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 10/8201رقم  إعالن عن استشارة

    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم
  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية

 :تعلن كلية العلوم االنسانية واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن استشارة خاصة بــ
  "واءــــــــــــــــاإليتقدمي خدمات  "

  
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية العامة األمانة من التقرب االستشارة هذه يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى

تشتمل العروض  أندفتر الشروط اخلاص ذه االستشارة،جيب  سحب بغية وذلك ،)ااجلامعة سابقرئاسة (775 رقم
  على ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،

الظرف الثاين  حيتويو "ملف الترشح"واجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  اإلداريعلى امللف  األول الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ."عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

 إالحيمل  والومغفل  بإحكامتوضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  االظرفة وتقييم العروضال يفتح إال من طرف جلنة فتح  

  01/2018:ماستشارة رق

  " واءـــــــــــــــــــــــــيتقدمي خدمات اإل" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  

  
 أجالحددت .)رئاسة اجلامعة سابقا(775مكتب رقم  الثاينالطابق R،بناية العامة للكلية  األمانةتودع العروض لدى 

  02/2018/ 18: ،ويتم فتح االظرفة يومهذا اإلعالن  نشرابتداء من تاريخ ) ايام08(أيام بثمانيةإيداع العروض 
  .مبقر الكلية)  10:00(العاشرة صباحاعلى الساعة 

إدارة الكلية  طرف املؤشر من التفصيل الكمي والتقديريجيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم : مالحظة هامة
                                                                                   .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل

  11/02/2018:املسيلة يف                                                                                  
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 02/2018رقم  إعالن عن استشارة
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن استشارة خاصة بــ اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  "امــــــــــــــــــاإلطعتقدمي خدمات  "
  

 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية االمانة العامة من التقرب االستشارة هذه يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى

دفتر الشروط اخلاص ذه االستشارة،جيب ان تشتمل العروض  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،على 
الظرف الثاين  حيتويو "ملف الترشح"اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  على امللف اإلداري و األول الظرف حيتوي

والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 
 إالحيمل  والومغفل  بإحكامتوضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 

   :العبارة التالية

  من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض إالال يفتح 

  02/2018:ماستشارة رق

  " امـــــــــــــــــــــــــــــاإلطعتقدمي خدمات " 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 
أجال حددت .)رئاسة اجلامعة سابقا(775مكتب رقم  الثاينالطابق R،بناية العامة للكلية  األمانةتودع العروض لدى 

  18/02/2018: ،ويتم فتح االظرفة يومهذا اإلعالن  نشرابتداء من تاريخ ) ايام08(بثمانية أيامإيداع العروض 
  .مبقر الكلية)  10:00(العاشرة صباحاعلى الساعة 



إدارة الكلية  طرف املؤشر من التفصيل الكمي والتقديريجيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم : مالحظة هامة
                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل

                                                                                                                                            
  11/02/2018:املسيلة يف

   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                            كلية               
 

 
099228019054515 008 

  

 
  

 
  
 

 30/2018رقم  إعالن عن استشارة
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن استشارة خاصة بــ اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  "تذاكر السفر للخارجاقتناء  "
  

 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية االمانة العامة من التقرب االستشارة هذه يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى

دفتر الشروط اخلاص ذه االستشارة،جيب ان تشتمل العروض  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،على ثالثة اظرفة منفصلة 

الظرف الثاين  حيتويو "ملف الترشح"على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  األول الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  ظرفة وتقييم العروضال يفتح إال من طرف جلنة فتح اال

  03/2018:ماستشارة رق

  " اقتناء تذاكر السفر للخارج" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 



أجال حددت .)رئاسة اجلامعة سابقا(775مكتب رقم  الثاينالطابق R،بناية األمانة العامة للكلية تودع العروض لدى 
  18/02/2018:،ويتم فتح االظرفة يوم هذا اإلعالن  نشرابتداء من تاريخ ) ايام08(بثمانية أيامإيداع العروض 

  .مبقر الكلية)  10:00(العاشرة صباحاعلى الساعة 
إدارة الكلية  طرف املؤشر من التفصيل الكمي والتقديريجيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  11/02/2018:املسيلة يف
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 03/2018:رقمستشارة إلغاء االإعالن عن 
  
  

 16والموافـق لـ 1436ذي الحجة عام  02المؤرخ في  247-15:ألحكام المرسوم الرئاسي رقما ــــــتطبیق

  .امـــــرفق العـــــوتفویضات الم ومیةــــن تنظیم الصفقات العمـــــــالمتضم 2015ة ــــــر سنـــــــــسبتمب

ارة ــــــالستشااء ـــــإلغتعلن كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة بجامعة محمد بوضیاف بالمسیلة عن   

  را ـــنظ ،المتعلقة باقتناء تذاكر السفر إلى الخارج و 11/02/2018:المعلن عنھا بتاریخ 03/2018:قمر

  .دم تحدید الوجھات بالتفصیللع

  



  عمید الكلیة  
  

  

  13/02/2018:املسيلة يف                                                                                                 
  العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                   كلية               
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  01/02/03/2018:عدم جدوى االستشارات رقمإعالن عن 
  

املوافق لــــ  1436ذي احلجة عام  2:يفاملؤرخ  15-247 :رقمطبقا للمرسوم الرئاسي  
  .املتضمن تنظيم  الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 2015سبتمرب سنة 16:
     اتاملسيلة عن عدم جدوى االستشار حممد بوضياف تعلن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة 

 "  تقدمي خدمات اإليواء "بــ:اخلاصة 2018/ 01:رقم -
 "  اإلطعامتقدمي خدمات  "بــ :اخلاصة 2018/ 02:رقم -
 ''اقتناء تذاكر السفر'':بـ:اخلاصة 03/2018:رقم -



لعدم سحب وذلك لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية   ،11/02/2018:والعلن عنها بتاريخ
عرض بالنسبة  أي إيداع،وعدم  02/2018و 01 :ستشارتنيبالنسبة لال إيداع أي عرضو

  .03/2018:لالستشارة رقم
  
  
  
  
  

  18/02/2018:املسيلة يف        
  

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة                                                                      035.35.30.50: فاكس/ھاتف 
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 04/2018رقم  طلب العروضإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــ العرض اخلاص تعلن كلية العلوم االنسانية واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن 

  "اإليــــــــــــــــواءتقدمي خدمات  "
  

 رقم مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب ا العرضهذ يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى

تشتمل العروض على ثالثة  أن،جيب ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775
  .اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف



الظرف الثاين  حيتويو "ملف الترشح"على امللف اإلداري واجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  األول الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  الظرفة وتقييم العروضال يفتح إال من طرف جلنة فتح ا 

  04/2018:مرق طلب العروض

  " يـــــــــــــــــــــــــواءتقدمي خدمات اإل" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

  

  
أجال حددت .)سابقارئاسة اجلامعة (775مكتب رقم  الثاينالطابق R،بناية األمانة العامة للكلية تودع العروض لدى 

  12/03/2018:،ويتم فتح االظرفة يوم هذا اإلعالن  نشرابتداء من تاريخ ) ايام08(بثمانية أيامإيداع العروض 
  .مبقر الكلية)  10:00(العاشرة صباحاعلى الساعة 

لكلية إدارة ا طرف املؤشر من التفصيل الكمي والتقديريجيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم : مالحظة هامة
                                                                                   .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل

  05/03/2018:املسيلة يف                                                                                  
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 05/2018رقم  طلب العروضإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  "اإلطعــــــــــــــــــامتقدمي خدمات  "
  



 رقم مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية االمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى

،جيب ان تشتمل العروض على ثالثة ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775
  منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،اظرفة 
الظرف الثاين  حيتويو "ملف الترشح"على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  األول الظرف حيتوي

والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 
توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 

   :العبارة التالية

  االظرفة وتقييم العروضال يفتح إال من طرف جلنة فتح 

  05/2018:مرق طلب العروض

  "ام ـــــــــــــــــــــــــــــتقدمي خدمات اإلطع" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 
أجال حددت .)سابقارئاسة اجلامعة (775مكتب رقم  الثاينالطابق R،بناية األمانة العامة للكلية تودع العروض لدى 

  12/03/2018:،ويتم فتح االظرفة يوم هذا اإلعالن  نشرابتداء من تاريخ ) ايام08(بثمانية أيامإيداع العروض 
  .مبقر الكلية)  10:00(العاشرة صباحاعلى الساعة 

إدارة الكلية  طرف املؤشر من التفصيل الكمي والتقديريجيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم : مالحظة هامة
                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل

                                                                                                                                            
  05/03/2018:املسيلة يف
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  04/05/2018:عدم جدوى العروض رقمإعالن عن 
  



املوافق لــــ  1436ذي احلجة عام  2:يفاملؤرخ  15-247 :رقمطبقا للمرسوم الرئاسي  
  .املتضمن تنظيم  الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 2015سبتمرب سنة 16:
     اتاملسيلة عن عدم جدوى االستشار حممد بوضياف تعلن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة 

 "  تقدمي خدمات اإليواء "بــ:اخلاصة 2018/ 04:رقم -
 "  اإلطعامتقدمي خدمات  "بــ :اخلاصة 2018/ 05:رقم -

وذلك لعدم سحب لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية   ،05/03/2018:علن عنها بتاريخوامل
  .وإيداع أي عرض بالنسبة للعرضني السابقني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  12/03/2018:املسيلة يف        

  
 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة                                                                      035.35.30.50: فاكس/ھاتف 
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 06/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 

    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم
  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية

 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 
  "والبيداغوجية اإلداريةصيانة وتصليح املباين  "

  "إعادة جتديد الدهن الداخلي واخلارجي لألجنحة البيداغوجية"
رئاسة (775 رقم مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية العامة األمانة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ااجلامعة سابق
  اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،

حيتوي الظرف الثاين على التفصيل و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
عرض "والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر الشروط ويكتب عليه ".عرض مايل"ويكتب عليه الكمي والتقديري 

   :توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال العبارة التالية" تقين

  تح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروضال يف

  06/2018:مطلب عروض رق

  "والبيداغوجية اإلداريةصيانة وتصليح املباين " 
  "إعادة جتديد الدهن الداخلي واخلارجي لألجنحة البيداغوجية"

  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال إيداع العروض ).اجلامعة سابقارئاسة (775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  19/04/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
إدارة الكلية دون حذف أو تغيري  جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف: مالحظة هامة

                             .نسخة منه وال تقبل
                                                                                                                                            

  12/04/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف- طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص                                               العلوم اإلنسانية واالجتماعية ة كلي              
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 07/2018:عروض رقم طلبإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  "األوراق ولوازم املكتباقتناء " 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،ثالثة اظرفة منفصلة 

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"ويكتب عليه  الشروط
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  07/2018:مطلب عروض رق

  " اقتناء األوراق ولوازم املكتب" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  19/04/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(صباحاعلى الساعة العاشرة 
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  12/04/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص           العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                   كلية               
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 08/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 

    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم
  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية

 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 
  "واألمنصيانة وتصليح عتاد الوقاية " 

 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"ويكتب عليه على التفصيل الكمي والتقديري 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  08/2018:مطلب عروض رق

  " واألمنصيانة وتصليح عتاد الوقاية " 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  19/04/2018:تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ابتداء من ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  12/04/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص          العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                       كلية               
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 09/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام العموميةاملتضمن تنظيم الصفقات 
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  "اقتناء أدوات ومستهلكات اإلعالم اآليل" 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،

حيتوي الظرف الثاين و "رشحملف الت"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  جلنة فتح االظرفة وتقييم العروضال يفتح إال من طرف 

  09/2018:مطلب عروض رق

  "اقتناء أدوات ومستهلكات اإلعالم اآليل " 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).سابقارئاسة اجلامعة (775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  19/04/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
الكلية جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل



                                                                                                                                            
  12/04/2018:املسيلة يف

   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                كلية               
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 10/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  "األوراق ولوازم التدريساقتناء " 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،ثالثة اظرفة منفصلة 

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"ويكتب عليه  الشروط
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  10/2018:مطلب عروض رق

  " اقتناء األوراق ولوازم التدريس" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  23/04/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا



جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة
                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل

                                                                                                                                            
  16/04/2018:املسيلة يف

   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                كلية               
 
 

 
 

099228019054515 008 
  

 
  

 
  

 
 11/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 

    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم
  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية

 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 
  "تقدمي خدمات النقل" 

 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".مايلعرض "على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  11/2018:مطلب عروض رق

  " قلتقدمي خدمات الن" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية



حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  23/04/2018:االظرفة يوم ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  16/04/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                كلية               
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 12/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  "آثاث وعتاد البيداغوجيااقتناء " 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،ثالثة اظرفة منفصلة 

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"ويكتب عليه  الشروط
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  12/2018:مطلب عروض رق



  " اقتناء آثاث وعتاد البيداغوجيا" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  23/04/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  16/04/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                كلية               
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 13/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 

    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم
  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية

 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 
  "اقتناء مستهلكات النسخ والتصوير" 

 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"ويكتب عليه على التفصيل الكمي والتقديري 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية



  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  13/2018:مطلب عروض رق

  " اقتناء مستهلكات النسخ والتصوير "
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  23/04/2018:نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم  ابتداء من تاريخ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  16/04/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                كلية               

 
 

 
   

099228019054515 008 
  

 
  

 
  
 

 14/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  "عتاد ولوازم لفائدة التكوين ملا بعد التدرجاقتناء " 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف، ثالثة

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
ب ودفتر والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتا".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 



توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  14/2018:مطلب عروض رق

  " اقتناء عتاد ولوازم لفائدة التكوين ملا بعد التدرج" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةلفائدة 

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  06/05/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  29/04/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                كلية               
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 15/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 

    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم
  العاموتفويضات املرفق  املتضمن تنظيم الصفقات العمومية

 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 
  "صيانة وتصليح عتاد اإلعالم اآليل" 

 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ااجلامعة سابقرئاسة (775 رقم
  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،



حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  العروضال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم 

  15/2018:مطلب عروض رق

  " صيانة وتصليح عتاد اإلعالم اآليل" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  06/05/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(بثمانية أيامإيداع العروض 

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه لدون حذف أو تغيري وال تقب
                                                                                                                                            

  29/04/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                كلية               
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 16/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  "والتصوير وتصليح عتاد النسخصيانة " 



 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،ثالثة اظرفة منفصلة 

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"ويكتب عليه  الشروط
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  16/2018:مطلب عروض رق

  " والتصوير صيانة وتصليح عتاد النسخ" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - واالجتماعيةلفائدة كلية العلوم اإلنسانية 

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  06/05/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(لعاشرة صباحاعلى الساعة ا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  29/04/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص  العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                               كلية               
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 17/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم



  وتفويضات املرفق العام العموميةاملتضمن تنظيم الصفقات 
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  ")اقتناء اكراميات ( مصاريف االستقبال " 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،

حيتوي الظرف الثاين و "الترشحملف "األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروضال يفتح إال من 

  17/2018:مطلب عروض رق

  ")اقتناء اكراميات ( مصاريف االستقبال " 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).سابقارئاسة اجلامعة (775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  06/05/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
لكلية جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة ا: مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  29/04/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                كلية               
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 18/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  "مواد النظافةاقتناء " 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف، ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " ض تقينعر"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  18/2018:مطلب عروض رق

  " مواد النظافة اقتناء" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  06/05/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : ة هامةمالحظ

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  29/04/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                كلية               
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 19/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  " صيانة وتصليح عتاد اإلعالم اآليل" 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"ب عليه على التفصيل الكمي والتقديري ويكت

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
    :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  19/2018:مطلب عروض رق

  " صيانة وتصليح عتاد اإلعالم اآليل" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  28/05/2018:نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم  ابتداء من تاريخ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  21/05/2018:املسيلة يف
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 20/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  " وتصليح عتاد النسخ والتصويرصيانة " 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،ثالثة اظرفة منفصلة 

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"ويكتب عليه  الشروط
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  20/2018:مطلب عروض رق

  " صيانة وتصليح عتاد النسخ والتصوير" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - واالجتماعيةلفائدة كلية العلوم اإلنسانية 

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  28/05/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(لعاشرة صباحاعلى الساعة ا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  21/05/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                كلية               

 
 

 
   



099228019054515 008 
  

 
  

 
  

 
 21/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 

    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم
  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية

 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 
  " اقتناء تذالكر السفر" 

 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"ويكتب عليه على التفصيل الكمي والتقديري 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  21/2018:مطلب عروض رق

  " اقتناء تذاكر السفر" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  28/05/2018:اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ابتداء من تاريخ نشر هذا ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  21/05/2018:املسيلة يف
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 22/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام العموميةاملتضمن تنظيم الصفقات 
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  " اقتناء كتب" 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،

الثاين حيتوي الظرف و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  تقييم العروضال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة و

  22/2018:مطلب عروض رق

  " كتباقتناء " 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  28/05/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  21/05/2018:املسيلة يف
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 23/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  " )اقتناء اكراميات ( اإلستقبال مصاريف " 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

،جيب ان تشتمل العروض على ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،ثالثة اظرفة 

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
 والظرف الثالث حيتوي على التصريح باالكتتاب ودفتر".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  23/2018:مطلب عروض رق

  ")اقتناء اكراميات ( مصاريف اإلستقبال " 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - واالجتماعيةلفائدة كلية العلوم اإلنسانية 

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  28/05/2018:ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويتم فتح االظرفة يوم ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(العاشرة صباحاعلى الساعة 
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل



                                                                                                                                            
  21/05/2018:املسيلة يف
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  19/20/21/2018:عدم جدوى االستشارات رقمإعالن عن 
  

املوافق لــــ  1436ذي احلجة عام  2:يفاملؤرخ  15-247 :رقمطبقا للمرسوم الرئاسي  
  .املتضمن تنظيم  الصفقات العمومية وتفويضات املرفق العام 2015سبتمرب سنة 16:
     اتاملسيلة عن عدم جدوى االستشار حممد بوضياف تعلن كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية جبامعة 

 "  صيانة وتصليح عتاد اإلعالم اآليل "بــ:اخلاصة 2018/ 19:رقم -
 "  صيانة وتصليح عتاد النسخ والتصوير "بــ :اخلاصة 2018/ 20:رقم -
 " اقتناء تذاكر السفر"  :بـ:اخلاصة 21/2018:رقم -

إيداع عدم لوذلك لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية   ،21/05/2018:علن عنها بتاريخوامل
  . 21و 20و 19: رقم لعروضلأي عرض بالنسبة 

  
  
  

  29/05/2018:املسيلة يف        
  

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة                                                                      035.35.30.50: فاكس/ھاتف 
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 24/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  " )تصليح املكيفات اهلوائية ( يح عتاد وأثاث املكاتب صيانة وتصل" 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

على ،جيب ان تشتمل العروض ذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
باالكتتاب ودفتر  والظرف الثالث حيتوي على التصريح".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  24/2018:مطلب عروض رق

  " )اهلوائية تصليح املكيفات ( صيانة وتصليح عتاد وأثاث املكاتب " 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  13/06/2018:م فتح االظرفة يوم ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ،ويت) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                             .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                                            

  06/06/2018:املسيلة يف
   035.35.30.50/.فاكس/هاتف-طريق اشبيليا املسيلة  166: ب.ص العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                كلية               
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 25/2018:طلب عروض رقمإعالن عن 
    2015سبتمرب سنة  16واملوافـق لـ 1436ذي احلجة عام  02املؤرخ يف  247- 15:طبقا ألحكام املرسوم الرئاسي رقم

  وتفويضات املرفق العام املتضمن تنظيم الصفقات العمومية
 :بــالعرض اخلاص واالجتماعية جبامعة حممد بوضياف باملسيلة عن  اإلنسانيةتعلن كلية العلوم 

  " جوائز وهدايا خاصة بالنشاطات الثقافية لفائدة الطلبةاقتناء " 
 مكتب الثاين الطابقR ،بناية بالكلية األمانة العامة من التقرب هذا العرض يف باملشاركة واملهتمني الراغبني فعلى    

على  ،جيب ان تشتمل العروضذا العرضدفتر الشروط اخلاص  سحب بغية وذلك ،)ارئاسة اجلامعة سابق(775 رقم
  ثالثة اظرفة منفصلة ومقفلة،مع تبيان اسم املؤسسة العارضة على كل ظرف،

حيتوي الظرف الثاين و "ملف الترشح"األول على امللف اإلداري و اجلبائي وشبه  اجلبائي ويكتب عليه  الظرف حيتوي
التصريح باالكتتاب ودفتر والظرف الثالث حيتوي على ".عرض مايل"على التفصيل الكمي والتقديري ويكتب عليه 

توضع االظرفة الثالثة داخل ظرف خارجي مقفل بإحكام ومغفل وال حيمل إال " عرض تقين"الشروط ويكتب عليه 
   :العبارة التالية

  ال يفتح إال من طرف جلنة فتح االظرفة وتقييم العروض

  25/2018:مطلب عروض رق

  " فائدة الطلبةاقتناء جوائز وهدايا خاصة بالنشاطات الثقافية ل" 
  -جامعة حممد بوضياف املسيلة - لفائدة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

حددت أجال ).رئاسة اجلامعة سابقا(775الطابق الثاين مكتب رقم Rتودع العروض لدى األمانة العامة للكلية ،بناية 
  13/06/2018:،ويتم فتح االظرفة يوم ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن ) ايام08(إيداع العروض بثمانية أيام

  .مبقر الكلية)  10:00(على الساعة العاشرة صباحا
جيب على كل عارض أن يتقيد مبلء وختم التفصيل الكمي والتقديري املؤشر من طرف إدارة الكلية : مالحظة هامة

                         .نسخة منه دون حذف أو تغيري وال تقبل
                                                                                                                            

  06/06/2018:املسيلة يف
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