بلدية قليبية

بــــــــــــــــــــــــــالغ
تعتزم بلدية قليبية فتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب مهندس أول بالسلك املشرتك ملهندسي اإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية بعنوان سنة  2021حسب بيانات اجلدول التالي:

الرتبة

عدد اخلطط
املفتوحة

مهندس أول

01

تاريخ إجراء
املناظرة

تاريخ ختم
الرتشحات

شروط الرتشح

يجب عىل ر
المتشح أن يكون:
* 2022/03/28 2022/04/28مرسم بجدول عمادة
واأليام الموالية
المهندسي
*محرز عىل الشهادة الوطنية
لمهندس أو شهادة معادلة لها يف
إحدى االختصاصات التالية:
بستنة  -محيط  -بيئة
**أن يكو و ووون ل و و و م و و و العمو و وور 18
سو وونة ولو ووم تجو وواوز سو وون األربعو ووي
( )40سو وونة عو ووىل األ و ووت حتسو ووب
وفو و ووا أح و و ووام األمو و وور عو و وودد 1031
لسنة  2006المؤرخ يف  13أفريل
.2006

الوثائق املطلوبة
يجو ووب عو ووىل ر
المتشو ووحي لإمنو وواهرة المشو ووار إلنهو ووا أع و و سو ووجيل رشو ووحا هم ع و و بعو وود عو ووت المو و و
االلكتون المعد لإغرض ثم سحب اسووتمارة ر
ر
التشووح ولرسووالها بواسو ة رسووالة مةووموصة الوصووول مو
ي
اإلش ووعار ب ووال إ ع ووىل العن وووان المنص ووول عإي و أس وومل ة ووقا و ك ووون االس ووتمارة مرف ووة و ب ووا بمإ و
تةم الوثائا التالية:
ر
ون لنواب و ووة المن و وواهرات العموميو و ووة
*اس و ووتمارة رش و ووح ( و و ووتم عمتةو و ووا وسو و ووحنها مو و و المو و و و االلك و ووت ي
)) www.concour.gov.tn
*نسخة م ب ا ة التعري الوطنية
*نسخة م ب ا ة أعداد ال اكالوريا
*نسخة م ب ا ة أعداد سنة التخرج
*نسخة مصورة م الشهادة العإمية مصح بة بالنس ة إىل الشهائد األ نبية بشهادة معادلة
*نسخة مصورة م شهادة ر
التسيم بجدول عمادة المهندسي
ر
*هرفان خالصان معإوم التيد يحم ن اسم المتشح وعنواص
*شهادة ث ت إصجاز خدمات مدصية فعإية أو شهادة رسيم بأحد م ا ب التشغيل بالنس ة ر
لإمتشح
القي جاوز الس ال اصوصية بصمة طالب شغل لم يمض عىل اري ووخ سإيمها أ ت م ث ثة أشهر يف
اريو ووخ ختم ر
التشحات ل رح مدة ةق الخدمات م الس ال اصوصية ال صوى لإمعن باألمر.

مالحظات هامة:
من الوثائا الم إ بة أو الواردة بعد غإا ائمة ر
التشحات و عتمد لجنة المناهرة ختم التيد لتحديد اري ووخ إرسال مإ

الن تم إيداعها م ر
ر
اشة بمكتب الة ط المركزي ل إدية إنبية أو لم تةم
*ال ل المإمات ي
التشح باسم السيد رئيس بإدية إنبية عىل العنوان التاىل :شارع الحنيب بور ن ة  8090 -إنبية ف هرف مغإا م كتابة ر ة ر
* رسل م الب ر
التشح وع ارة (ال يمتح إال م
ي
ي
المتشح ر
*يجب عىل ر
التشح لخ ة واحدة.

ل لجنة المناهرة).

املراجع:✓ قرار رئيس بلدية قليبية مؤرخ يف  2021/10/25يتعلق بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب مهندس أول بالسلك املشرتك ملهندسي اإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية بعنوان سنة 2021

✓ قرار رئيس بلدية قليبية مؤرخ يف  2021/8/21يتعلق بضبط كيفية تنظيم املناظرة اخلارجية باالختبارات النتداب مهندس أول بالسلك املشرتك ملهندسي اإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية.

ر
التشح.

من رئيس بلدية قليبية مؤرخ يف  2021/8/21يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية باالختبارات النتداب
ر
لمهندس اإلدارات العمومية
المشتك
مهندس أول بالسلك
ي
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
سمب  1983والمتعلق بضبط النظام
و عىل القانون عدد  112لسنة  1983المؤرخ يف  12دي ر
ي
الت تممته أو نقحته وخاصة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعىل جميع النصوص ي
ديسمب  2011و القانون عدد  27لسنة  2021المؤرخ يف  07جوان ،2021
المرسوم عدد  89لسنة  2011المؤرخ يف 23
ر
ديسمب  1957المتعلق بإحداث بلدية قليبية.
و عىل األمر عـ121ـدد لسنة  1957المؤرخ يف 13
ر
األساس الخاص بالسلك
وعىل األمر عـ819ـدد لسنة  1999المؤرخ يف  12أفريل  1999المتعلق بضبط النظام
ي
الت نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد  2285لسنة
المشبك
لمهندس اإلدارات العمومية وعىل جميع النصوص ي
ي
 2014المؤرخ يف  30جوان . 2014
وعللىل األمــر عــدد  1031لســنة 2006المــؤرخ يف  13أفريــل  2006المتعلــق بضــبط أحكــام خاصــة لتحديــد الســا القصــو
ـامىل الش ــهادات العلي ــا مـ ـا المش ــارةة يف المن ــاارات الخارجي ــة أو من ــاارات ال ــدخو
وض ــبط ةياي ــة اح س ــابها لتمك ـ اـح ح ـ ي
العموم ،
مراحل التكويا لالنتداب يف القطاع
ي
وعل ل للىل األم ـ ــر ع ـ ــدد  428لس ـ ــنة  2007الم ـ ــؤرخ يف  06م ـ ــار  2007المتعل ـ ــق بض ـ ــبط اإلب ـ ــار الع ـ ــام لض ـ ــبط المن ـ ــاارات
الخارجية باالختبارات لالنتداب و مناارات الدخو

الت تنظمها اإلدارات العمومية،
مراحل التكويا ي

ـوم عـ ــدد  291لسـ ــنة  2019المـ ــؤرخ يف  22مـ ــار  2019المتعلـ ــق بضـ ــبط صـ ــيا و ليـ ــات االنتـ ــداب
وع ل للىل األمـ ــر الحكـ ـ ي
والبقية و البسيم بالبلديات ،
ـبتمب  2019المتعلـق بكيايـة تطبيـق األحكـام المتعلقـة
وعىل منشور وزير الشؤون المحلية والبيئة عـدد 14بتـاريـ ـ  18س ر
بضبط صيا و ليات االنتداب والبقية والبسيم بالبلديات،
قـــرر مـــا يـــلي
الفصل األول :يضبط هذا القرار ةياية تنظيم المناارة الخارجية باالختبارات لالنتداب يف رتبة مهند
لمهندس اإلدارات العمومية لاائدة بلدية قليبية.
بالسلك المشبك
ي
لمهندس اإلدارات العمومية للمبشح اح
الفصل  :2تاتح المناارة الخارجية النتداب مهند أو بالسلك المشبك
ي
الخارجيح :
ا
المهندسح
*المرسمح بجدو عمادة
ا
ا
:
المحرزيا عىل الشهادة الوبنية لمهند أو شهادة معادلة لها يف حد االختصاصات التالية بس نة  -محيط -بيئة
أربعح ( )40سنة عىل األكب تح سب وفق أحكام األمر عدد  1031لسنة  2006المؤرخ يف 13أفريل
البالغح ما العمر ا
ا
.2006
أو

الفص لل  : 3يج ــب ع ــىل المبش ـ ا
ـحح للمن ــاارة المش ــار ليه ــا أع ــال تس ـجيل ترش ــحاتهم ع ــا بع ــد ع ـ رـب الموق ــع االلك ــبو ي
المع ــد للغ ــرب ا ــم س ــحب اس ــتمارة البش ــح و رس ـالها بواس ــطة رس ــالة مض ــمونة الوص ــو م ــع اإلش ـعار ب ــالبلو ع ــىل العن ــوان
المنصوص عليه بقرار فتح المناارة وتكون االستمارة مرفقة وجوبا بملف يتضما الواائق التالية :
أ * عند الرتشح للمناظرة :
تعمبه ـ ـ ـ ـ ــا وسـ ـ ـ ـ ـ ـحبها م ـ ـ ـ ـ ــا الموق ـ ـ ـ ـ ــع االلك ـ ـ ـ ـ ــبو ي لبواب ـ ـ ـ ـ ــة المن ـ ـ ـ ـ ــاارات العمومي ـ ـ ـ ـ ــة
 .1اس ـ ـ ـ ـ ــتمارة ترش ـ ـ ـ ـ ــح (ي ـ ـ ـ ـ ــتم ا
)) www.concour.gov.tn
 .2نسخة ما بطاقة التعريف الوبنية
 .3نسخة ما بطاقة أعداد الباكالوريا
 .4نسخة ما بطاقة أعداد سنة التخرج
 .5نسخة مصورة ما الشهادة العلمية مصحوبة بالنسبة الشهائد األجنبية بشهادة معادلة
المهندسح
 .6نسخة مصورة ما شهادة البسيم بجدو عمادة
ا
البيد يحمالن اسم المبشح وعنوانه
 .7ارفان خالصان معلوم ر
 .8شــهادة تتبـ نجــاز خــدمات مدنيــة فعليــة أو شــهادة ترســيم بأحــد مكاتــب ال شــغيل بالنســبة للمبشــح الــذي تجـاوز
الســا القانونيــة بصــاة بالــب شــغل لــم يمــي عــىل تــاريـ ـ تســليمها أ كــب مــا االاـة أشــهر يف تــاريـ ـ خــتم البشــحات
لطرح مدة هذ الخدمات ما السا القانونية القصو للمعت باألمر.
ال تقب ـل الملا ــات ال ـ يـت ي ــتم ي ــداعها مب ــا ب ة بمكت ــب الض ــبط المرة ـ ي للبلدي ــة المعني ــة أو ال ــواردة بع ــد ل ــق قائم ــة
البشحات.
ب * بعد النجاح يف املناظرة :
• مضمون ما سجل السوابق العدلية (األصل) لم يمي عىل تاريـ ـ تسليمه أكب ما االاة ( )03أشهر
• مضمون والدة (األصل) لم يمي عىل تاريـ ـ تسليمه أكب ما االاة( )03أشهر
• صورتان شمسيتان حديتتان
• نسخة مطابقة لألصل ما الشهادة العلمية أو ما يعادلها.
• نسخة مطابقة لألصل ما بطاقة أعداد الباكالوريا
• نسخة مطابقة لألصل ما بطاقة أعداد سنة التخرج
• شهادة ببيـة لـم يمـي عـىل تـاريـ ـ تسـليمها أ كـب مـا االاـة أشـهر تتبـ أن المبشـح تتـوفر فيـه المـؤهالت البدنيـة
والذهنية الماروضة ليمار واياته بكامل تراب الجمهورية مسلمة ما قبل مؤسسة عمومية للصحة
الفصل  : 4تاتح المناارة الخارجية المشار اليها أعال بقرار ما رئيس بلدية قليبية ويضبط هذا القرار :
*عدد الخطط المعروضة للتناار
*تاريـ ـ ختم قائمة البشحات
*تاريـ ـ فتح المناارة
الفص للل  :5ت شر ف ع ــىل المن ــاارة الخارجي ـة المش ــار ليه ــا أع ــال لجن ــة تض ــبط ترةيبته ــا بق ــرار م ــا ال ــوزير المكل ــف بالش ــؤون
المحلية وتتو هذ اللجنة بالخصوص :
شحح المخو لهم حق المشارةة يف المناارة
 اقباح قائمة المب اسب االختبارات
 دراسة الملاات واال ب اف عىل اشحح حسب الجدارة
 ترتيب المب اشحح الذيا يمكا قبولهم
اقباح قائمة المب االرسي ــع أو ل ــم يتض ــما
ـ
البي ـد
البي ــد مض ــمون الوص ــو أو ر
الفص للل  : 6ي ــرفي وجوب ــا ب ــل مطل ــب ترش ــح ل ــم يص ــل ع ـا بري ــق ر
البيــد لتحديــد تــاريـ ـ
جميــع الواــائق المشــار ليه ـا بالاصــل الثال ـ (الاقــرة"أ") مــا هــذا الق ـرار  ،وتعتمــد لجنــة المنــاارة خــتم ر
رسا ملف البشح.
ـحح المخــو لهــم حــق المشــارةة يف المنــاارة بصــاة نهائيــة مــا قبــل رئــيس البلديــة وبــاقباح
الفصلل  :7تضــبط قائمــة المبشـ ا
ما لجنة المناارة.
مرحلتح :
الفصل  :8تشتمل المناارة الخارجية المشار ليها أعال عىل
ا
 * 1املرحلة األوىل ) :أ)

الشخص المتحصـل عليـه عنـد ال سـجيل يف
شحح للمناارة ترتيبا تااضليا وفقا للمجموع
 يتم البتيب األو ي للمب اي
المناارة و الذي يح سب عىل النحو التا ي :
ص ـ = (مع ــد ش ــهادة الباكالوري ــا × ( + )1.5مع ــد س ــنة التخ ــرج × ( + )3ع ــدد مقي ــا س ــنة الحص ــو ع ــىل
المجم ــوع الشخ ي
الشهائد الجامعية)
العدد األقص
 30نقطة
 60نقطة
 10نقاط
 100نقطة

المعيار
العدد النها ي لشهادة الباكالوريا
المعد النها ي لسنة التخرج
سنة الحصو عىل الشهادة الجامعية
الشخص
المجموع
ي

يتم ضبط ةياية اح ساب العدد المسند لكل مبشح بالنسبة لكل معيار عىل النحو التا ي :
 .1المعيار األو العدد األقص  30نقطة
المعد النها ي لشهادة الباكالوريا × 1.5
 .2المعيار الثا ي  :العدد األقص  60نقطة
( المعد النها ي لسنة التخرج × )3
 .3المعيار الثال  :العدد األقص  10نقاط
(مقيا سنة الحصو عىل الشهادة الجامعية )
مبح بالجدو التا ي :
وتسند النقاط حسب ما هو ا
أقدمية الحصو عىل الشهادة الجامعية ما تاريـ ـ
أقل ما  05سنوات
ما  05سنوات و أقل ما  10سنوات
ما  10سنوات و أقل ما  15سنة
 15سنة فما فوق

لق البشحات

عدد النقاط
 10نقاط
 08نقاط
 06نقاط
 04نقاط

الشااه يف حدود  06مرات عدد الخطط الماتوحة للتناار وذلك حسب البتيب
شحح إلجراء االختبار
يتم دعوة المب ا
ي
ألكبهم سنا
شحح لمجموعهم
شحح تعىط األولوية ر
وف حالة ال ساوي ابح المب ا
التااضىل للمب ا
الشخص ي
ي
ي
* املرحلة الثانية (ب) :
البنــامح الملحــق بهــذا الق ـرار تليــه محاداــة مــع أعضــاء لجنــة المنــاارة يقــع
ـااه حــو موضــوع يؤخــذ مــا ر
 اختبــار شـ يوف صورة ما ذا ر ب المبشح يف بدا السؤا يقسم العدد الذي يسند ليه عىل اا انح.
اختيار السؤا عا بريق السحب ي
تضبط المدة المحددة و الضارب لهذا االختبار بما ي يىل :
نوعية االختبار
شااه :
اختبار
ي
*التحضب
ا
*العرب
*الحوار

المدة

عدد النقاط

 20دقيقة
 20دقيقة
 20دقيقة

ع ـ ــدد ي ـ ــباوح ب ـ ـ اـح الص ـ ــار ()0
وا ب
لعرسيا ()20

الضارب
1

الفصل  :9يجري هذا االختبار باللغة العربية أو اللغة الارنسية حسب اختيار المبشح.
خمسح نقطة ( )50نقطة فما فوق يف
الشااه ن لم يحرز عىل
الفصل  : 10ال يسمح ألي مبشح بالمشارةة يف االختبار
ا
ي
المرحلة األو
الفصل  :11ينتح عا بل عدد أقل ما الستة ( )6عىل ب
الشااه رفي قبو المبشح.
عرسيا ( )20يف اختبار
ي
الفصل  :12يقع اح ساب المجموع المتحصل عليه ما قبل المبشح باآل ي :

الضارب
مجموع النقاط حسب المرحلة
مجموع النقاط المتحصل عليه يف المرحلة 2
األو = أ
مجموع النقاط المتحصل عليه يف المرحلة 1
الثانية = ب
النهائ = (أ ×  + 2ب × )1
الحاصل
ي
3
شحح
شحح ترتيبا تااضليا حسب الحاصل النها ي وتقبح قائمت اح يف المب ا
الفصل : 13تتو لجنة المناارة ترتيب المب ا
الذيا يمكا قبولهم بصاة نهائية :
- )1القائمة األصلية :
ـولح نهائي ــا يف المن ــاارة حس ــب ترتي ــب الج ــدارة ببق ــا للحاص ــل النه ــا ي ال ــذي تحص ــل علي ــه
ـحح المقب ـ ا
تش ــمل أس ــماء المبش ـ ا
وف حدود عدد الخطط الم مع تسديدها.
المبشح ي
ألكبهم سنا.
شحح عىل ناس المجموع ما النقاط تكون األولوية ر
و ذا تحصل عدة مب ا
- )2القائمة التكميلية :
ـجلح بالقائمــة األصــلية لتمكـ اـح اإلدارة
ـحح المسـ ا
يــتم عــداد هــذ القائمــة يف حــدود  %50عــىل أقصـ تقــدير مــا عــدد المبشـ ا
الناجحح و الذيا لم يلتحقوا بمراك عملهم.
شحح
ا
عند االقتضاء ما تعويي المب ا
المقبولح نهائيا يف المناارة الخارجية
الفصل  :14تضبط بصاة نهائية القائمة األصلية و القائمة التكميلية للمبشح اح
ا
لمهندس اإلدارات العمومية ما قبل رئيس بلدية قليبية.
النتداب مهند أو بالسلك المشبك
ي
حح لاللتحاق بمراك عملهم.
شحح الناج ا
الفصل  :15تقوم بلدية قليبية بالتصريح بالقائمة األصلية و استدعاء المب ا
وبعد انقضاء أجل االاون ( )30يوما عىل أقص تقدير بدايـة مـا تـاريـ ـ الت ـي ــح بالقائمـة األصـلية ،تتـو اإلدارة التنبيـه عـىل
المتخلا اح بواسطة رسالة مضمونة الوصو مع اإلشعار بال سليم بأن عليهم االلتحاق بمراك عملهم يف أجل أقصـا خمسـة
ـاجحح يف المنـ ــاارة ويـ ــتم تعويض ـ ـهم
ـحح النـ ـ
ا
ع برسـ ـ ( )15يومـ ــا أو يعتـ ـ رـبون رافضـ ـ اـح لل سـ ــمية ويحـ ــذفون مـ ــا قائمـ ــة المبشـ ـ ا
المسجلح بالقائمة التكميلية وذلك حسب البتيب التااض يىل
شحح
ا
بالمب ا
ينته العمل بالقائمة التكميلية ستة  6أشهر عىل أقص تقدير ما تاريـ ـ الت ي ــح بالقائمة األصلية.
و
ي
ب
الفصل  :16ينرس هذا القرار بالجريدة 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 لق
برنامج اختبارات المناظرة الخارجية النتداب مهندس أول
اختصاص بستنة /بيئة /المحيط
ر
لمهندس اإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية
المشتك
بالسلك
ي

اختبار شفاهي حول :
✓ النظافة يف البلديات
✓تهيئة الفضاءات
✓ البستنة و أشجار الزينة
✓

العناية بالبيئة والمحيط

✓

منظومة الترصف يف النفايات

من رئيس بلدية قليبية مؤرخ يف  2021/10/25يتعلق بفتح مناظرة خارجية باالختبارات النتداب مهندس أول
بالسلك ال ر
لمهندس اإلدارات العمومية لفائدة بلدية قليبية بعنوان سنة .2021
مشتك
ي

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
ديسمي  1957المتعلق بإحداث بلدية قليبية.
و عىل األمر عـ121ـدد لسنة  1957المؤرخ يف 13
ر
لمهندس اإلدارات
األساس الخاص بالسلك المشيك
وعىل األمر عـ819ـدد لسنة  1999المؤرخ يف  12أفريل  1999المتعلق بضبط النظام
ي
ي
الت نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد  2285لسنة  2014المؤرخ يف  30جوان . 2014
العمومية وعىل جميع النصوص ي
وعىل األمر عــدد  1031لســنة 2006المــؤرخ يف  13أفريــل  2006المتعلــق بضــبط أحخــام خاصــة لتحديــد الســط القصــو و ــبط ي يــة احتســابها
العموم ،
حامىل الشهادات العليا مط المشار ة يف المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إىل مراحل التكويط لالنتداب يف القطاع
لتمكي
ر
ي
ي
وعىل األمر عدد  428لسنة  2007المؤرخ يف  06مارس  2007المتعلق بضــبط اإلطــار العــام لضــبط المنــاظرات الخارجيــة باتختبــارات لالنتــداب
الت تنظمها اإلدارات العمومية،
ومناظرات الدخول إىل مراحل التكويط ي
الحكوم عدد  291لسنة  2019المؤرخ يف  22مارس  2019المتعلق بضبط صيغ و آليات اتنتداب 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 بحـ ـ ا وؤار الش ــؤون المحلي ــة و إحال ــة مش ــموتتها و إلح ــا يا له ــا
المر زية و الجهوية بوؤار الداخلية ،
ـبتمي  2019المتعلــق بكي يــة تط يــق األحخــام المتعلقــة بضــبط صــيغ وآليــات
وعللىل منشــور وؤيــر الشــؤون المحليــة وال ــة عــدد 14بتــاريـ ـ  18سـ ر
اتنتداب واليقية واليسيم بالبلديات،
وعىل قرار رئيس بلدية قليبية المؤرخ يف  2021/8/21المتعلق بضبط ي ية تنظيم مناظر خارجية باتختبارات تنتداب مهندس أول بالسلك
لمهندس اإلدارات العمومية ل ائد بلدية قليبية بعنوان سنة .2021
المشيك
ي

قـــرر مـــا يـــلي
ت تح ببلدية قليبية و ل ائدتها يوم  28أفريل  2022واأليام الموالية مناظر خارجية باتختبارات لالنتداب
لمهندس اإلدارات العمومية بعنوان سنة . 2021
يف رتبة مهندس أول بالسلك المشيك
ي
 2حدد عدد الخطط المراد سد شغور ا بخطة واحد (.)01
 3يقع ختم اليشحات يوم  25مارس .2022
يلغ
4
ي

ا القرار سابقه المؤرخ يف .2021/08/21
رئيس البلدية
جمال الحجام

