  . تتؼوق ابكتناء غتاد إموكاًة وإل من. تتؼوق ابكتناء غتاد إموكاًة وإل من20212021//1212إستشارة رمق إستشارة رمق 

  . تتؼوق ابكتناء إمربإمج إملؼووماتية معوبة ما بؼد إمتدرج. تتؼوق ابكتناء إمربإمج إملؼووماتية معوبة ما بؼد إمتدرج20212021//1313إستشارة رمق إستشارة رمق 

  

   ههيا جالث ههيا جالث )ًبلى إملتؼهدون موزمني بؼروضهم ملدة تساوي مدة حتضري إمؼروض مضافا إإ ًدإع إمؼروض (33)ًبلى إملتؼهدون موزمني بؼروضهم ملدة تساوي مدة حتضري إمؼروض مضافا إإ أ شهر إبتدإء من اترخي إإ ًدإع إمؼروض (   ،،أ شهر إبتدإء من اترخي إإ

  ًدإع إمؼروض يف ــــــــــدد اتريدد اتريــــــــحح ًدإع إمؼروض يف خ إإ ضباحا (10:0010:00)) إمؼاشــــرة إمؼاشــــرةةةــــــر إمؼروض كبل إمساعر إمؼروض كبل إمساعــــــــوم ملدة حتيضوم ملدة حتيضــــــــ ي يأ خرأ خرخ إإ ــــخ، ، ضباحا ( ــــخو إمــــذي ًطادف اتًر   و إمــــذي ًطادف اتًر

1313//0707//20212021........  

   ًدإع إمؼروض ػىلهفس اترخي هفس اترخي تكون جوسة فتح إل ظرفة يف تكون جوسة فتح إل ظرفة يف ًدإع إمؼروض ػىلإإ   ،،ضباحا(ضباحا(10:0010:00))  إمؼارشةإمؼارشة  إمساػةإمساػة  إإ

  

دإرة إمؼامة  جرإؤها بلاػة الاجامتػات مالإ دإرة إمؼامة إمؼارضون إملشاركون مدغوون حلضور جوسة فتح الاظرفة إمللرر إإ جرإؤها بلاػة الاجامتػات مالإ   .جلامؼة إمشوف.جلامؼة إمشوفإمؼارضون إملشاركون مدغوون حلضور جوسة فتح الاظرفة إمللرر إإ

  

  ....20212021//0707//0404: حرر ابمشوف يف: حرر ابمشوف يف
  

                                                                                                           


