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شح أن   يكون: يجب عىل المتر
علللللللللللللللللللللىل شللللللللللللللللللللل ا   *متحصللللللللللللللللللللل  

الباكالوريللللا أو شلللل ا   موا لللللة  أو 
شلللللللللللللللللللللل ا   تك ي يللللللللللللللللللللللة م  لللللللللللللللللللللل   

 . بالمستوى سالف الذك  
 18*أن يكللللللللون للللللللل  ملللللللل  الوملللللللل  

خمسللللة  سلللل  سلللل ة وللللل   تجللللاو  
علللىل األ لللت  ( سللل ة 35وثالثلللون  

مللللللا م اعلللللللا  أ  للللللام األمللللللل  عللللللل   
   1982لسلللل ة  1229

المللللل ر    
المتوللللللللللللللللللل   1982سللللللللللللللللل تمت  02

  بأ  لللام اسلللة  ا ية ب
المشلللاركة   

 . الخارجيةاالنت اب م اظ ات  

شحي   للم اظ   المشار إلي ا أعللالت جسللجي
  ت شللحات   علل  بولل  عللت  المو للا يجب عىل المتر

شللللح و رسللللال ا    المولللل  للحلللل م ثلللل  سللللحب اسللللتمار  التر
وا  بواسللللسة رسللللالة م للللمونة االلكللللتر

عللىل الو للوان الم صللو  عليلل  السللي  ر لللد بل يللة  لي يللة  باسلل  بللالبل  الوصول ما اإلشللوار 
  التالية: أسف  هذا وتكون االستمار  م فقة وج با بملف  ت م  الوثا   

  ل وابللة الم للاظ ات الوموميللة  ت شللح  *اسللتمار  
وا  هللا وسللح  ا ملل  المو للا االلكللتر  للت  تومت 

)www.concour.gov.tn ) 
 *نسخة م  بسا ة التوريف الوط ية

*نسلللللخة مصلللللور  مللللل  الشللللل ا   الولميلللللة مصلللللح بة بال سلللللبة إ  الشللللل ا   األج  يلللللة  شللللل ا   
 لةموا 

شح وع وان  ي  يحمالن اس  المتر  *ظ فان خالصان مولوم الت 
*ش ا   تثبت إنجا  خ مات م نيللة فوليللة أو شلل ا   ت سللي  بأ لل  م اتللب الةشللحي  بال سللبة 
شح الذي تجاو  الس  القانونية بصفة طالب شح  ل  يمللع عللىل تللاريللللم جسللليم ا أ للت   للمتر

شلللحات لسلللر  مللل    تلللاريللللم خلللت  التر
  هلللذت الخللل مات مللل  السللل  القانونيلللة مللل  ثالثلللة أشللل     

 القصوى للمون  باألم . 
 

  هامة: اتمالحظ-

   ت  إي اع ا مباشر  بمكتب ال بط الم كزي لبل ية  لي ية أو ل  تت م  جميا الوثا   المسل بة أو الوار   بو  غل * 
شحات  ال تقب  الملفات النر شح و    ا مة التر ي  لتح ي  تاريللللم إرسال ملف التر  توتم  لج ة الم اظ   خت  الت 

شح باس  السي  ر لد بل ية  لي ية عىل   *   : الو وان ت س  مسالب التر   ظ ف محل  ما كتابة رتبة  ة لي ي  8090  -شارع الح يب بور يبة  التا  
شح        . وعبار   ال يفتح إال م   ب  لج ة الم اظ  (التر

شح لخسة وا   .    شح التر  *يجب عىل المتر

 املراجع:-

 2021بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب كتبة تصرف بالسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية بعنوان سنة يتعلق  25/10/2021مؤرخ يف قرار رئيس بلدية قليبية  ✓

 باالختبارات النتداب كتبة تصرف بالسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبيةبضبط كيفية تنظيم املناظرة اخلارجية يتعلق  21/8/2021مؤرخ يف قرار رئيس بلدية قليبية  ✓
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ي م
 
النتداب   الخارجية باالختباراتبضبط كيفية تنظيم المناظرة يتعلق  2021/ 8/ 21ن رئيس بلدية قليبية مؤرخ ف

ك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية.  فتص  ةبت ك  بالسلك اإلداري المشتر

 

 إن رئيس بلدية قليبية 

 بعد اإلطالع عىل الدستور ,
 

ي ا 2018لسنة  29القانون عدد  وعىل    
 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ،  2018ي ما 09لمؤرخ ف 

عدد    وعىل    ي    1983لسنة    112القانون 
ف  ألع  1983سمبر  دي  12المؤرخ  األساسي  النظام  بضبط  الدولة والمتعلق  وان 

العمومية   والمؤسسات  المحلية  وخاصة والجماعات  نقحته  أو  تممته  ي 
الت  النصوص  جميع  وعىل  اإلدارية  الصبغة  ذات 

ي  2011لسنة  89المرسوم عدد 
ي  2021لسنة  27والقانون عدد  2011ديسمبر  23المؤرخ ف 

 ،2021جوان   07المؤرخ ف 

ي  1957لسنة ـدد 121األمر عـ و عىل  
 ق بإحداث بلدية قليبية. المتعل 1957 ديسمبر  13المؤرخ ف 

ي  1982لســـــنة  1229األمـــــر عـــــدد  وعلللللىل  
ي منـــــا رات  بالمتعلـــــق  1982ســـــبتمبر 02المـــــؤرخ ف 

أحكـــــام اســـــلمنارية بالممـــــار ة ف 

ي  1992لسنة  1551االنتداب الخارجية المتمم باألمر عدد 
 ، 1992أوت  28المؤرخ ف 

ي المــؤ  2007لســنة  428األمــر عــدد  وعللىل 
بط اإلطــار العــام لضــبط المنــا رات الخارجيــة المتعلــق بضــ 2007مــار   06رخ ف 

ي تنظمها منا رات الدخول إىل مراحل التكو تبارات لالنتداب و باالخ
 ،عموميةاإلدارات الين الت 

ي  2020لسـنة  115األمـر عـدد  وعلىل 
ي لسـل  اإلدار ضـبط النظـام األسـاسي الخـاص باعلـق بالمت 2020 ريفيفـ 25المـؤرخ ف 

ك ل  ،إلدارات العموميةالممب 

عدد    وعىل الحكومي  ي    2019لسنة    291األمر 
ف  االنتداب   2019مار     22المؤرخ  آليات  و  صيغ  بضبط  المتعلق 

سيم بالبلديات قية و الب   ، والب 

المتعلـــق بكيفيـــة تأل يـــق األحكـــام المتعلقـــة  2019ســـبتمبر  18بتـــاريــــ   14زيـــر المـــؤون المحليـــة وال   ـــة عـــددور و منمـــ علللىلو 

سيم بالبلديات،بض قية والب   بط صيغ وآليات االنتداب والب 

 ـليقـــرر مـــا يــ

ي رتبــة تاتــف تـاـل بالســل  نتــداب ال باالختبــارات ل رجيــةالخايضــبط اــلا القــرار  يفيــة تنظــيم المنــا ر   : الفصللا الو     
ف 

 . بلدية قليبيةلإلدارات العمومية ب كمب  اإلداري الم

ك لــــإلدارات : 2 الفصللللا      شــــح    لالعموميــــة  تفــــتم المنــــا ر  الخارجيــــة النتــــداب  تبــــة تـاـــل بالســــل  اإلداري الممــــب 
 لمب 

، والـــللن لـــم تتجـــاوز الـــل ر ســـتوا ســـال  منظـــر  بالمكوينيـــة اد  تأو شـــه ،د  الباكالوريـــا أو شـــهاد  معادلـــةعـــىل شـــها المحـــرزين

 . ( سنة 35خمسة وثالثون )  سنهم

مفتوحــــة خــــالل بة إىل المنـــا رات اللمـــغيل وذلــــ  بالنســــالل بمكتــــف يــــة مــــن تـــاريــــ  اللســــجيويـــتم تقــــدلر الســــن القصـــوا بدا

ي خمس سنو ال
 . سجيل  الا اللتىلي تاريــــ ات الت 

ي مك
شـــم ف  ي صـــور  عـــدم اســـجيل المب 

ي لســـن القصـــوا لـــتـــف امـــغيل لـــتم تقـــدلر اوف 
ي مـــن الســـنة الـــت 

تفـــتم فيهـــا  وم غـــر  جـــان  

 المنا ر . 



 ارجية الممار اليها ألعاله بقرار من رريس بلدية قليبية. تفتم المنا ر  الخ : 3 الفصا     

 :  القرار ط الا ويضب                      

 نا رروضة للتألط المععدد الخ 

شحاتقختم تاريــــ      ارمة الب 

  المنا ر  فتم   ريــــتا 

شــح    للمنــا ر  ال : 4 الفصللا  
ي المعــد ار إليهــا أعــاله مــميجــف عــىل المب 

و   اســجيل ترشــحاتهم عــن بعــد عــبر الموقــع االلدــب 
شـم و إرسـالها بواسـألة رسـالة مضـمونة الوصـول مـع ا وص المنصـ ىل العنـوانبـالبلو  عـ ر اعإلشـللغرض ثـم سـحف اسـتمار  الب 

 ضمن الوثارق التالية : وبا بمل  لتن االستمار  مرفقة وجعليه بقرار فتم المنا ر  وتكو 
 
 :ح للمناظرة عند الرتش * أ               

واســـــــــــــــتما  ــا وســـــــــــــــح ها مـــــــــــــــن الموقـــــــــــــــع االلدـــــــــــــــب  اـــــــــــــ ي ل وابـــــــــــــــة المنـــــــــــــــا رات العموميـــــــــــــــة  ر  ترشـــــــــــــــم  )لـــــــــــــــتم تعمب 
  

)www.concour.gov.tn  ) 
 نسخة من بألاقة التعري  الوطنية 
   معادلةرد األجنبية بمهادة إىل المهاية مصحوبة بالنسبمن المهاد  العلم مصور نسخة  
شم وعنوانه رفان خالصان معلوم البر    يد يحمالن اسم المب 
شـم الـلي تجـللمـغابأحـد مكاتـف اد  ترسيم فعلية أو شهشهاد  تثبت إنجاز خدمات مدنية   اوز يل بالنسـبة للمب 

ي تـاريــــ  خـتم أكـب  مـن ثالثـة أشـريــــ  اسـليمها يمـ  عـىل تـالـف شـغل لـم السن القانونية بصفة طا
شـحات هر ف  الب 

 . صوا للمعت  باألمر قونية اللألرح مد  اله الخدمات من السن القان
ي لـــتم إيـــداعها  

ارمـــة يـــة المعنيـــة أو الـــوارد  بعـــد غلـــق قمبـــا ب  بمكتـــف الضـــبط المر ـــ ي للبلدال تقبــل الملفـــات الـــت 
شحات.   الب 

 ملناظرة :ا النجاح يفد بع * ب               

 ( أشهر03األصل( لم يم  عىل تاريــــ  اسليمه أكب  من ثالثة ) سوابق العدلية ) مضمون من سجل ال .1
 ( أشهر 03ن ثالثة) مضمون والد  )األصل( لم يم  عىل تاريــــ  اسليمه أكب  م .2
 ن حدلثتانصورتان شمس تا .3
 مية أو ما يعادلها.   العللمهادنسخة مألابقة لألصل من ا .4
شـم تتـوفر فيـه المـؤاالت ثالثـة أشـهر ت اسـليمها أكـب  مـنلـم يمـ  عـىل تـاريــــ   ط يـة  شهاد  .5 البدنيـة ثبـت أن المب 

 مؤسسة عمومية للصحة.  ة المفروضة ليمار  و يفته بكامل تراب الجمهورية مسلمة من قبلاللانيو 
              

يـد مضـمون اللم يصل عـترشم لرف  وجوبا تل مأللف :  5  الفصا يـد الـ يــــع ن طريـق البر  لـم لتضـمن جميـع و أوصـول أو البر
يـــد لتحديـــد تـــاريــــ  إرســـال  ر إليهـــا بالفصـــل الرابـــع )الفقـــر اأا( مـــن اـــلا القـــرار ، وتعتمـــد لجنـــةالوثـــارق الممـــا المنـــا ر  خـــتم البر

شم. مل  ا  لب 
شـح    القارمـة المتضـبط  : 6الفصا   

ي مخـول لب 
اح اريـة مـن قبـل ررـيس االمنـا ر  بصـفة نه هـم حـق الممـار ة ف  لبلديـة و بـاقب 

 ة المنا ر . ن لجنم
ار مــــن الــــوزير المكلــــ  بالمــــؤون ل عــــىل المنــــا ر  الخارجيــــة الممــــار إليهــــا أعــــاله لجنــــة تضــــبط تر يبتهــــا بقــــر اـ ـــب :  7 صللللاالف

 : ه اللجنة بالخصوص المحلية وتتوىل ال
ي ا  -                  

شح    المخول لهم حق الممار ة ف 
اح قارمة المب   لمنا ر اقب 

 االختباراتسب   ال عىلت و اال ب الملفادراسة   -                  
شح    حسف الجدار  -                 

 ترتيف المب 
شح    الللن يمكن ق ولهم-                  

اح قارمة المب   اقب 
 

 ة الممار إليها أعاله عىل االختبارات التالية: امتمل المنا ر  الخارجي: 8 الفصا
 ىلي اختبار الق ول األو 
ي  

 اختبار الق ول النها  

http://www.concour.gov.tn/


 تبارات تما يىلي : اله االخ لتم إجراء
 

 : اختبار القبول األولي *                

ي لتعلق باإلدار  التونسية -                  اختبار  تا ر

 ساعات 3المد  :   -           
 2الضارب :  -           

ي أربــع صف العربيةر وجوبا باللغة الا االختبا  ايجر             
ي ال تؤخل بع     تقدلر و ىل أقىصحات عف 

 االعتبـار الصـفحات الـت 
 تزيد عىل الا العدد األقىص

شح    التم   
ي اختبـار الق ـول األوىلي نـاجح    لإعالم المب 

ي مقـر عـن طريـق مكاتيـف فرديـة أ ف 
و عـن طريـق اإلعـالن ف 

ي ار  اإلد
 و تاريخه. بمكان إجراء اختبار الق ول النها  

 حق المصاحف لهلا القرار. بالمل وىلي بط برنامج االختبار األيض           
 

 : نهائياختبار القبول ال *                

نــامج الملحــق بهــلا الؤ موضــو  شــفا ي حــول اختبــار  -               نــة المنــا ر  ، يقــع لقــرار تليــه محادثــة مــع أعضــاء لجخــل مــن البر

ي صور  ما إذسؤال عن طرياختيار ال
ي إبدالق السحف وف 

شم ف  . ؤال يالس ا رغف المب   قسم العدد اللي يسند إليه عىل اثن   

 يىلي :  بط المد  المحدد  لهلا االختبار و الضوارب تما تض

 الضارب  عدد النقاط  المدة  وعية االختبارن

 : شفا ي اختبار 

 *التحضب  

 *العرض

 ار*الحو 

 

 يقة دق 20

 دقيقة  20

 دقيقة  20

 

ــب   ــفر عـــــــدد لـــــ ( 0)  اوح بـــــــ    الصـــــ

ين ) او   ( 20لع ب

 

           1 

 

شميحسف اختري الا االختبار باللغة العربية أو اللغة الفرنسية ويج  . ار المب 

ي 0اوح ب    الصفر ) رات عىل مصحح    اثن    و يسند إىل تل اختبار عدد لب  االختبا تعرض: 9 الفصا  (. 20ن ) ( و الع ب

ي مساويا للمع
ي للعددلن او يكون العدد النها    لمسندلن. دل الحسا ر

ي صور  م
رين ،  آخ( نقاط تتم إعاد  إصالح االختبار من قبل مصحح    اثن     4ارق ب    العددلن يفوق األربــع) الف  ن تانإا  وف 

ي للعددلن ي مساويا للمعدل الحسا ر
ين.  ويكون العدد النها    األخب 

ين 6عن الحصول عىل عدد دون الستة) لنتج : 10 الفصا ي اختبار الق و 20) ( عىل ع ب
 شم. ل األوىلي رف  ق ول المب  ( ف 

ي اختبار الق ول األوىلي عو  د  تتم: 11 االفص
شح    الناجح    ف 

. المفإلجراء االختبار جميع المب   ا ي

شم نهاريا  ال يمكن  :  12الفصا ( نقألة 30لنقاط يساوي المالث    ) لم لتحصل عىل مجمو  من اأن  التايــــم بق ول أي مب 

ي بارين )المفا ي و نسبة إىل مجمو  االختبال عىل األقل  (. الدتا ر

ي جميع االختبارات تكون األو   ا و إذ
شح    أو أكب  عىل نفس المجمو  من النقاط ف 

ام سنا . ألك لويةتحصل مب   بر



شح ن أن لوجد تحت تال  ال يمك:  13  الفصا يات وال مل رات وال تبارات ال  تف و ال  االخ  جراء    طيلة مد  إالمب  ن ب

 ذل .   ر  خاللمالم تقرر لجنة المنا  تان نوعهما  هسلند مأي م

غش  :  14الفصا عن تل  ضبلنتج  تم  غش  محاولة  عن    ا ألهأو  زياد   قألعية  طرد   اريالج  تلبعاتالبصفة  العام  للحق  ة 

شم حاال من   أجراإلغاء  اعة االمتحان و قالمب  ي 
الت  ) االختبارات  الممار ة لمد  خمس  ي  05اا و حرمانه من 

تل  ( سنوات ف 

 ن إداري الحق. منا ر  أو امتحا 

 . قرار من السلألة المؤالة للل بمقتىص   ان حرمال ويتم الا 

 ي تفألن إىل الغش أو محاولة الغش. اللمتحن ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الم

الم:  15الفصا لجنة  شح    تتوىل 
المب  ترتيف  الد  نا ر   االختبار  لمعدل  ي 

النها   الحاصل  المفا ي تفاضليا حسف  و  ي  تا ر

شح تقو  ي المب 
ح قارمت    ف 

 :  ةيمكن ق ولهم بصفة نهاري      الللنب 

 : قائمة األصليةال-أ

شـــح    المق ـــول    
ي الـــلي يـــا نهار تتضـــمن أســـماء المب 

ي المنـــا ر  حســـف ترتيـــف الجـــدار  طبقـــا للحاصـــل النهـــا  
تحصـــل عليـــه ف 

ي 
شم وف    حدود عدد الخألط المعروضة للتنا ر. المب 

 :تكميلية قائمة الال-ب

ي حــدود إعــدالــتم 
شــح    المســجل    باقىصــ تقــدعــىل أ %50د اــله القارمــة ف 

لقارمــة األصــلية لتمكــ    اإلدار  لر مــن عــدد المب 

شح    الناجح    و الللن لم عوي  ن تضاء معند االقت
 . يلتحقوا بمراك  عملهمالمب 

شــحة لفة نهاريـــة القارمــة األصـــلية و القارمــة التكميليـــتضـــبط بصــ : 16 االفصلل ي المنـــا ر  ال     المق ـــول    لمب 
خارجيـــة نهاريــا ف 

ك لإلدارات العمومية من قبل رريس   تبة تالتداب  نال   يبية. بلدية قلبالسل  اإلداري الممب 

 هم. لاللتحاق بمراك  عملستدعاء المسجل    بها بلدية قليبية بالتايــــم بالقارمة األصلية و اتقوم : 17 فصاال

، تتـوىل اإلدار  التن يـه عـىل لقارمـة األصـليةلتـايــــم باتقدلر بدايـة مـن تـاريــــ  اعىل أقىص ( لوما 30وبعد انقضاء أجل ثالثون ) 

ي أجل أقار باللسليم بأن عشعاإل ل مع المتخلف    بواسألة رسالة مضمونة الوصو 
صـاه خمسـة ليهم االلتحاق بمراك  عملهم ف 

ــب  ون رافضـــــ    لللســـــمية ويحـــــلفون مـــــن قارمـــــة ا( لو 15)  عـ ــ شـــــح    النـــــاجح    مـــــا أو يعتـــــبر
ي المنـــــا ر  لمب 

هم ويـــــتم تعويضـــــف 

تيف التفاضىلي . بالمب  
 شح    المسجل    بالقارمة التكميلية وذل  حسف الب 

 القارمة األصلية . عىل أقىص تقدلر من تاريــــ  التايــــم بهر ( أش06)  التكميلية ستة وينتهي العمل بالقارمة

 ات المحلية. للجماع رسميةجريد  الالر بلا القرالن ب ا: 18 الفصا

 ة رئيس البلدي       

 جما  الحجام      

 

 

 

 

 



 

 

 ق لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللملح                                                                        

 

 لمناظرة الخارجية النتداب كتبة تصفبرنامج اختبارات ا

 ية ك لإلدارات العموملمشتر ا المنتمي   إىل السلك اإلداري

 

 

 تبار القبول األولي :اخ-1

ي يتعلق باإلدارة التونسية:   *اختبار كتاب 

 مهام مختلف الوزارات   ✓

 هام الوالية م ✓

 مهام البلدية  ✓

 

 : نهائياختبار القبول ال-2

 بار شفاهي حو  : * اخت

 العامة  الثقافة ✓

 عوان الوظيفة العمومية النظام الساسي العام ل  ✓

 المحلية مجلة الجماعات  ✓

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ي     
 
داري  بالسلك ال  فتص  ةبتكالنتداب   خارجية باالختباراتمناظرة  بفتحيتعلق  2021/ 10/ 25من رئيس بلدية قليبية مؤرخ ف

ك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبيةلمشا  . 2021بعنوان سنة   تر
 

 إن رئيس بلدية قليبية 

 بعد الطالع عىل الدستور ,

ي  2021لسنة  117عدد  األمر  وعىل  
 المتعلق بتدابير استثنائية ،  2021/ 9/ 22المؤرخ ف 

ي  2018 لسنة 29القانون عدد  وعىل  
 الجماعات المحلية ،  المتعلق بمجلة  2018اي م 09المؤرخ ف 

ي    1983لسنة    112القانون عدد    عىلو   
والمتعلق بضبط النظام األساسي ألعوان الدولة   1983ديسمير    12المؤرخ ف 

ي تممته أو نقحت ذات الصبغة اإلدارية وعىل جميع الن المؤسسات العمومية  الجماعات المحلية و و 
ه وخاصة صوص الت 

عدد   ي    2011لسنة    89المرسوم 
ف  ي  ال  2021لسنة    27عدد    القانونو   2011ديسمير    23المؤرخ 

ف  جوان   07مؤرخ 

2021  ، 

ي  1957لسنة ـدد 121األمر عـ و عىل
 ية قليبية. ق بإحداث بلدالمتعل 1957 ديسمير  13المؤرخ ف 

ي  2020ـــــدد لســــنة 115األمــــر عـــــ عللللىلو 
المتعلــــق بضــــبط النظــــام األســــاسي اليــــاص بالســــل  اإلداري  2020/ 02/ 25المــــؤرخ ف 

 ،ك لإلدارات العموميةالمشي  

ي  1982 لســــــنة 1229األمــــــر عــــــدد  وعللللللىل
ي بأحكــــــام اســــــتثنائية بق المتعلــــــ 1982ســــــبتمير 02المــــــؤرخ ف 

منــــــا رات المشــــــار ة ف 

ي  1992لسنة  1551ألمر عدد المتمم بااليارجية االنتداب 
 ،1992أوت  28المؤرخ ف 

ي  2007لســنة  428األمــر عــدد  وعللىل
جيــة بضــبط اإلرــار العــام لضــبط المنــا رات اليار  ق المتعلــ 2007مــار   06المــؤرخ ف 

ي تنظمها مراحل التكو  منا رات الدخول إىلباالختبارات لالنتداب و 
 ،يةعموماإلدارات الين الت 

ي  2019لســـنة  291دد األمـــر الحكــو ي عــ وعللىل
قيـــة ي  الالنتــداب و اآليـــات علــق بضـــبط صــي  و المت 2019مـــار   22المــؤرخ ف 

سيم باالو   ،لبلدياتي 

ي  2021لسنة  137األمر عدد  ىلوع
 يسة الحكومة،المتعلق بتسمية رئ  2021/ 10/ 11المؤرخ ف 

ي  2021لسنة  138األمر عدد وعىل 
 ة أعضاء الحكومة،بتسميالمتعلق   2021/ 10/ 11المؤرخ ف 

ــر عـــدد  وعلللىل ي  2021لســـنة  197األمـ
تها ال إحالـــة مشـــمو المحليـــة و  بحـــوز وةارل الشـــؤون المتعلـــق  2021/ 11/ 23المـــؤرخ ف 

 ،الجهوية بوةارل الداخليةإلحاق هياكلها المر زية و و 

المتعلقـــة  حكـــاماأل ط يـــق لـــق بكي يـــة تلمتعا 2019ســـبتمير  18بتـــاريــــ   14ور وةيـــر الشـــؤون المحليـــة وال   ـــة عـــددمنشـــ وعلللىل

قية و آليات االنتداب بضبط صي  و  سيم الي   ،بالبلدياتوالي 

ي    قرار رئيس بلدية قليبية  وعىل
اب  النتد   خارجية باالختباراتمنا رل     ي ية تنظيمبضبط  علق  المت  2021/ 08/ 21المؤرخ ف 

ك لإلدارات العمومية ل ائدل زتص  ةبت   . 2021عنوان سنة ب بلدية قليبية بالسل  اإلداري المشي 

 
 ـــرر مـــا يـــليق

ي  2022أفريل  19ح ببلدية قليبية ول ائدتها يوم ت ت
 واأليام الموالية منا رل خارجية باالختبارات لالنتداب ف 

ك لإلدارات العمومية بعنوانرتبة كاتب تصز                        . 2021 سنة بالسل  اإلداري المشي 

2 (  ( اثنير  . 2حدد عدد اليطط المراد سد شغورها بيطتير 

شحات يوم 3  . 2022مار   18يقع ختم الي 

ي 4
ي هوا القرار سابقه المؤرخ ف 

 . 2021/ 08/ 21يلغ 

 ية رئيس البلد       

 جمال الحجام  


