
 1 اعادة   لفائدة  المصالح الممركزة للجامعة2022باقتناء تذاكر النقل الجوي للطلبة االجانب  للسنة المالية  الخاصة 2022/ 47االستشارة رقم 

 

 

 الجــمهورية الجــزائرية الديمقــراطية الشــعبية

  وسارة التعلٍن العالً والبحث العلوً  

   قـالوت1945 هاي 8جــاهعـت 

411020000240004:رقن التعزٌف الجبائً   

      يصهحح يشاقثح انتسٛٛش ٔانصفقاخ    
      47/2022:الزقن          

CN°:47 /SCGM-UG/2022 

 (www.univ-Guelma.dz)تنشز االستشارة على الووقع االلكتزونً للجاهعت

 اعادة   لفائذة  الوصالح الووزكشة للجاهعت2022الخاصت باقتناء تذاكز النقل الجوي للطلبت االجانب  للسنت الوالٍت  47/2022استشارة رقن          

 :.......................... إلى السٍذ    

  دٌنار جشائزي تذفع الى الوحاسب الزئٍسً للجاهعت نقذا وغٍز قابلت لالستزجاع1000ٌسحب دفتز الشزوط هقابل 

 الخاصت باقتناء تذاكز النقل الجوي للطلبت االجانب  للسنت 2022/ 47  ثانٍت رقن االستشارة اػادج  قانًح ػٍ 1945 يا٘ 8تؼهـٍ جايؼح 

 ٔ 2015 سثتًثش 16انًؤسخ فٙ   247-15ٔرنك طثقا ألحكاو انًشسٕو انشئاسٙ سقى   لفائذة  الوصالح الووزكشة للجاهعت 2022الوالٍت 

انًتضًٍ تُظٛى انصفقاخ انؼًٕيٛح  ٔ تفٕٚضاخ انًشفق انؼاو، ٔيشاػاج نإلجشاءاخ انذاخهٛح انًكٛفح انخاصح  تئجشاء االستشاساخ نصانح 

. 2022انجايؼح نهسُح انًانٛح  

 :تشفق انؼشٔض تانٕثائق اإلداسٚح ٔ انجثائٛح، ٔفق انتُظٛى انًؼًٕل تّ فٙ يثم ْزِ االستشاساخ      

 :ٚشتًم ػهٗ يا ٚهٙ :  هلف التزشح

 تصشٚح تانتششح يًهٕء تذقح ٔػُاٚح ٔيًضٙ يٍ طشف انًتؼٓذ حسة انًُٕرج انًشفق -

 تصشٚح تانُضاْح يًهٕء تذقح ٔػُاٚح ٔيًضٙ يٍ طشف انًتؼٓذ حسة انًُٕرج انًشفق -

:   ٚشتًم ػهٗ ياٚهٙ  :العزض التقنً

  تذقح ٔػُاٚح ٔيًضاج يٍ طشف انًتؼٓذ حسة انًُٕرج انًشفقجسسانح االستشاسج يًهٕء -

 تصشٚح تاالكتتاب يًهٕء تذقح ٔػُاٚح ٔيًضٙ يٍ طشف انًتؼٓذ حسة انًُٕرج انًشفق -

 تطاقح يؼهٕياخ يًهٕءج ٔ يًضاج يٍ طشف انًتؼٓذ حسة انًُٕرج انًشفق  -

 IATA   يُظًح انطٛشاٌ انًذَٙ انذٔنٙ اٚاتااػتًاد  -

 .اػتًاد يٍ ٔصاسج نهسٛاحح  -

 : ٚشتًم ػهٗ ياٚهٙ  :العزض الوالً

 سسانح انؼشض؛ يًهٕءج ٔ يًضاج يٍ طشف انًتؼٓذ حسة انًُٕرج انًشفق؛ -

 جذٔل األسؼاس تانٕحذج يًهٕء تؼُاٚح ٔيًضٙ يٍ طشف انًتؼٓذ؛ -

 انتفصٛم انتقذٚش٘ ٔانكًٙ يًهٕء تؼُاٚح ٔيًضٙ يٍ طشف انًتؼٓذ -

 تقذٌن العزوض

ٚجة أٌ ٕٚضغ كم يٍ يهف انتششح ٔ  انؼشض انتقُٙ ٔانؼشض انًانٙ فٙ أظشفح يُفصهح ٔيقفهح تئحكاو ٚثٍٛ كم يُٓا تسًٛح انًؤسسح ٔ 

ػشض يانٙ حسة انحانح  ٔتٕضغ  ْزِ االظشفح فٙ ظشف - ػشض تقُٙ - يهف انتششح – يشجغ طهة انؼشٔض ٔ يٕضٕػّ تتضًٍ ػثاسج 

: أخش يقفم تئحكاو ٔ يغفم ٔٚحًم ػثاسج 

الخاصت باقتناء تذاكز النقل الجوي للطلبت االجانب   47/2022استشارة رقن - ال ٌفتح إال هن طزف لجنت فتح االظزفت و تقٍٍن العزوض *

 هذة تحضٍز العزوض إعادة   لفائذة  الوصالح الووزكشة للجاهعت2022للسنت الوالٍت 

  26/05/2022ابتذاء هن  اٌام خوست حذدث هذة تحضٍز العزوض 

 :إٌذاع العزوض
  ٖٕهن30/05/2022قانًح ٕٚو  – 1945 يا٘ 8نجايؼح  ( سئاسح انجايؼح)يصهحح يشاقثح انتسٛٛش ٔ انصفقاختٕدع انؼشٔض ػهٗ يست   

 10.55 إنٗ غاٚح انساػح 8.30انساػح 

: تارٌخ فتح األظزفت  

  سا11:00:  ػهٗ انساػح 30/05/2022ٕٚو  ( سئاسح انجايؼح)تفتح األظشفح  تقاػح االجتًاػاخ 


