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تـعـلـن رئـاسـة جـامـعــة كـركـوك عن اجـراء
زايدة الـعلنيـة لتأجيـر (كافتريـا) العائد ا
الى كـلـيـة التـربـيـة/ احلويـجـة يـوم االحد
صـادف ٢٠١٨/١٠/٢٨ الـساعـة الـثانـية ا
عــشــر ظــهــرا في رئــاســة اجلـامــعــة وفق
قــانــون بــيع وايــجــار امــوال الـدولــة رقم
(٢١) لــــســـنـــة ٢٠١٣ فــــعـــلى الــــراغـــبـــ
ـزايـدة مــراجـعـة شـعـبـة بــاالشـتـراك في ا
الـعـقـود احلـكـومـيـة في رئـاسـة اجلـامـعـة
السـتالم نـسـخــة من الـشـروط لـقـاء وصل
ـبـلغ قــدره (٢٥٠٠٠) خـمـســة وعـشـرون
الف ديـنار غـيـر قابل لـلـرد يتم دفـعـها في
ـالـيـة في كـليـة الـتـربـية/ قـسم الشـؤون ا
احلــزيـــجــة ويــتــحـــمل من تــرســـو عــلــيه

زايدة اجور النشر واالعالن. ا

—U−¹ô«Ë lO³ « WM'

„u d  WF Uł WÝUz—

ÊöŽ«
تـعلن رئـاسـة جامـعة كـركوك الجـراء مـزايدة عـلنـية مـجددا
لــتـــأجـــيــر كـــافـــتــريـــا كـــلـــيــة الـــهـــنــدســـة يـــوم الـــثالثــاء
ـصــــــــــــــادف ٢٠١٨/١٠/٩ الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهرا ا
في رئـاسة اجلـامعة وفق قـانون بـيع وايجار امـوال الدولة
رقم (٢١) لــســنــة ٢٠١٣ فــعــلى الــراغــبــ بــاالشــتــراك في
ـزايـدة مــراجـعـة شـعــبـة الـعــقـود احلـكـومــيـة في رئـاسـة ا
ـبـلغ اجلـامـعـة السـتالم نـسـخــة من الـشـروط لـقـاء وصل 
قـدره (٢٥٠٠٠) خمـسة وعـشرون الف ديـنار غـير قـابل للرد
يـتم دفـعـهـا في كـلـيـة الـهـنـدسـة ويـتـحـمل من تـرسـو عـلـيه

زايدة اجور النشر واالعالن. ا
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تـعـلـن رئـاسـة جـامـعــة كـركـوك عن اجـراء
مـزايـدة عـلـنـيـة لـتـأجـيـر كـافـتـريـا الـعـائد
لــكــلـيــة الــزراعـة/ احلــويــجـة يــوم االحـد
ـصــادف ٢٠١٨/١١/٤ الـسـاعـة الـثـانـيـة ا
عــشــر ظــهــرا في رئــاســة اجلـامــعــة وفق
قــانــون بــيع وايــجــار امــوال الـدولــة رقم
(٢١) لــــســـنـــة ٢٠١٣ فــــعـــلى الــــراغـــبـــ
ـزايـدة مــراجـعـة شـعـبـة بــاالشـتـراك في ا
الـعـقـود احلـكـومـيـة في رئـاسـة اجلـامـعـة
السـتالم نـسـخــة من الـشـروط لـقـاء وصل
ـبـلغ قــدره (٢٥٠٠٠) خـمـســة وعـشـرون
الف ديـنار غـيـر قابل لـلـرد يتم دفـعـها في
ـالـيـة في كـلـيـة الـزراعة/ قـسم الـشـؤون ا
احلــويـــجــة ويــتــحــمل مـن تــرســو عــلــيه

زايدة اجور النشر واالعالن. ا
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تـعـلـن رئـاسـة جـامـعــة كـركـوك عن اجـراء
مزايـدة علنية لتأجير (مكتب االستنساخ)
الـعـائـد لـكــلـيـة الـتـربـيـة/ احلـويـجـة يـوم
ـصـادف ٢٠١٨/١٠/٢٩ الـسـاعة االثـنـ ا
الـثـانـية عـشـر ظـهـرا في رئاسـة اجلـامـعة
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم
(٢١) لــــســـنـــة ٢٠١٣ فــــعـــلى الــــراغـــبـــ
ـزايـدة مــراجـعـة شـعـبـة بــاالشـتـراك في ا
الـعـقـود احلـكـومـيـة في رئـاسـة اجلـامـعـة
السـتالم نـسـخــة من الـشـروط لـقـاء وصل
ـبـلغ قــدره (٢٥٠٠٠) خـمـســة وعـشـرون
الف ديـنار غـيـر قابل لـلـرد يتم دفـعـها في
ـالـيـة في كـليـة الـتـربـية/ قـسم الشـؤون ا
احلــويـــجــة ويــتــحــمل مـن تــرســو عــلــيه

زايدة اجور النشر واالعالن. ا
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تـعـلـن رئـاسـة جـامـعــة كـركـوك عن اجـراء
مـزايدة علـنيـة لتأجـير مـكتب االستـنساخ
الـعـائـد لـكــلـيـة الـزراعــة/ احلـويـجـة يـوم
ــصـادف ٢٠١٨/١١/٥ الــسـاعـة االثــنـ ا
الـثـانـية عـشـر ظـهـرا في رئاسـة اجلـامـعة
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم
(٢١) لــــســـنـــة ٢٠١٣ فــــعـــلى الــــراغـــبـــ
ـزايـدة مــراجـعـة شـعـبـة بــاالشـتـراك في ا
الـعـقـود احلـكـومـيـة في رئـاسـة اجلـامـعـة
السـتالم نـسـخــة من الـشـروط لـقـاء وصل
ـبـلغ قــدره (٢٥٠٠٠) خـمـســة وعـشـرون
الف ديـنار غـيـر قابل لـلـرد يتم دفـعـها في
ـالـيـة في كـلـيـة الـزراعة/ قـسم الـشـؤون ا
احلــويـــجــة ويــتــحــمل مـن تــرســو عــلــيه

زايدة اجور النشر واالعالن. ا
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تـعــلن رئـاســة جـامـعــة كـركــوك عن اجـراء مـزايــدة عـلــنـيـة
لتـأجيـر (حق التـصويـر) العـائد لـكلـية الـزراعة/ احلـويجة
ـصادف ٢٠١٨/١١/٦ الـساعـة الثـانيـة عشر يوم الـثالثاء ا
ظـهرا في رئـاسـة اجلامـعـة وفق قانـون بـيع وايجـار اموال
الدولـة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ فعلى الـراغب باالشتراك في
ـزايـدة مــراجـعـة شـعــبـة الـعــقـود احلـكـومــيـة في رئـاسـة ا
ـبـلغ اجلـامـعـة السـتالم نـسـخــة من الـشـروط لـقـاء وصل 
قـدره (٢٥٠٠٠) خمـسة وعـشرون الف ديـنار غـير قـابل للرد
ـالـيـة فـي كـلـيـة الـزراعـة/ يـتـم دفـعـهـا في قـسـم الـشـؤون ا
ـزايـدة اجور الـنـشر احلـويـجة ويـتـحمل من تـرسـو عـليه ا

واالعالن.
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تـعــلن رئـاســة جـامـعــة كـركــوك عن اجـراء مـزايــدة عـلــنـيـة
لتأجـير حق التصوير العائد لكـلية التربية/ احلويجة يوم
ـصــادف ٢٠١٨/١٠/٣٠ الـسـاعـة الـثــانـيـة عـشـر الـثالثـاء ا
ظـهرا في رئـاسـة اجلامـعـة وفق قانـون بـيع وايجـار اموال
الدولـة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣ فعلى الـراغب باالشتراك في
ـزايـدة مــراجـعـة شـعــبـة الـعــقـود احلـكـومــيـة في رئـاسـة ا
ـبـلغ اجلـامـعـة السـتالم نـسـخــة من الـشـروط لـقـاء وصل 
قـدره (٢٥٠٠٠) خمـسة وعـشرون الف ديـنار غـير قـابل للرد
ـالـيـة في كـلـيـة الـتـربـيـة/ يـتم دفـعـهـا في قـسم الــشـؤون ا
ـزايـدة اجور الـنـشر احلـويـجة ويـتـحمل من تـرسـو عـليه ا

واالعالن.
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