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جامع٘ حنس بْضٔاف بامئل٘
معَس علْو ّتكئات اليشاطات البسىٔ٘ ّالطٓاضٔ٘

إعاى عو استشارة رقم6002/00:
بتـــاريخ 6002/04/00:
طبكا أحكاو امطسْو الطٜاسٕ ضقه 742-51:امؤضر ي  27شٖ احج٘ عاو ّ5416امْافـل لـ  56سبتنر سي٘  7251امتطنً تيعٔه الصفكات
العنْمٔ٘ ّتفْٓطات امطفل العاو.

ٓعلً

معهد

علوم وتقهيات الهشاطات البدنية والزياضية ظامع٘ امئل٘ ( الكطب اجامعٕ) عً استشاضٗ خاص٘ بـ:

بتعبئة ومزاقبة قارورات اإطفاء لفائدة امعهد
فعل ٙالطاغبن ّامَتنن بامشاضك٘ ّالصًٓ هه ىشاط مطابل مْضْع ٍصِ ااستشاضٗ امصكْضٗ أعاِ سخب زفر الشطّط اخاص بَصِ
ااستشاضٗ لس ٚامكتب ضقه ( ) 72بامعَس
جب أٌ تشتنل العطّض عل ٙثاث٘ أظطف٘ :حتْٖ العطف اأّل عل ٙاملف اإزاضٖ ّاجباّ ٕٜشبُ اجبآّ ٕٜكتب علُٔ "ملف الرشح" ّ

حتْٖ العطف الجاىٕ عل ٙالكشف الكنٕ ّالتكٔٔنٕ ّكصا جسّل اأسعاض الْحسّٓ٘ ّٓكتب علُٔ "عزض مالي" ّالعطف الجالح حتْٖ علٙ

التصطٓح بااكتتاب ّزفر الشطّط ٓكتب علُٔ "عزض تقي" تْضع اأظطف٘ الجاث٘ ي ظطف خاضجٕ مكفل بإحكاو ا حتْٖ إا عل ٙالعباضٗ التالٔ٘:
إى السيد :مديز معهد علوم وتقهيات الهشاطات البدنية والزياضية
استشارة رقم 6002/00 :

اخاصة بتعبئة ومزاقبة قارورات اإطفاء لفائدة امعهد
( ا يفتح)

تْزع العطّض لس( ٚمكتب ااستشارات رقم ( )62امصكْض أعاِ  ،حسزت مسٗ إٓساع العطّض ب ( )02آاو ابتسا ٛمً تاضٓذ ٍصا
اإعاٌ إى غآ٘ آخط ْٓو عل ٙالياع٘ العاشط صباحا (  00:00سا) ،تفتح العطّض ي ىفس الْٔو آخط اجل (ْٓو عنل ) عل ٙالياع٘ ( 00:00سا)
ّالعاضضٌْ مسعٌّْ حطْض جلي٘ فتح اأظطف٘ بكاع٘ ااجتناعات بامعَس.
ماحظة  :جب عل ٙكل متعَس أٌ ٓتكٔس بسفر الشطّط ملّ ٛخته الكشف الكنٕ ّالتكٔٔنٕ امكسو لُ مً ططف إزاضٗ امعَس زٌّ حصف أّ تػٔر

ّا تكبل ىيد٘ ثاىّٔ٘ ،ي حال٘ اخطأ ٓؤخص اليعط الْحسّٖ خاضج الطسه باأحطف كنطجع مً أجل تصخٔح امبلؼ امكرح .

