
                      خاصح تاإلغعاو فٙ انًذُٚح نصانح َٛاتح سئاسح انجايعح نهعالقاخ انخاسجٛح ٔ انتعأٌ ٔ انُشٛػ ٔ االتصال ٔ انتظاْشاخ  19/2023استشاسج سقى 

  اعادج 2023نهسُح انًانٛح  انعهًٛح
1 

 

 انجــًٕٓسٚح انجــضائشٚح انذًٚقــشاغٛح انشــعثٛح

 ٔصاسج انتعهٛى انعانٙ ٔانثحث انعهًٙ

   قـانًح1945 يا٘ 8جــايعـح 

411020000240004:سقى انتعشٚف انجثائٙ  

 يصهحح يشاقثح انتسٛٛش ٔانصفقاخ
19/2023 انزقى  

CN19/SCGM-UG/2023 

 (www.univ-Guelma.dz)تُشز االستشارة ػهى انًٕقغ االنكتزًَٔ نهجايؼت

 باإلطؼاو فً انًذٌُت نصانح ٍَابت رئاست انجايؼت نهؼالقاث انخارجٍت ٔ انتؼأٌ ٔ انُشٍظ ٔ االتصال ٔ انتظاْزاث خاصتاستشارة 

  اػادة 2023نهسُت انًانٍت  انؼهًٍت

 :.......................... إنى انسٍذ 

 

 نهجايؼتنصانح انًصانح انًًزكزة   باإلطؼاو فً انًذٌُت  خاصت  19/2023رقى  االستشارةػٍ  قانًح 1945 يا٘ 8تعهـٍ جايعح        
   انًتعًٍ تُظٛى انصفقاخ انعًٕيٛحٔ 2015 سثتًثش 16 انًؤسخ فٙ 247-15ألحكاو انًشسٕو انشئاسٙ سقى ٔرنك غثقا   2023انًانٍت    نهسُت

 .2023، ٔيشاعاج نإلجشاءاخ انذاخهٛح انًكٛفح انخاصح  تئجشاء االستشاساخ نصانح انجايعح نهسُح انًانٛح  فٕٚعاخ انًشفق انعاوخ 
 :االستشاساختشفق انعشٔض تانٕثائق اإلداسٚح ٔ انجثائٛح، ٔفق انتُظٛى انًعًٕل تّ فٙ يثم ْزِ 

 :ٚشتًم عهٗ يا ٚهٙ :  يهف انتزشح
 .يًهٕء تذقح ٔعُاٚح ٔيًعٙ يٍ غشف انًتعٓذ حسة انًُٕرج انًشفق تصشٚح تانتششح -

 .تصشٚح تانُضاْح يًهٕء تذقح ٔعُاٚح ٔيًعٙ يٍ غشف انًتعٓذ حسة انًُٕرج انًشفق -

 سجم تجاس٘ -

 :  ٚشتًم عهٗ ياٚهٙ  :انؼزض انتقًُ

  تذقح ٔعُاٚح ٔيًعاج يٍ غشف انًتعٓذ حسة انًُٕرج انًشفقجسسانح االستشاسج يًهٕء -

 يًهٕء تذقح ٔعُاٚح ٔيًعٙ يٍ غشف انًتعٓذ حسة انًُٕرج انًشفق تصشٚح تاالكتتاب -

 . عذد انًقاعذ انًستعًهح فٙ خذيح اإلغعاوٕٚظح  يٍ غشف انًتعٓذ ٘إشٓاد يًط -

  إجثاسٚاانًتعٓذ تقذوتطاقح تقُٛح خاصح تانًأكٕالخ انًقتشحح يٍ غشف  -

   حسة انًُٕرج انًشفق يٍ غشف انًتعٓذتطاقح يعهٕياخ يًهٕءج ٔ يًعاج -

 : ٚشتًم عهٗ ياٚهٙ  :انؼزض انًانً

  حسة انًُٕرج انًشفق؛ يٍ غشف انًتعٓذ؛ يًهٕءج ٔ يًعاج انعشضسسانح  -

 انتفصٛم انتقذٚش٘ ٔانكًٙ يًهٕء تعُاٚح ٔيًعٙ يٍ غشف انًتعٓذ -

 ؛جذٔل األسعاس تانٕحذج يًهٕء تعُاٚح ٔيًعٙ يٍ غشف انًتعٓذ -

أظزفت يُفصهت ٔيقفهت بئحكاو ٌبٍٍ  فً كم يٍ يهف انتزشح ٔ  انؼزض انتقًُ ٔانؼزض انًانًٔضغ ٌجب أٌ ي

- ػزض تقًُ -  يهف انتزشح –كم يُٓا تسًٍت انًؤسست ٔ يزجغ طهب انؼزٔض ٔ يٕضٕػّ تتضًٍ ػبارة 

: ٔتٕضغ  ْذِ االظزفت فً ظزف أخز يقفم بئحكاو ٔ يغفم ٌٔحًم ػبارة  ػزض يانً حسب انحانت 

نصانح ٍَابت باإلطؼاو فً انًذٌُت خاصت  19/2023 استشارة رقى-  يٍ قبم نجُت فتح االظزفت ٔتقٍٍى انؼزٔض  إالال ٌفتح *

*  اػادة2023 نهسُت انًانٍت رئاست انجايؼت نهؼالقاث انخارجٍت ٔ انتؼأٌ ٔ انُشٍظ ٔ االتصال ٔ انتظاْزاث انؼهًٍت
 يذة تحضٍز انؼزٔض 

  14/03/2023أٌاو ابتذاء يٍ بثًاٍَت  حذدث يذة تحضٍز انؼزٔض 

 :إٌذاع انؼزٔض
  ٖٕ21/03/2023قانًح ٕٚو  – 1945 يا٘ 8نجايعح  ( سئاسح انجايعح)يصهحح يشاقثح انتسٛٛش ٔ انصفقاختٕدع انعشٔض عهٗ يست 

 10.55 إنٗ غاٚح انساعح 8.30 انساعح يٍ

: تارٌخ فتح األظزفت  

  سا11:00: عهٗ انساعح  21/03/2023ٕٚو  ( سئاسح انجايعح)تفتح األظشفح  تقاعح االجتًاعاخ 

 

 


