
  

  

  

 
 

 

 

  

  

  

  

  

 

 المرازقة بمنطقة بلدية دائرة بإحداث يتعلق 2019 جوان 3  في مؤرخ 2019   لسنة 55 عدد قرار
  ...........................................................................بالحمامات 

 المناظرة تنظيم كيفية طبضب يتعلق 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 57 عدد قرار
  .......العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس النتداب باالختبارات الخارجية

 
 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار يتعلق 2019 أوت 15  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار

  ............. 2019ة سن بعنوان العيون حاجب بلدية لفائدة محلل رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 جويلة 16  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار

  .........2019 سنة بعنوان العيون حاجب بلدية لفائدة إعالمية محلل رتبة إلى للترقية بالملفات
 تنظيم كيفية بضبط لقيتع بقرار يتعلق 2019 جويلة 15  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار

  ........... العيون حاجب بلدية لفائدة إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة
 داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2019 جويلة 16  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار

  .......... 2019 ةسن بعنوان العيون حاجب بلدية لفائدة إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات

  2019  أكتوبر16 – 1441 صفر 17 اإلربعاء
 

  10عـدد   001 السنـة

 
400 

 
400 

 
 
 

400 
 

400 
 

400 
 

400 
 



  399صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع

 داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2019 سبتمبر 19  في مؤرخ 2019   لسنة 34 عدد قرار
  .............................................................................بالملفات

 
 2019 سبتمبر 18 في مؤرخ بقرار يتعلق 2019 سبتمبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية داخلية مناظرة  بفتح يتعلق
  ..........................................................................2019 لسنة

.............................................................................مالحقال
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  400صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع

    

  

  

  المحلية الجماعات
  الحمامات

  

 يتعلق 2019 جوان 3  في مؤرخ 2019   لسنة 55 عدد قرار

  بالحمامات  المرازقة بمنطقة بلدية دائرة بإحداث

 المرازقة دائرة وهي بلدية دائرة الحمامات بلدية بمنطقة أحدثت 

   بالحمامات
  ةبلدي رئيس

  مراد عزم

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

 2019 جويلة 28  في مؤرخ 2019   لسنة 57 عدد قرار

 النتداب باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

  العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس

 باالختبارات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق   قرار

 العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك أول مهندس بالنتدا

  .2019 بعنوان الحمامات بلدية لفائدة
  بلدية رئيس

  مراد معز

  

  العيون حاجب

 يتعلق 2019 أوت 15  في مؤرخ 2019   لسنة 5 عدد قرار

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار

  . 2019 سنة بعنوان العيون حاجب بلدية لفائدة محلل رتبة إلى

 2019 جويلية 16 في مؤرخ العيون حاجب بلدية رئيس من قرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي بسلك محلل رتبة

  . العيون حاجب بلدية
  بلدية رئيس

  نصري االزهر

 يتعلق 2019 جويلة 16  في مؤرخ 2019   لسنة 6 عدد قرار

 محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار

  . 2019 سنة بعنوان العيون حاجب بلدية لفائدة إعالمية

 2019 جويلية 17 في مؤرخ العيون حاجب بلدية رئيس من قرار

 بسلك محلل رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 حاجب بلدية لفائدة العمومية لإلدارات اإلعالمية تقنيي و محللي

  . 2019 سنة بعنوان العيون
  بلدية رئيس

  نصري االزهر

  

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

 يتعلق 2019 جويلة 15  في مؤرخ 2019   لسنة 7 عدد قرار

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق بقرار

  . العيون حاجب بلدية لفائدة إدارة ملحق رتبة إلى

 2019 جويلية 16 في مؤرخ العيون حاجب بلدية رئيس من قرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق

 لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري لسلكبا إدارة ملحق رتبة

  . العيون حاجب بلدية
  بلدية رئيس

  نصري االزهر

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

 يتعلق 2019 جويلة 16  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار

 ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار

  2019 سنة عنوانب العيون حاجب بلدية لفائدة إدارة

 2019 جويلية 17 في مؤرخ العيون حاجب بلدية رئيس من قرار

 إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق

 حاجب بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

  . 2019 سنة بعنوان العيون
  بلدية رئيس

   نصري االزهر
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  سوسة

  

 2019 سبتمبر 19  في مؤرخ 2019   لسنة 34 عدد قرار

  بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق

 للترقية بالملفات داخلية مناظرة ولفائدتها سوسة ببلدية يفتح

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى

  عشر وتسعة ألين سنة

  

  بلدية رئيس

  دخال اقبال محمد

  الخزانات العوابد

  

 يتعلق 2019 سبتمبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار
 داخلية مناظرة  بفتح يتعلق 2019 سبتمبر 18 في مؤرخ بقرار

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية
  2019 لسنة

 للترقية بالملفات ليةداخ مناظرة  الخزانات العوابد ببلدية يفتح
  2019  سنة بعنوان أول تقني رتبة إلى

  01 :ترقيتهم المراد األعوان عدد

  2019  نوفمبر 15 :الترشحات ختم تاريخ

  الموالية واأليام 2019  ديسمبر 16 :المناظرة إجراء تاريخ

  بلدية رئيس

  العبيدي سناء
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  مالحقال



  403صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  404صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  405صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  406صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  407صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  408صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  409صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  410صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  411صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  412صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  413صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  414صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  415صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  416صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  417صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  418صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  419صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  420صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  421صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  422صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  423صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع



  424صفحـة   2019 أكتوبر 16 –– للجماعات المحلية الجريدة الرسمية  10ــدد ـــع

 


