
 الجمهورية التونسية

والبحث العلمي  وزارة التعليم العالي  

 ديوان الخدمات الجامعية للشمال

  

تشبيك مقر اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية  بقرطاج ب تتعلق 08/2018عدد   استشارة

  )3المتواجدة بالمبيت الجامعي المروج(

  

تشبيك مقر اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية  ب متعلقة  باستشارة يعتزم ديوان الخدمات الجامعية للشمال القيام 

 . )3المتواجدة بالمبيت الجامعي المروج(قرطاج تونس ب

    

، نهج 45فعلى العارضين الراغبين في المشاركة أن يسحبوا ملف اإلستشارة مجانا من إدارة المصالح المشتركة  

  .التوقيت اإلداريكل يوم عمل وخالل ) الطابق الرابع ( تونس  1002إيران 

أو عن طريق البريد السريع او تسلم مباشرة لمكتب الضبط  د مضمون الوصولـعن طريق البريالعروض  رسلت

  .عبارة يحمل فقط مقابل وصل في الغرض وذلك في ظرف

المتواجدة (قرطاج تونس تشبيك مقر اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية  ب 08/2018عدد  استشارة ال يفتح " 

  )3المبيت الجامعي المروجب

  :ايلإلى العنوان الت

  
  إدارة ا�����
 ا����ر��

  �د�وان ا��د��ت ا������� �����ل

  �و�س ���1002 إ�ران  45
 

  على الساعة العاشرة صباحا    2018 اكتوبر 26  الجمعة  ليوم ضو حدّد آخر أجل لقبول العر 

  )ركة للديوانإلدارة المصالح المشتتم مكتب الضبط التابع خيعتمد (

على   2018 اكتوبر 26 الجمعةالحضور في جلسة فتح الظروف يوم هذه االستشارة يمكن لكل مشارك في 

  .صباحا  بإدارة المصالح المشتركة للديوان على العنوان المذكور سلفاالعاشرة والنصف الساعة 
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