
    

    الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

    وزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلميوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

1111سطيفسطيفسطيفسطيف    فرحـات عبـاسفرحـات عبـاسفرحـات عبـاسفرحـات عبـاس        ةةةةــــامعامعامعامعــــــــجججج     

337337337337الرمز  الرمز  الرمز  الرمز              0989098909890989    190190190190        15151515    000000000000::::رقم التعريف الجبائيرقم التعريف الجبائيرقم التعريف الجبائيرقم التعريف الجبائي     

....لتنمية، االستشراف و التوجيهلتنمية، االستشراف و التوجيهلتنمية، االستشراف و التوجيهلتنمية، االستشراف و التوجيهللللنيابة رئاسة الجامعة  نيابة رئاسة الجامعة  نيابة رئاسة الجامعة  نيابة رئاسة الجامعة       

    

    إعـالن عن  إعـالن عن  إعـالن عن  إعـالن عن  الالالالمنح  منح  منح  منح  المؤقت  المؤقت  المؤقت  المؤقت  رقرقرقرقــــمممم::::000013131313////2015201520152015

 

 

دل و  دل و  دل و  دل و  ــــالمعالمعالمعالمع        2010201020102010////10101010////07070707المـؤرخ فـي  المـؤرخ فـي  المـؤرخ فـي  المـؤرخ فـي          236236236236////10101010::::ممممـــــــــاسـي رقــاسـي رقــاسـي رقــاسـي رقـــــــــمن المـرسـوم الرئمن المـرسـوم الرئمن المـرسـوم الرئمن المـرسـوم الرئ    125125125125ادة  ادة  ادة  ادة  ــــللمللمللمللمطبقـا  طبقـا  طبقـا  طبقـا                                          

        ....المتضمـن تنظيـم الصفقـات العمـوميـةالمتضمـن تنظيـم الصفقـات العمـوميـةالمتضمـن تنظيـم الصفقـات العمـوميـةالمتضمـن تنظيـم الصفقـات العمـوميـة    المتمم،المتمم،المتمم،المتمم،

" : : : :     عمليةعمليةعمليةعمليةوالمتعلقـة بـوالمتعلقـة بـوالمتعلقـة بـوالمتعلقـة بـ    2012012012015555////000000006666: : : : رقـمرقـمرقـمرقـم        المفتـوحةالمفتـوحةالمفتـوحةالمفتـوحةالوطنية  الوطنية  الوطنية  الوطنية  المناقصـة  المناقصـة  المناقصـة  المناقصـة  ركين في  ركين في  ركين في  ركين في  ااااليكن فـي علم العـارضين المشـليكن فـي علم العـارضين المشـليكن فـي علم العـارضين المشـليكن فـي علم العـارضين المشـ

."    1111هيـزات علميـة ألعمال التطبيقية بجـامعـة سطيف  هيـزات علميـة ألعمال التطبيقية بجـامعـة سطيف  هيـزات علميـة ألعمال التطبيقية بجـامعـة سطيف  هيـزات علميـة ألعمال التطبيقية بجـامعـة سطيف  اقتنـاء، وضع و تشغيـل تجاقتنـاء، وضع و تشغيـل تجاقتنـاء، وضع و تشغيـل تجاقتنـاء، وضع و تشغيـل تج  

 الحصصالحصصالحصصالحصص::::       * * * * قسم هندسة الطرائققسم هندسة الطرائققسم هندسة الطرائققسم هندسة الطرائق.    * .    * .    * .    * قسم التاريخ و اآلثارقسم التاريخ و اآلثارقسم التاريخ و اآلثارقسم التاريخ و اآلثار.... 

 

::::ةةةةــــــــــــالتـاليالتـاليالتـاليالتـالي        ةةةةؤسسـؤسسـؤسسـؤسســـــــــللمللمللمللم    مـؤقتـامـؤقتـامـؤقتـامـؤقتـا        ح الطلبح الطلبح الطلبح الطلبــــــــرر منرر منرر منرر منــــــــروض تقـروض تقـروض تقـروض تقـــــــــــــد تحليـل وتقييـم العد تحليـل وتقييـم العد تحليـل وتقييـم العد تحليـل وتقييـم العــــــــه بعه بعه بعه بعــــــــأنأنأنأن     
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    قسم  قسم  قسم  قسم  

    هندسة الطرائقهندسة الطرائقهندسة الطرائقهندسة الطرائق
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يوميوميوميوم    120120120120     أحســـن عـرضأحســـن عـرضأحســـن عـرضأحســـن عـرض    83.6983.6983.6983.69    
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    قســم  قســم  قســم  قســم  

    التاريخ و اآلثارالتاريخ و اآلثارالتاريخ و اآلثارالتاريخ و اآلثار

    

    عـــدم جــدوى الحصـــةعـــدم جــدوى الحصـــةعـــدم جــدوى الحصـــةعـــدم جــدوى الحصـــة

ييييــــــــالمالالمالالمالالمال        دم كفــايـة المبـلـغدم كفــايـة المبـلـغدم كفــايـة المبـلـغدم كفــايـة المبـلـغعــعــعــعــ: : : : بسبببسبببسبببسبب     

    

    



عنـد لجنـة  عنـد لجنـة  عنـد لجنـة  عنـد لجنـة                              ي المنح  ي المنح  ي المنح  ي المنح  ـــــور أعـاله يمكـن  للعـارضيـن الطعـن  فـور أعـاله يمكـن  للعـارضيـن الطعـن  فـور أعـاله يمكـن  للعـارضيـن الطعـن  فـور أعـاله يمكـن  للعـارضيـن الطعـن  فــــم المذكم المذكم المذكم المذكـو ـو ـو ـو ــــمـن المـرسمـن المـرسمـن المـرسمـن المـرس    114114114114ـا للمـادة  ـا للمـادة  ـا للمـادة  ـا للمـادة  ــــــــوطبقوطبقوطبقوطبق                                

ظهـور اإلعالن في الجرائد  ظهـور اإلعالن في الجرائد  ظهـور اإلعالن في الجرائد  ظهـور اإلعالن في الجرائد                                              خ  خ  خ  خ  ــــــــم  ابتــداء مـن تـاريم  ابتــداء مـن تـاريم  ابتــداء مـن تـاريم  ابتــداء مـن تـاريااااأيـأيـأيـأيـ) ) ) ) 10101010((((الصفقـات لـواليـة سطيف فـي مـدة أقصـاهــا عشـرة  الصفقـات لـواليـة سطيف فـي مـدة أقصـاهــا عشـرة  الصفقـات لـواليـة سطيف فـي مـدة أقصـاهــا عشـرة  الصفقـات لـواليـة سطيف فـي مـدة أقصـاهــا عشـرة  

        (BOMOP)(BOMOP)(BOMOP)(BOMOP)الوطنية أو النشــرة الرسمية لصفقـات المتعـامـل العموميالوطنية أو النشــرة الرسمية لصفقـات المتعـامـل العموميالوطنية أو النشــرة الرسمية لصفقـات المتعـامـل العموميالوطنية أو النشــرة الرسمية لصفقـات المتعـامـل العمومي

و الراغبين في اإلطالع عـلى النتائـج المفصـلة لتقيـيـم العـروض  و الراغبين في اإلطالع عـلى النتائـج المفصـلة لتقيـيـم العـروض  و الراغبين في اإلطالع عـلى النتائـج المفصـلة لتقيـيـم العـروض  و الراغبين في اإلطالع عـلى النتائـج المفصـلة لتقيـيـم العـروض          المفتــوحةالمفتــوحةالمفتــوحةالمفتــوحةة  ة  ة  ة  ــــاقصة الوطنياقصة الوطنياقصة الوطنياقصة الوطنيــــي المني المني المني المنــــاركين فاركين فاركين فاركين فــــعلـم المشعلـم المشعلـم المشعلـم المشنننن    - - - - 

االستشـراف و التـوجيهاالستشـراف و التـوجيهاالستشـراف و التـوجيهاالستشـراف و التـوجيه        ،،،،التقنيـة و الماليـة االتصـال بنيـابـة رئاسة الجامعـة للتنميـةالتقنيـة و الماليـة االتصـال بنيـابـة رئاسة الجامعـة للتنميـةالتقنيـة و الماليـة االتصـال بنيـابـة رئاسة الجامعـة للتنميـةالتقنيـة و الماليـة االتصـال بنيـابـة رئاسة الجامعـة للتنميـة     

....عــالن المنح المؤقتعــالن المنح المؤقتعــالن المنح المؤقتعــالن المنح المؤقتفي أجـل أقصاه ثالثة أيـام ابتـداءا من اليـوم األول لنشـر إفي أجـل أقصاه ثالثة أيـام ابتـداءا من اليـوم األول لنشـر إفي أجـل أقصاه ثالثة أيـام ابتـداءا من اليـوم األول لنشـر إفي أجـل أقصاه ثالثة أيـام ابتـداءا من اليـوم األول لنشـر إ         

        

        : : : : أول صدور في الجرائد الوطنيـةأول صدور في الجرائد الوطنيـةأول صدور في الجرائد الوطنيـةأول صدور في الجرائد الوطنيـة ::::مــالحـظةمــالحـظةمــالحـظةمــالحـظة
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