
  

  

  

 
 

 

 

  

  

  

  

  

 

 المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق بقرار يتعلق 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 60 عدد قرار
  .......العمومية تاإلدارا لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس النتداب باالختبارات الخارجية

 بالمرازقة بلدية دائرة إحداث بقرار يتعلق 2019 جويلة 3  في مؤرخ 2019   لسنة 64 عدد قرار
  ..................................................................الشمالية  بالحمامات 

 المناظرات تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 سبتمبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 27 عدد قرار
  .....................................................................بالملفات الداخلية

  ...بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 سبتمبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 28 عدد قرار
 المناظرات تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 سبتمبر 24  في مؤرخ 2019   لسنة 29 عدد قرار

  .....................................................................بالملفات الداخلية
  .............................................................................المالحق
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  المحلية الجماعات

  الحمامات

 النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة لجنة بتركيبة تعلقي بقرار يتعلق 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 60 عدد قرار
  العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس

  .لفائدة العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة لجنة بتركيبة يتعلق

  بلديةرئيس ال

  مراد معز
  ------------------  

  الشمالية  بالحمامات  بالمرازقة بلدية دائرة إحداث بقرار يتعلق 2019 جويلة 3  في مؤرخ 2019   لسنة 64 عدد قرار

   الشمالية بالحمامات  المرازقة بمنطقة بلدية دائرة  أحدثت

  بلديةرئيس ال

  مراد معز
  

  بوفيشة

  

  بالملفات الداخلية المناظرات تنظيم كيفية ضبطب يتعلق 2019 سبتمبر 24 في مؤرخ 2019 لسنة 27 عدد قرار

 قرار ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بوفيشة بلدية تنظم
 إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2019 أكتوبر 25 في المؤرخ بوفيشة بلدية رئيس

  . 2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  01: ترقيتهم المراد األعوان عدد

  2019 نوفمبر 15 : الترشحات ختم تاريخ

  الموالية واأليام 2019 ديسمبر 16  : المناظرة إجراء تاريخ

  بلديةرئيس ال
  المزوغي الله عبد

  

------------------  

  بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق 2019 سبتمبر 24  في مؤرخ 2019 لسنة 28 عدد قرار

  . 2019 سنة بعنوان المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بوفيشة ببلدية يفتح

  01: ترقيتهم المراد األعوان عدد

  2019 نوفمبر 15: الترشحات ختم تاريخ

  الموالية واأليام 2019 يسمبر د16:  المناظرة إجراء تاريخ

  بلديةرئيس ال
  المزوغي الله عبد
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  بالملفات الداخلية المناظرات تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2019 سبتمبر 24  في مؤرخ 2019 لسنة 29 عدد قرار

 قرار ألحكام وفقا العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك حللم رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بوفيشة بلدية تنظم
 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2019 أكتوبر 25 في المؤرخ بوفيشة بلدية رئيس
  . 2019 سنة بعنوان اإلعالمية وتقنيي محللي

  01: ترقيتهم المراد األعوان عدد

  2019 نوفمبر 15 : الترشحات ختم تاريخ

  الموالية واأليام 2019 ديسمبر 16: المناظرة إجراء تاريخ

  بلديةرئيس ال
  المزوغي الله عبد
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  مالحقال
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