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بلدية قليبية

تعتزم بلدية قليبية فتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب متصرف اختصاص حقوق أو علوم قانونية بالسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية بعنوان سنة 2021
حسب بيانات اجلدول التالي:

الرتبة

عدد اخلطط
املفتوحة

تاريخ إجراء
املناظرة

مترصف

01

2022/04/26
واأليام الموالية

تاريخ ختم
الرتشحات

شروط الرتشح

يجب عىل ر
المتشح أن يكون:
*متحصل عىل شهادة األستاذية :باكالوريا
 04 + 2022/03/25سنوات نظام قديم أو المحرزين
عىل اإلجازة :باكالوريا  03 +سنوات نظام
أمد يف اختصاص حقوق أو علوم قانونية
أو شهادة معادلة ذات صبغة قانونية،
*أن يك و ووون ل و و م و وون العم و وور  18س و وونة ول و ووم
يتج و وواوز س و وون األربعو و و  )40س و وونة عو و ووىل
األ كو و سوت حفقو ووب وألو وود أح و ووام األمو وور عو وودد
 1031لق وونة  2006الم و ر يف  13أألري وول
.2006

الوثائق املطلوبة
يج ووب ع ووىل ر
المتش ووح للمن ووالرة المال ووار للته ووا أع ووبع ق ووجيل رش ووحا هم ع وون بع وود ع ووت الموق و
االلكتون المعد للغرض ثم سحب استمارة ر
ر
التشح وإرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصووو
ي
م و اإلش ووعار بووالبل ع ووىل العنوووان المنص وووص علي و أس ووال توورا و ك ووون االسووتمارة مرألق ووة وج ب ووا
بملف يتضمن الوثائد التالية:
*اس ووتمارة رش ووح يو ووتم عمتت ووا وس ووحعها م وون الموقو و االلك و ر
ون لعواب ووة المن ووالرات العموميو ووة
وت
ي
)) www.concour.gov.tn
*نقخة من بطاقة التعريف الوطنية
*نقخة مصورة من الالهادة العلمية مصح بة بالنقبة لىل الالهائد األجنبية بالهادة معادلة
*لرألان خالصان معلوم التيد يحمبن اسم ر
المتشح وعنوان
*ش ووهادة ب ووز لنج وواز خ وودمات مدني ووة ألعلي ووة أو ش ووهادة رس وويم بةح وود م ا ووب الفال ووغيل بالنق ووبة
للمتشح الري جاوز القن القانونية بصاة طالب شغل لم يمض عىل اري ووخ قليمها س
ر
أكت موون
ثبثووة أشووهر ف وواري ووخ خووتم ر
التشووحات لطوورة موودة توورع الخوودمات موون القوون القانونيووة القصووو
ي
للمعن باألمر.

مالحظات هامة:التشحات و عتمد لجنة المنالرة ختم التيد لتحديد اري ووخ لرسا ملف ر
مباشة بمكتب الضبط المركزي لبلدية قلتبية أو لم تضمن جمت الوثائد المطل بة أو الواردة بعد غلد قائمة ر
الن يتم ليداعها ر
ر
التشح
*ال قبل الملاات ي
التشح باسم القيد رئيس بلدية قلتبية عىل العنوان التاىل :شارع الحعيب بورقتبة  8090 -قلتبية ف لرف مغلد م كتابة ر بة ر
* رسل مطالب ر
التشح وعبارة ال ياتح لال من قبل لجنة المنالرة).
ي
ي
المتشح ر
*يجب عىل ر
التشح لخطة واحدة.

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

✓ قرار رئيس بلدية قليبية مؤرخ يف  2021/8/21يتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة اخلارجية باالختبارات النتداب متصرف بالسلك اإلداري املشرتك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية

من رئيس بلدية قليبية مؤرخ يف  2021/8/21يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية باالختبارات
ر
المشتك لإلدارات العمومية
النتداب متصف بالسلك اإلداري
لفائدة بلدية قليبية بعنوان سنة .2021
إن رئيس بلدية قليبية
بعد اإلطالع عىل الدستور
وعىل القانون عدد  29لسنة  2018المؤرخ يف  09ماي  2018المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ،
األساس ألعوان الدولة
ديسمب  1983والمتعلق بضبط النظام
وعىل القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ يف 12
ر
ي
الت تممته أو نقحته وخاصة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعىل جميع النصوص ي
ديسمب  2011وعىل القانون عدد  27لسنة  2021المؤرخ يف  07جوان
المرسوم عدد  89لسنة  2011المؤرخ يف 23
ر
،2021
ديسمب  1957المتعلق بإحداث بلدية قليبية.
و عىل األمر عـ121ـدد لسنة  1957المؤرخ يف 13
ر
وع للىل األم ــر ع ــدد  1031لس ــنة 2006الم ــؤرخ يف  13أفري ـ  2006المتعل ــق بض ــبط أحك ــام خاص ــة لتحدي ــد الس ــل القص ــو
ـامىل ال ـ ادات العلي ــا م ــل الم ــاركة يف المن ــا رات ال ارجي ــة أو من ــا رات ال ــدخو
وض ــبط كيفي ــة احبس ــاب ا لتمك ـ ح ح ـ ي
العموم ،
مراح التكويل لالنتداب يف القطاع
ي
وعلىل األمـر عـدد  428لســنة  2007المـؤرخ يف  06مـار  2007المتعلــق بضـبط اإلطـار العـام لضـبط المنـا رات ال ارجيــة
الت تنظم ا اإلدارات العمومية،
باالختبارات لالنتداب و منا رات الدخو
مراح التكويل ي
ـاس ال ـاص بالسـل اإلداري
وعلىل األمـر عـدد  115لسـنة  2020المـؤرخ يف 25فيفـري 2020المتعلـق بضـبط النظـام األس ي
الم بك لإلدارات العمومية ،
الحكوم عدد  291لسـنة  2019المـؤرخ يف  22مـار  2019المتعلـق بضـبط صـي و اليـات االنتـداب والبقيـة
وعىل األمر
ي
و البسيم بالبلديات ،
ـبتمب  2019المتعلــق بكيفيــة تط يــق األحكــام المتعلقــة
وعللىل من ــور وريــر ال ــؤون المحليــة وال ئــة عــدد 14بتــاريـ ـ  18سـ ر
بضبط صي واليات االنتداب والبقية والبسيم بالبلديات،
قـــرر مـــا يـــلي
مترص
ـ
الفص للأل ا و  :يض ــبط ــرا الق ـرار كيفي ــة تنظ ــيم المن ــا ر ال ارجي ــة باالختب ــارات لالنت ــداب يف رتب ــة
حقوق أو علوم قانونية بالسل اإلداري الم بك لإلدارات العمومية لفائد بلدية قليبية.
ـ
الفصل ل للأل  :2تف ـ ـتح المنـ ــا ر ال ارجيـ ــة النتـ ــداب
مترصـ بالسـ ــل اإلداري الم ـ ــبك لـ ــإلدارات العموميـ ــة للمبشـ ــح ح
المحرريل عىل ش اد األستاذية :باكالويا  04 +سـنوات نظـام قـديم أو المحـرريل عـىل اإلجـار  :باكالوريـا  03 +سـنوات نظـام
أمــد يف اختصــاص حقــوق أو علــوم قانونيــة أو شـ اد معادلــة ذات صـبغة قانونيــة  ،والــر ل لــم تتجــاور ســن م األربعـ ح ســنة
ر
األكب تحبسب وفق أحكام األمر عدد  1031لسنة  2006المؤرخ يف  13أفري .2006
( )40سنة عىل
وي ــتم تق ــد ر الس ــل القص ــو بدايـ ـة م ــل ت ــاريـ ـ البس ــجي بمكت ــب ي ــغي وذل ـ بالنس ـبة المن ــا رات المفتوح ــة خ ــال
تىل تاريـ ـ را البسجي .
الت ي
ال مس سنوات ي
ـانم مــل الســنة الـ يـت تفــتح في ــا
ي
وف صــور عــدم يســجي المبشــح يف مكتـب ي ــغي ــتم تقــد ر الســل القصــو ـوم غــر جـ ي
المنا ر .
الفصأل  :3تفتح المنا ر ال ارجية الم ار الي ا أعاله بقرار مل رئيس بلدية قليبية.
اختص ــاص

ويضبط را القرار :
عدد ال طط المعروضة للتنا ر
تاريـ ـ ختم قائمة البشحات
تاريـ ـ فتح المنا ر
ون المعـد
الفصأل  :4يجـب عـىل المبشـح ح للمنـا ر الم ـار لي ـا أعـاله يسـجي ترشـحات م عـل بعـد ع رـب الموقـع االلكـب ي
للغرض ثم سحب استمار البشح و رسال ا بواسطة رسالة مضمونة الوصو مع اإلشعار بالبلوغ عـىل العنـوان المنصـوص
عليه بقرار فتح المنا ر وتكون االستمار مرفقة وجوبا بملف تضمل الوثائق التالية :
أ * عند الرتشح للمناظرة:
تعمب ـ ـ ـ ـ ــا وس ـ ـ ـ ـ ـح ا مـ ـ ـ ـ ــل الموقـ ـ ـ ـ ــع االلكـ ـ ـ ـ ــبو ين ل وابـ ـ ـ ـ ــة المنـ ـ ـ ـ ــا رات العموميـ ـ ـ ـ ــة
اسـ ـ ـ ـ ــتمار ترشـ ـ ـ ـ ــح ( ـ ـ ـ ـ ــتم ح
)) www.concour.gov.tn
نس ة مل بطاقة التعريف الوطنية
نس ة مصور مل ال اد العلمية مصحوبة بالنسبة ال ائد األجنبية ب اد معادلة
البيد يحمالن اسم المبشح وعنوانه
رفان خالصان معلوم ر
ش ـ اد ت ب ــز نج ــار خ ــدمات مدني ــة فعلي ــة أو ش ـ اد ترس ــيم بأح ــد مكات ــب الب ــغي بالنس ــبة للمبش ــح ال ــري
تج ـاور الســل القانونيــة بص ــفة طالــب شــغ ل ــم يم ـ عــىل تــاريـ ـ يس ــليم ا أ كـ رـب مــل ثالث ـة أش ـ ر يف تــاريـ ـ خ ــتم
البشحات لطرح مد ره ال دمات مل السل القانونية القصو للمعت باألمر.
ال تقبـ الملفــات الـ يـت ــتم يــداع ا مبــاة بمكتــب الضـبط المركـ ي للبلديــة المعنيــة أو الــوارد بعــد غلــق قائمــة
البشحات.
ب * بعد النجاح يف املناظرة :
 .1مضمون مل سج السوابق العدلية (األص ) لم يم عىل تاريـ ـ يسليمه ر
أكب مل ثالثة ( )03أش ر
 .2مضمون والد (األص ) لم يم عىل تاريـ ـ يسليمه ر
أكب مل ثالثة( )03أش ر
 .3صورتان شمس تان حد تان
 .4نس ة مطابقة لألص مل ال اد العلمية أو ما يعادل ا.
 .5ش اد ط ية لم يم عىل تاريـ ـ يسليم ا ر
أكب مل ثالثة أش ر ت بز أن المبشح تتـوفر فيـه المـؤ الت البدنيـة
والر نية المفروضة ليمار و يفته بكام تراب الجم ورية مسلمة مل قب مؤسسة عمومية للصحة.
البيد الرسي ــع أو لم تضمل جميع
البيد مضمون الوصو أو ر
الفصأل  :5رف وجوبا ك مطلب ترشح لم يص عل طريق ر
البيــد لتحديــد تــاريـ ـ رســا
الوثــائق الم ــار لي ـا بالفصـ الرابـع (الفقــر "أ") مــل ــرا الق ـرار  ،وتعتمــد لجنــة المنــا ر خــتم ر
ملف البشح.
الفصأل  :6تضبط قائمة المبشح ح الم و ل م حق الم اركة يف المنا ر بصفة ن ائية مل قب رئـيس البلديـة و بـاقباح
مل لجنة المنا ر .
يرس ع ــىل المن ــا ر ال ارجي ـة الم ـار لي ــا أع ــاله لجن ــة تض ــبط تركيبت ــا بق ــرار م ــل ال ــورير المكل ــف بال ــؤون
الفص للأل  : 7ـ
المحلية وتتو ره اللجنة بال صوص :
 اقباح قائمة المبشح ح الم و ل م حق الم اركة يف المنا رسب االختبارات
 دراسة الملفات واالةا عىل ح ترتيب المبشح ح حسب الجدار-اقباح قائمة المبشح ح الر ل يمكل ق ول م

الفصأل  :8ي تم المنا ر ال ارجية الم ار لي ا أعاله عىل االختبارات التالية:
اختبار الق و األو ي
ان
اختبار الق و الن ي
يىل :
تم جراء ره االختبارات كما ي
* اختبار القبول األولي :
كتان تعلق باإلدار التونسية
 اختبار ر ي المد  3 :ساعات الضارب 2:يجــري ــرا االختبــار وجوبــا باللغــة العربيــة يف أرب ــع صـفحات عـىل أقىصـ تقــد ر وال تؤخــر بعـ ح االعتبــار الصــفحات
ال يت تزيد عىل را العدد األقىص.
تم عالم المبشح ح الناجح ح يف اختبار الق و األو ي عل طريق مكاتيب فردية أو عل طريق اإلعالن يف مقر
ان و تاري ه.
اإلدار بمكان جراء اختبار الق و الن ي
يضبط برنامج االختبار األو ي بالملحق المصاحب ل را القرار.
* اختبار القبول النهائي :
البنامج الملحق ب ـرا القـرار تليـه محادثـة مـع أعضـاء لجنـة المنـا ر  ،يقـع
 اختبارشفاه حو موضوع ؤخر مل ر
ي
وف ص ــور م ــا ذا رغ ــب المبش ــح يف ب ــدا الس ـؤا يقس ــم الع ــدد ال ــري يس ــند لي ــه ع ــىل
اختي ــار الس ــؤا ع ــل طري ــق الس ــحب ي
اثن ح .
يىل :
تضبط المد المحدد ل را االختبار و الضوارب كما ي
الضارب
عدد النقاط
المدة
نوعية االختبار
شفاه :
اختبار
ي
*التحضب
ح
*العرض
*الحوار

 20دقيقة
 20دقيقة
 20دقيقة

ع ـ ــدد ـ ــباوح بـ ـ ـ ح الص ـ ــفر ()0
والعرسيل ()20

1

ويجري را االختبار باللغة العربية أو اللغة الفرنسية حسب اختيار المبشح.
الفصأل  :9تعرض االختبارات عىل مصحح ح اثن ح و يسند ك اختبار عدد باوح ب ح الصفر ( )0و العرسيل (.)20
الحسان للعدد ل المسند ل.
ان مساويا للمعد
ري
و يكون العدد الن ي
وف صور ما ن كان الفارق ب ح العدد ل يفوق األربــع( )4نقاط تتم عاد صالح االختبار مل قب مصحح ح اثن ح اخريل
ي
األخبيل.
ل
د
للعد
سان
الح
للمعد
مساويا
ان
الن
العدد
ويكون
،
ح
ري
ي
الفصأل  :10نتج عل الحصو عىل عدد دون الستة( )6عىل عرسيل ( )20يف اختبار الق و األو ي رف ق و المبشح.
فاه.
الفصأل  :11تتم دعو جميع المبشح ح الناجح ح يف اختبار الق و األو ي إلجراء االختبار ال
ي
الفصأل :12ال يمكل الترصي ــح بق و أي مبشح ن ائيا ن لم تحص عىل مجموع مل النقاط يساوي الثالث ح ( )30نقطة
الكتان).
فاه و
عىل األق بالنسبة مجموع االختباريل (ال
ري
ي
و ذا تحص مبشح أو ر
أكب عىل نفس المجموع مل النقاط يف جميع االختبارات تكون األولوية ألك رب م سنا .
ح
الفصأل  :13ال يمكل أن وجد تحز ترص المبشح ح طيلة مد جراء االختبارات ال كتب و ال نرسيات وال مركرات وال
أي مسبند م ما كان نوعه مالم تقرر لجنة المنا ر خال ذل .

الفصأل :14نتج عل ك غش أو محاولة غش تم ضبطه بصفة قطعية رياد عل التببعات الج ائية للحق العام طرد
الت أجرا ا و حرمانه مل الم اركة لمد خمس ( )05سنوات يف ك
المبشح حاال مل قاعة االمتحان و لغاء االختبارات ي
منا ر أو امتحان داري الحق.
ويتم را الحرمان بمقتىص قرار مل السلطة المؤ لة لرل .
ويتم عداد تقرير مفص مل قب القيم أو الممتحل الري تفطل الغش أو محاولة الغش.
فاه
الكتان وال
ان لمعد االختبار
ري
الفصأل :15تتو لجنة المنا ر ترتيب المبشح ح تفاضليا حسب الحاص الن ي
ي
وتقبح قائمت ح يف المبشح ح الر ل يمكل ق ول م بصفة ن ائية :
أ-القائمة األصلية :
ـان الــري تحصـ عليــه
تتضــمل أســماء المبشــح ح المق ــول ح ن ائيــا يف المنــا ر حســب ترتيــب الجــدار طبقــا للحاصـ الن ـ ي
وف حدود عدد ال طط المعروضة للتنا ر.
المبشح ي
ب-القائمة التكميلية :
ـتم عـداد ــره القائمـة يف حــدود  %50عـىل أقىصـ تقــد ر مـل عــدد المبشـح ح المسـجل ح بالقائمــة األصـلية لتمكـ ح اإلدار
عند االقتضاء مل تعوي المبشح ح الناجح ح و الر ل لم يلتحقوا بمراك عمل م.
الفصلأل  :16تضـبط بصـفة ن ائيــة القائمــة األصــلية و القائمــة التكميليـة للمبشــح ح المق ــول ح ن ائيـا يف المنــا ر ال ارجيــة
النتداب مترص بالسل اإلداري الم بك لإلدارات العمومية مل قب رئيس بلدية قليبية.
الفصأل  :17تقوم بلدية قليبية بالترصي ــح بالقائمة األصلية و استدعاء المسجل ح ب ا لاللتحاق بمراك عمل م.
الترصي ــح بالقائمــة األصــلية ،تتــو اإلدار التن يــه
ـ
وبعــد انقضــاء أج ـ ثالثــون ( )30ومــا عــىل أقىص ـ تق ـد ر بدايــة مــل تــاريـ ـ
عىل المت لف ح بواسطة رسالة مضـمونة الوصـو مـع اإلشـعار بالبسـليم بـأن علـي م االلتحـاق بمراكـ عمل ـم يف أجـ أقصـاه
خمسـ ــة عرسـ ـ ( )15وم ـ ــا أو يعت ـ ـ رـبون رافض ـ ـ ح للبس ـ ــمية ويح ـ ــرفون م ـ ــل قائمـ ــة المبش ـ ــح ح الن ـ ــاجح ح يف المن ـ ــا ر وي ـ ــتم
التفاضىل
تعويض م بالمبشح ح المسجل ح بالقائمة التكميلية وذل حسب البتيب
ي
نته العم بالقائمة التكميلية ستة  6أش ر عىل أقىص تقد ر مل تاريـ ـ الترصي ــح بالقائمة األصلية.
و
ي
الفصأل  :18نرس را القرار بالجريد الرسمية للجماعات المحلية.
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ملح ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لق
برنامج اختبارات المناظرة الخارجية النتداب متصف اختصاص حقوق أو علوم قانونية
ر
المشتك لإلدارات العمومية
بالسلك اإلداري

-1اختبار القبول األولي :
كتاب يتعلق باإلدارة التونسية:
*اختبار ي
✓ القانون اإلداري
✓ الصفقات العمومية
✓ الجباية المحلية

-2اختبار القبول النهائي :
شفاه حو :
* اختبار
ي
✓ القانون اإلداري
مدب
✓ القانون ال ي
✓ مجلة الجماعات المحلية

من رئيس بلدية قليبية مؤرخ يف  2021/10/25يتعلق بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب متصف اختصاص حقوق أو علوم
قانونية بالسلك الداري المش رتك لإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية بعنوان سنة .2021

إن رئيس بلدية قليبية
بعد اإلطالع عىل الدستور ,
بتدابي استثنائية ،
وعىل األمر عدد  117لسنة  2021المؤرخ يف  2021/9/22المتعلق
ر
وعىل القانون عدد  29لسنة  2018المؤرخ يف  09ماي  2018المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ،
األساس ألعوان الدولة والجماعات المحلية
ديسمي  1983والمتعلق بضبط النظام
وعىل القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ يف 12
ر
ي
الت تممته أو نقحته وخاصة المرسوم عدد  89لسنة  2011المؤرخ يف
والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعىل جميع النصوص ي
ديسمي ,2011
23
ر
ديسمي
وعىل القانون عدد  27لسنة  2021المؤرخ يف  07جوان  2021والمتعلق بإتمام القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ يف 12
ر
األساس ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية،
 1983المتعلق بضبط النظام
ي
و عىل األمر عـ121ـدد لسنة  1957المؤرخ يف  13ديسم ري  1957المتعلق بإحداث بلدية قليبية.
ـاس الي ــاص بالس ــل اإلداري الم ـ ــي لـ ـ دارات
وع للىل األم ــر ع ـ ـ115ـ ــدد لس ــنة  2020الم ــؤرخ يف  2020/02/25المتعلـ ــق بض ــبط النظ ــام األس ـ ي
العمومية،
وعىل األمر عــدد  1031لســنة 2006المــؤرخ يف  13أفريـ  2006المتعلــق بضــبط أحكــام خاصــة لتحديــد السـ القصــو وضــبط فيةيــة احتســاب ا
العموم ،
حامىل ال ادات العليا م الم ارفة يف المناظرات اليارجية أو مناظرات الدخول إىل مراح التكوي لالنتداب يف القطاع
لتمكي
ر
ي
ي
وعىل األمر عدد  428لسنة  2007المؤرخ يف  06مارس  2007المتعلق بضــبط اإلطــار العــام لضــبط المنــاظرات اليارجيــة با ختبــارات لالنتــداب
الت تنظم ا اإلدارات العمومية،
ومناظرات الدخول إىل مراح التكوي
ي
الحكوم عدد  291لسنة  2019المؤرخ يف  22مارس  2019المتعلق بضبط صيغ و آليات ا نتداب واليقية و اليسيم بالبلديات ،
وعىل األمر
ي
وعىل األمر عدد  137لسنة  2021المؤرخ يف  2021/10/11المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة،
وعىل األمر عدد  138لسنة  2021المؤرخ يف  2021/10/11المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعل للىل األم ــر ع ــدد  197لس ــنة  2021المـ ــؤرخ يف  2021/11/23المتعل ــق بح ــزا و ارش ال ــؤون المحلي ــة و إحال ــة م ــمو ت ا و إلح ــا يا ل ــا
المرفزية و الج وية بو ارش الداخلية ،
ـبتمي  2019المتعلــق بكيةيــة تط يــق األحكــام المتعلقــة بضــبط صــيغ وآليــات
وعللىل من ــور و يــر ال ــؤون المحليــة وال ــة عــدد 14بتــاريـ ـ  18سـ ر
ا نتداب واليقية واليسيم بالبلديات،
وعىل قرار رئيس بلدية قليبية المؤرخ يف  2021/8/21المتعلق بضبط فيةية تنظيم مناظرش خارجية با ختبارات نتداب مترصا بالسل
اإلداري الم ي ل دارات العمومية لةائدش بلدية قليبية بعنوان سنة .2021

قـــرر مـــا يـــلي
تةتح ببلدية قليبية ولةائدت ا يوم  26أفري  2022واأليام الموالية مناظرش خارجية با ختبارات لالنتداب يف
رتبة مترصا اختصاص حقو أو علوم قانونية بالسل اإلداري الم ي ل دارات العمومية بعنوان سنة .2021
 2حدد عدد اليطط المراد سد شغور ا بيطة واحدش (.)01
 3يقع ختم اليشحات يوم  25مارس . 2022
يلغ زا القرار سابقه المؤرخ يف .2021/08/21
04
ي
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