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 بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
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  263صفحـة   2019أوت  8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3عـــــدد 

       القــــرارات

  

  

  المحلية الجماعات

  

  العالية

  

 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 33 عدد قرار

 إلى للترقية ملفاتبال الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

  2019 بعنوان

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة العالية بلدية تنظم

 وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

 2019 جويلية 29 في المؤرخ العالية بلدية رئيس قرار ألحكام

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة

 ختم تاريخ01:ترقيتهم المراد األعوان عدد 2019 سنة بعنوان

 سبتمبر 30 :المناظرة إجراء تاريخ2019 أوت 30 :الترشحات

  الموالية واأليام  2019

  بلدية رئيس

  سالم بن حمادي

  

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

 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 34 عدد قرار

 كاتب رتبة إلى للترقية  بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف

2019  

 رتبة إلى  يةللترق  بالملفات داخلية مناظرة العالية ببلدية يفتح

 المراد األعوان عدد2019 سنة بعنوان تصرف كاتب

 إجراء تاريخ2019 أوت 30 :الترشحات ختم تاريخ01:ترقيتهم

  الموالية واأليام 2019 سبتمبر 30 :المناظرة

  بلدية رئيس

  سالم بن حمادي

 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 35 عدد قرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل رتبة

  2019 بعنوان

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة العالية بلدية تنظم

 وفقا العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك محلل

 2019 جويلية 29 في المؤرخ  العالية بلدية رئيس قرار ألحكام

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق

 العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك كمحلل رتبة

 ختم تاريخ01:ترقيتهم المراد األعوان عدد 2019  سنة بعنوان

 سبتمبر 30 :المناظرة إجراء تاريخ2019 أوت 30 :الترشحات

  الموالية واأليام 2019

  بلدية رئيس

  سالم بن حمادي

  

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

 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 36 عدد قرار

 بسلك محلل رتبة إلى للترقية  بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

  2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي

 رتبة إلى  للترقية  الملفاتب داخلية مناظرة العالية ببلدية يفتح

 تاريخ01:ترقيتهم المراد األعوان عدد2019 سنة بعنوان محلل

 30 :المناظرة إجراء تاريخ2019 أوت 30 :الترشحات ختم

  الموالية واأليام 2019 سبتمبر

  بلدية رئيس

  سالم بن حمادي

  

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

 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 37 عدد قرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط لقيتع

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة

  .2019 سنة



  3عــــــدد   2019 أوت 8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   264صفحــة 

 رتبة  إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة العالية بلدية تنظم

 ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

 المتعلق 2019 جويلية 29 في المؤرخ  العالية بلدية رئيس قرار

 رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط

 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني

  :الترشحات ختم تاريخ01:ترقيتهم المراد األعوان عدد 2019

 2019 سبتمبر 30 :مناظرةال إجراء تاريخ 2019  أوت 30

  الموالية واأليام

  بلدية رئيس

  سالم بن حمادي

 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 38 عدد قرار

 أول تقني رتبة إلى للترقية  بالملفات داخلية مناظـــرة بفتح يتعلق

  2019  سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 تقني إلى  للترقية  بالملفات داخلية ظرةمنا العالية ببلدية يفتح

 تاريخ 01: ترقيتهم المراد األعوان عدد2019 سنة بعنوان أول

 30 :المناظرة إجراء تاريخ2019  أوت 30 :الترشحات ختم

  الموالية واأليام 2019 سبتمبر

  بلدية رئيس

 سالم بن حمادي



  265صفحـة   2019أوت  8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3عـــــدد 

المالحق
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  3عــــــدد   2019 أوت 8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   274صفحــة 



  275صفحـة   2019أوت  8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3عـــــدد 



  3عــــــدد   2019 أوت 8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   276صفحــة 



  277صفحـة   2019أوت  8 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   3عـــــدد 
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