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تعـلن عـمادة كـليـة عـلوم الـهنـدسـة الزراعـية
جامـعة بغداد في مجمع اجلادرية عن اجراء
ـبيـنـة في واقـع ا مـزايـدة عـلـنـيـة لـتـأجـيـر ا
ادناه وفق قانـون بيع وايـجار امـوال الدولة
ـــعـــدل عـــلـــمــا ان رقم (٢١) لـــســـنــة ٢٠١٣ ا
ـزايدة ستـجري في الـيوم (٣٠) ثالثون من ا
الـيوم الـتـالي لنـشـر االعالن فـعلى الـراغـب
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تـعـلـن رئـاسـة جـامـعـة كــركـوك عن تـمـديـد اجــراء مـزايـدة عـلـنـيـة
لـتــأجـيـر (كـافــتـريـا) في كــلـيـة الــزراعـة/ احلـويـجــة يـوم االثـنـ
صادف ١١ / ١١ / ٢٠١٩ الـساعة الثانية عشر ظهرا في رئاسة ا
ـزايدة مـراجعـة شعـبة اجلامـعة فـعـلى الراغـب بـاالشتـراك في ا
الـعــقــود احلـكــومـيــة في رئــاسـة اجلــامـعــة السـتـالم نـســخـة من
بـلغ قـدره (٢٥٠٠٠) خـمسـة وعـشرون الف الـشروط لـقـاء وصل 
الـية في دينـار فقط غـير قـابل لـلرد يـتم دفعـهـا في قسم شـؤون ا

زايدة اجور النشر واالعالن. الكلية ويتحمل من ترسو عليه ا
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يـعلن مـكـتب شـبكـة اجلـزيرة االعالمـيـة في بغـداد عن حـاجتـهـا لتـعـي اداري
طلوبة في ادناه تقد ؤهالت ا ومحاسب وبدوام كامل فعلى من تتوفر فيه ا

دون في االسفل سيرة ذاتية على االميل ا
ية تؤهله للعمل باالدارة او احملاسبة اوال- ان يكون حائزاً على شهادة اكاد

ثانيا- ان يكون يتحدث اللغة االنكليزية كتابة ومحادثة
ثالثا- ان يكون مسـتعداً  للعمل بدوام كـامل باستثناء العـطلة االسبوعية وان

كان العمل وفق ما تقتضيه ظروف العمل يكون مستعداً للتواجد 
- اخر موعد السـتالم السيـرة الذاتية هـو نهاية الـدوام الرسمي لـيوم الثالثاء

صادف الثاني عشر من شهر تشرين الثاني اجلاري القادم ا
- ترسل السيرة الذاتية على العنوان البريدي االتي

Baghdad@aljazeere.net
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تـعـلن رئـاسـة جـامـعـة كـركـوك عن اجـراء مـزايـدة عـلـنـيـة لـتـأجـير
(مـكتـب االستـنـسـاخ) في كـليـة الـزراعـة/ احلويـجـة يـوم الـثالثاء
صادف ١٢ / ١١ / ٢٠١٩ الـساعة الثانية عشر ظهرا في رئاسة ا
اجلـامـعة وفق قـانـون بـيع وايجـار امـوال الـدولة رقم (٢١) لـسـنة
ـزايــدة مـراجـعـة شـعـبـة ٢٠١٣ فـعـلى الـراغــبـ بـاالشـتـراك في ا
الـعــقــود احلـكــومـيــة في رئــاسـة اجلــامـعــة السـتـالم نـســخـة من
بـلغ قـدره (٢٥٠٠٠) خـمسـة وعـشرون الف الـشروط لـقـاء وصل 
ديــنـار فــقط غــيـر قــابل لــلـرد يــتم دفـعـه في قـسـم كـلــيـة الــزراعـة

زايدة اجور النشر واالعالن. ويتحمل من ترسو عليه ا
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تـعـلن رئـاسـة جـامـعـة كـركـوك عن اجـراء مـزايـدة عـلـنـيـة لـتـأجـير
صادف ٦ / (مكـتب االستنسـاخ) في كليـة الزراعة يوم االربـعاء ا
١٢ / ٢٠١٩ لـساعة الـثانـية عـشر ظـهرا في رئـاسة اجلـامعة وفق
قـانـون بــيع وايـجـار امـوال الـدولــة رقم (٢١) لـسـنـة ٢٠١٣ فـعـلى
زايدة مـراجعة شعبة العقود احلكومية الراغب باالشتراك في ا
بلغ في رئـاسة اجلامعة الستالم نسـخة من الشروط لقاء وصل 
قـدره (٢٥٠٠٠) خـمـسة وعـشـرون الف ديـنـار فقـط غيـر قـابل لـلرد
زايدة يـتم دفعه في قسم كلـية الزراعة ويـتحمل من ترسـو عليه ا

اجور النشر واالعالن.

زايدة الـعلنيـة مراجعـة شعبة بـاالشتراك بـا
احلـسابـات في عمادة الـكليـة للحـصول على
شـروط االشـتـراك لـقـاء مـبـلغ قـدره (٥٠٠٠٠)
خـمسـون الف ديـنـار غيـر قـابل لـلرد مع دفع
التـأمينات الـقانونية الـبالغة٢٠% مـن القيمة
ـزايـدة ــقـدرة ويـتـحــمل من تـرسـو عــلـيه ا ا
اجـور النـشر والـدالليـة واالعالن البـالغو ٢%

من قيمة االحالة.


