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الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6469 االربعاء 3 من صفر  1441 هـ 2 من تشرين االول (اكتوبر) 2019م

„u d  WF Uł WÝUz—

تـعـلن رئـاسة جـامـعـة كركـوك عن اجـراء مـزايـدة علـنـيـة لـتأجـيـر مـكتب
صادف ٢٨/ ١٠ / استنساخ في كلية الـزراعة/ احلويجة يوم االثن ا
٢٠١٩ الـساعة الـثانيـة عشر ظـهرا في رئاسـة اجلامعـة فعلى الـراغب

ـزايـدة مـراجـعـة شعـبـة الـعـقـود احلـكـومـيـة في رئـاسة بـاالشـتـراك في ا
ـبـلغ قدره (٢٥٠٠٠) اجلـامـعـة الستالم نـسـخة من الـشـروط لـقاء وصل 
خـمـسـة وعـشـرون الف ديـنـار فـقط غـيـر قـابل لـلـرد يـتم دفـعـهـا في قـسم
ـزايدة اجور النشر الية في الـكلية ويتحـمل من ترسو عليه ا الـشؤون ا

واالعالن.
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زايدة العلنية لتأجير (حق تعلن رئاسة جامعة كركوك عن االعالن اجراء ا
الـتـصـويـر الـفـوتـوغـرافي) داخل كــلـيـة الـزراعـة/ احلـويـجـة يـوم الـثالثـاء
صادف ٢٩ / ١٠ /  ٢٠١٩ الساعة الثانية عشر ظهرا في رئاسة اجلامعة ا

وفق قانـون بيع وايجـار اموال الدولـة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٣  فعـلى الراغب
زايدة مراجعة شعبة العـقود احلكومية في رئاسة اجلامعة باالشتـراك في ا
بـلغ قدره (١٥٠٠٠) خـمـسة عـشر السـتالم نـسخـة من الـشروط لـقاء وصـل 
االف ديـنـار فقط غـير قـابل للـرد تدفع في كـليـة الزراعـة/ احلويـجة الـشؤون

زايدة اجور النشر واالعالن. الية ويتحمل من ترسو عليه ا ا
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تـعـلن رئاسـة جـامـعة كـركـوك عن اجراء مـزايـدة عـلنـيـة لتـأجـيـر (كافـتـريا)
ـصادف ٢٧ / ١٠ / ٢٠١٩ الـعـائد لـكـلـيـة الـزراعـة/ احلويـجـة يـوم االحـد ا
الـساعـة الثـانيـة عشـر ظهرا في رئـاسة اجلـامعـة وفق لقـانون بـيع وايجار

ـزايدة اموال الـدولة رقم (٢١) لـسـنة ٢٠١٣ فـعلى الـراغبـ باالشـتراك في ا
مـراجعـة شعـبـة العـقود احلـكومـية في رئـاسـة اجلامـعة السـتالم نسـخة من
بـلغ قـدره(٢٥٠٠٠) خـمسـة وعـشرون الف ديـنـار فقط الـشروط لـقـاء وصل 
الية في كلية الزراعة/ احلويجة غير قابل للرد يـتم دفعها في قسم شؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. ويتحمل من ترسو عليه ا
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