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 انجــًهىرٌت انجــشائزٌت اندًٌقــزاطٍت انشــعبٍت

 وسارة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

   قـانًت1945 ياي 8جــايعـت 

 411670006740004:رقى انخعزٌف انجبائً 

 يصهحح يشاقثح انتسٛٛش ٔانصفقاخ

  2022 /67: انزقى

CN°:67 / S.C.G.M –U.G/2022 

 (www.univ-Guelma.dz)حنشز االسخشارة عهى انًىقع االنكخزونً نهجايعت

  - 2022 نهجايعت نهسنت انًانٍت نصانح انًصانح انًًزكشة بصٍانت انًصاعد انكهزبائٍت خاصت ال67/2022اسخشارة رقى 

:..........................  إنى انسٍد

 .وغٍز قابهت نالسخزجاع د ج حدفع نهًحاسب انزئٍسً نهجايعت  نقدا 1000ٌسحب دفخز انشزوط يقابم 

بصٍانت انًصاعد انكهزبائٍت نصانح انًصانح انًًزكشة  نهجايعت نهسنت  خاصتال 67/2022رقى   االسخشارة قانًح ػٍ 1945 يا٘ 8تؼهـٍ جايؼح 

ٔ    انًتضًٍ تُظٛى انصفقاخ انؼًٕيٛحٔ 2015 سثتًثش 16 انًؤسخ فٙ 247-15ألحكاو انًشسٕو انشئاسٙ سقى ٔرنك طثقا  -2022انًانٍت 

 .2022، ٔيشاػاج نإلجشاءاخ انذاخهٛح انًكٛفح انخاصح  تئجشاء االستشاساخ نصانح انجايؼح نهسُح انًانٛح  تفٕٚضاخ انًشفق انؼاو

 :ْزِ االستشاسج يفتٕحح نهًتؼٓذٍٚ انزٍٚ تتٕفش فٛٓى انششٔط انتانٛح 

 حقدٌى شهادحٍن اثنٍن عهى األقم نحسن انخنفٍذ فً يجال 

 .تشكٛة انًصاػذ انكٓشتائٛح  -

 .تصهٛح ٔصٛاَح انًصاػذ انكٓشتائٛح  -

 حقدٌى شهادة حثبج صفت انًخعهد 

 .ششكح اَتاج أ تشكٛة انًصاػذ انكٓشتائٛح  -

 يًثم حصش٘ نًؤسسح راخ ػاليح تجاسٚح يؼتشف تٓا فٙ يجال اَتاج أتشكٛة انًصاػذ انكٓشتائٛح  -

 ٔكٛم يؼتًذ يٍ طشف يؤسساخ راخ ػاليح تجاسٚح يؼتشف تٓا فٙ يجال اَتاج أ تشكٛة انًصاػذ انكٓشتائٛح  -

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

 :ٚشتًم ػهٗ يا ٚهٙ :  يهف انخزشح

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

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

:   ٚشتًم ػهٗ ياٚهٙ  :انعزض انخقنً

  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  -

 : ٚشتًم ػهٗ ياٚهٙ  :نعزض انًانً

 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 -

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

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

: تئحكاو ٔ يغفم ٔٚحًم ػثاسج 

بصٍانت انًصاعد انكهزبائٍت نصانح انًصانح  خاصتال 67/2022رقى   االسخشارة- ال ٌفخح إال ين طزف نجنت فخح االظزفت و حقٍٍى انعزوض *

 2022انًًزكشة  نهجايعت نهسنت انًانٍت 

 يدة ححضٍز انعزوض 

  10/10/2022ابخداء ين انعزوض بثًانٍت اٌاو  حددث يدة ححضٍز 

قانًح                      – 1945 يا٘ 8نجايؼح  ( انجذٚذج سئاسح انجايؼح)يصهحح يشاقثح انتسٛٛش ٔ انصفقاختٕدع انؼشٔض ػهٗ يستٕٖ 

 10.55 إنٗ غاٚح انساػح 8.30 انساػح  ين17/10/2022 ٕٚو 

: حارٌخ فخح األظزفت  

  سا11:00:  ػهٗ انساػح 17/10/2022ٕٚو  ( سئاسح انجايؼح)تفتح األظشفح  تقاػح االجتًاػاخ 


