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  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
  

 قرمبالية

 قرنبالية بلدية رئيس من بقرار يتعلق 2021 ماي 30 في مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار

 ةسن بعنوان مباشــرة أعلى صنـف إلى صنـف من العملـة لترقيـة مهني امتحان بفتح يتعلـق

2021.................................................................................................................... 

 مدين زهرة

 اإلدارية اللجنة أعضاء بتسمية يتعلق 2021 أوت 1 في مؤرخ 2021 لسنة 11 عدد قرار

 ............................................................................مدين زهرة لبلدية األولى المتناصفة

 مهندس الغريبي دمحم السيد بتكليف يتعلق 2021 أوت 1 في مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار

 بالنظر الخاصة األولى المتناصفة اإلدارية اللجنة برئاسة مدين زهرة بلدية عام كاتب و رئيس

 ......................................................2021 أوت 02 من بداية الموظفين أسالك جميع في

 اإلدارية اللجنة أعضاء بتسمية يتعلق 2021 أوت 1 في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار

 ............................................................................مدين زهرة لبلدية الثانية المتناصفة

 مهندس الغريبي دمحم السيد بتكليف يتعلق 2021 أوت 1 في مؤرخ 2021 لسنة 14 عدد قرار

 بالنظر الخاصة الثانية المتناصفة اإلدارية اللجنة برئاسة مدين زهرة بلدية عام كاتب و رئيس

 ..........................................................2021 أوت 02 من بداية العملة أسالك جميع في

  63عـدد  003 السنـة2021 برسبتم 14 – 1443 صفر 7 الثالثاء
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 مدنين

 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك رئيس تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 .................................................2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 .................................................2021نة س بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

 2021 أوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتلق

 .................................................2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021 لسنة 8 عدد قرار

 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 ....................................2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

 2021 اوت 23 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 22  في مؤرخ 2021 لسنة 9 عدد قرار

 المنتمين العملة إلدماج باالختبارات المهني االمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 فائدةل العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7و6و 5 لألصناف 

 ...........................................................................................................مدنين بلدية

 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021 لسنة 10 عدد قرار

 المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 .................................................2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية تادارلإل

 2021 اوت 23 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 22 في مؤرخ 2021 لسنة 11 عدد قرار

 المنتمين العملة إلدماج اراتباالختب المهني االمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك استقبال عون رتبة في 4و 3 للصنفين

 ...........................................................................................................مدنين بلدية

 يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25 يف مؤرخ 2021 لسنة 12 عدد قرار

 تقني عون رتبة في 7و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج باالختبارات مهني امتحان بفتح

 ..............2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25 في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار

 مستكتب رتبة في 7 و 6و 5 لألصناف المنتمين العملة إلدماج باالختبارات مهني امتحان بفتح

 .......2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة

 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 15 عدد قرار

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 ....................................2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25 في مؤرخ 2021 لسنة 16 عدد قرار

 عون رتبة إلى 4 و 3 للصنفين المنتمين العملة إلدماج باالختبارات مهني امتحان بفتح يتعلق

 ..2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك استقبال

 2021 اوت 23 في مؤرخ بقرار قيتعل 2021 أوت 22  في مؤرخ 2021 لسنة 17 عدد قرار

 المنتمين العملة إلدماج باالختبارات المهني االمتحان وبرنامج تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة في 7و 6و 5 لألصناف

 ...........................................................................................................مدنين بلدية

 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 المشترك اإلداري بالسلك متصرف رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 ..........................................................................مدنين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات
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 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 19 عدد قرار

 التقني بالسلك تقني مساعد رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 ....................................2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 20 عدد قرار

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

  ....................................2021 سنة بعنوان مدنين ديةبل لفائدة العمومية لإلدارات المشترك
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  قرمبالية

  

 2021 ماي 30  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 بفتح يتعلـق قرنبالية بلدية رئيس بقرارمن يتعلق

 صنـف إلى صنـف من العملـة لترقيـة مهني امتحان

  .2021 سنة بعنوان مباشــرة أعلى

 ماي 31 : في مؤرخ قرنبالية بلدية رئيس من قــــــرار

 من العملـة لترقيـة مهني امتحان بفتح يتعلـق  2021

  .2021 سنة بعنوان مباشــرة أعلى صنـف إلى صنـف

  قرنباليـة بلديـة رئيس إن

  .الدستور على االطالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى

  .المحلية الجماعات مجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

 12 في المؤرخ 1983 لسنـة 112 عدد القانون وعلى 

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولـة ألعوان

 النصـوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العموميـة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصة تممته أو نقحته التي

  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1921 فيفري 19 في المؤرخ األمر وعلى 

     .قرنبالية بلدية بإحداث

 18 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى 

 األساسي النظـام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

  .اإلدارية الصبغــة ذات يةالعموم والمؤسسات

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى 

 االنتداب واليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  .بالبلديات والترسيم والترقية

 المتعلق 2014 فيفري  24 في المؤرخ المقرر وعلى

 المهنية واالمتحانات االختبارات وبرنامج نظام بضبط

  .المحلية لجماعاتا عملة وترقية النتداب

 2014 فيفري  24  في المؤرخ للمقرر الملحق وعلى

 والمشموالت الخطط وترتيب المهنية المدونة المتضمن

 المجالس لعملة بالنسبة واالنتداب الترقية وشروط

  .والبلديات الجهوية

 المتعلق 2021 ماي 31 في المؤرخ المقرر وعلى

 أعلى فصن إلى ترقيتهم المزمع العملـة عـدد بضبط

  .2021 سنــة بعنــوان قرنبالية ببلدية مباشرة

  يلـــــــي مــــا قــــــــرر

 مهنـي امتحــان قرنباليــة ببلديــة يفتح : األول الفصل

 وذلك مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقيـة

  : التالـــي الجدول لمقتضيات وفقا

  : الثانية الوحدة ضمن(1

 المراد العملة إليهاعدد الترقية ستتم التي األصناف

  مهني امتحان طريق عن ترقيتهم

  5                                 الرابع الصنف

   5                                 الخامس الصنف

  1                                 السادس الصنف

  1                                 السابع الصنف

  1                                 تاسعال الصنف

 قرنبالية ببلدية المهنية االمتحانات تجرى : 2 الفصل

                      الموالية واأليام  2021 اكتوبر 13 يوم

 13 : يوم الترشحات قائمة ختم يقع : 3 الفصل

   2021 سبتمبر

        2021 ماي 31 : في قرنبالية

  

  بلدية رئيس
  عطية  مكرم
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------------------  

  مدين زهرة

  

 2021 أوت 1  في مؤرخ 2021   لسنة 11 عدد قرار

 األولى المتناصفة اإلدارية اللجنة أعضاء بتسمية يتعلق

  مدين زهرة لبلدية

 لبلدية األولى المتناصفة اإلدارية اللجنة أعضاء تسمية

  مدين زهرة

  بلدية رئيس   
  المنصوري  سامي

  

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

 2021 أوت 1  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد رارق

 و رئيس مهندس الغريبي دمحم السيد بتكليف يتعلق
 اإلدارية اللجنة برئاسة مدين زهرة بلدية عام كاتب

 اسالك جميع في بالنظر الخاصة األولى المتناصفة

  2021 أوت 02 من بداية الموظفين

 معا كاتب و رئيس مهندس الغريبي دمحم السيد تكليف
 المتناصفة اإلدارية اللجنة برئاسة مدين زهرة بلدية

 الموظفين اسالك جميع في بالنظر الخاصة األولى

   2021 أوت 02 من بداية

  بلدية رئيس    
  المنصوري  سامي

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

 2021 أوت 1  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 الثانية المتناصفة اإلدارية اللجنة أعضاء بتسمية يتعلق

  مدين زهرة لبلدية

 لبلدية الثانية المتناصفة اإلدارية اللجنة أعضاء تسمية

  مدين زهرة

  بلدية رئيس    
  المنصوري  سامي

  

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

 2021 أوت 1  في مؤرخ 2021   لسنة 14 عدد قرار

 و رئيس مهندس الغريبي دمحم السيد بتكليف يتعلق
 اإلدارية اللجنة سةبرئا مدين زهرة بلدية عام كاتب

 اسالك جميع في بالنظر الخاصة الثانية المتناصفة

  2021 أوت 02 من بداية العملة

 عام كاتب و رئيس مهندس الغريبي دمحم السيد كلف

 المتناصفة اإلدارية اللجنة برئاسة مدين زهرة بلدية

 بداية العملة اسالك جميع في بالنظر الخاصة الثانية

   2021 أوت 02 من

  بلدية ئيسر   
  المنصوري  سامي

  
  

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

  مدنين

  

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 رئيس تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 لفائدة العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية

 2021 اوت 26 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار

 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 لالدارات المشترك التقني بالسلك رئيس تقني

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية

  

  بلدية رئيس  
  يامنة ابن  المنصف

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   سنةل 5 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 بسلك محلل رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 لفائدة العمومية لالدارات االعالمية وتقنيي محللي

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية

 2021 اوت 26 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار

 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة حبفت يتعلق

 لالدارات االعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية

  بلدية رئيس   
  يامنة ابن  المنصف
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------------------  

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد قرار

 بفتح يتلق 2021 أوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 تصرف كاتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية

 2021 اوت 26 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس قرارمن

 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 لالدارات المشترك ياالدار بالسلك تصرف كاتب

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية

  بلدية رئيس   
  يامنة ابن  المنصف

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 متصرف رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 العمومية لالدارات المشترك االداري لسلكبا رئيس

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة

 2021 اوت 26 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار

 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 لالدارات المشترك االداري بالسلك رئيس متصرف

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية

  بلدية رئيس   
  يامنة ابن  المنصف

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

 2021 أوت 22  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

 بضبط يتعلق 2021 اوت 23 في مؤرخ بقرار يتعلق

 باالختبارات المهني االمتحان وبرنامج تنظيم كيفية

 عون رتبة في 7و6و5 الصنلف المنتمين العملة الدماج

 العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .مدنين بلدية لفائدة

 كيفية بضبط يتعلق 2021 اوت 23 في مؤرخ قرار

 الدماج باالختبارات المهني االمتحان وبرنامج تنظيم

 تقني عون رتبة في7و 6و 5 لالصناف المنتمين العملة

 لفائدة العمومية لالدارات المكشترك التقني بالسلك

  .مدنين بلدية

  ديةبل رئيس   
  يامنة ابن  المنصف

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 10 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 اول تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 لفائدة العمومية لالدارت المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية

 2021 اوت 26 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من ارقر

 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك اول تقني

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة

  بلدية رئيس   
  يامنة ابن  المنصف

  

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

 2021 أوت 22  في ؤرخم 2021   لسنة 11 عدد قرار

 بضبط يتعلق 2021 اوت 23 في بقرارمؤرخ يتعلق

 باالختبارات المهني االمتحان وبرنامج تنظيم كيفية

 عون رتبة في 4و 3 للصنفين المنتمين العملة الدماج

 العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك استقبال

  .مدنين بلدية لفائدة

 كيفية بضبط قيتعل 2021 اوت 23 في مؤرخ قرار

 الدماج باالختبارات المهني االمتحان وبرنامج تنظيم

 استقبال عون رتبة في 4و3 للصنفين المنتمين العملة

 لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

  .مدنين بلدية

  بلدية رئيس   
  يامنة ابن  المنصف

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 المنتمين العملة الدماج باالختبارات مهني امتحان

 التقني بالسلك تقني عون رتبة في 7و 6و 5 لالصناف

 بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك

  .2021 سنة

 2021 اوت 26 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار

 العملة الدماج باالختبارات مهني امتحان بفتح يتعلق

 تقني عون رتبة في 7 و 6و 5 لالصناف المنتمين
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 لفائدة العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية

  بلدية رئيس   
  يامنة ابن  المنصف

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 المنتمين العملة الدماج باالختبارات مهني امتحان

 بالسلك ادارة مستكتب رتبة في 7 و 6و 5 لالصناف

 بلدية لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري

  .2021 سنة بعنوان مدنين

 2021 اوت 26 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار

 العملة الدماج باالختبارات مهني امتحان بفتح يتعلق

 مستكتب رتبة في 7و 6و 6و 5 لالصناف المنتمين

 العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة

  بلدية رئيس  
  يامنة ابن  المنصف

  

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

 2021 أوت 25  في خمؤر 2021   لسنة 15 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 متصرف رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة

 2021 اوت 26 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار

 رتبة الى للترقية بالملفات خليةدا مناظرة بفتح يتعلق

 لالدارات المشترك االداري بالسلك مستشار متصرف

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية

  بلدية رئيس    
  يامنة ابن  المنصف

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 16 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 المنتمين العملة الدماج باالختبارات مهني امتحان

 االداري بالسلك استقبال عون رتبة الى 4و 3 للصنفين

 بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  .2021 سنة

 2021 اوت 26 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار

 لةالعم الدماج باالختبارات مهني امتتحان بفتح يتعلق

 استقبال عون رتبة في 4و 3 للصنفين المنتمين

 لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية

  بلدية رئيس   
  يامنة ابن  المنصف

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

 2021 أوت 22  في مؤرخ 2021   لسنة 17 عدد قرار

 بضبط يتعلق 2021 اوت 23 في مؤرخ بقرار يتعلق

 باالختبارات المهني االمتحان وبرنامج تنظيم كيفية

 رتبة في 7و 6و 5 لالصناف المنتمين العملة الدماج

 لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب

  .مدنين بلدية لفائدة العمومية

 2021 اوت 23 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار

 المهني اناالمتح وبرنامج تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 7 6و 5 لالصناف المنتمين العملة الدماج باالختبارات

 المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب رتبة في

  .مدنين بلدية لفائدة العمومية لالدارات

  

  بلدية رئيس  
  يامنة ابن  المنصف

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 18 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 متصرف رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 لفائدة العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك

  مدنين بلدية

 مناظرة بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ قرار

 بالسلك متصرف رتبة الى للترقية بالملفات داخلية

 بلدية فائدةل العمومية لالدارات المشترك االداري

  .2021 سنة بعنوان مدنين

  بلدية رئيس   
  يامنة ابن  المنصف

  



  63عــــــدد   2021 سبتمبر 14 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   5048صفحــة 

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 19 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 مساعد رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 العمومية لالدارات المشترك التقني بالسلك تقني

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة

 2021 اوت 26 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار

 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 العمومية لالدارات المشترك بالسلك تقني مساعد

  .مدنين بلدية لفائدة

  بلدية رئيس   
  يامنة ابن  المنصف

  

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

 2021 أوت 25  في مؤرخ 2021   لسنة 20 عدد قرار

 بفتح يتعلق 2021 اوت 26 في مؤرخ بقرار يتعلق

 مستكتب رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 العمومية لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة

 2021 اوت 26 في مؤرخ مدنين بلدية رئيس من قرار

 رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 لالدارات المشترك االداري بالسلك ادارة مستكتب

  .2021 سنة بعنوان مدنين بلدية لفائدة العمومية

  بلدية رئيس    
  يامنة ابن  المنصف
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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