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شح يجب عىل   : أن يكون المتر

*مرسم بجدول عمادة  
 المهندسي   

محرز عىل الشهادة الوطنية *
ي 
لمهندس أو شهادة معادلة لها ف 

  التالية: إحدى االختصاصات 
   يئةب - محيط -بستنة 

 18**أن يكووووووووون لوووووووو  موووووووو  العموووووووور 
األربعوووووي    سووووون سووووونة ولوووووم  تجووووواوز 

( سووووونة عوووووىل األ وووووت   حتسوووووب 40)
 1031وفووووووووا أح ووووووووام األموووووووور عوووووووودد 

ي   2006لسنة  
أفريل  13المؤرخ ف 

2006. 
 

شوووووحي   لإمنووووواهرة المشوووووار إلنهوووووا أعووووو    سوووووجيل  رشوووووحا هم عووووو  بعووووود عوووووت  المو ووووو   يجوووووب عوووووىل المتر
شووح ولرسووالها  ي المعد لإغرض ثم سحب اسووتمارة التر

ون  موو   بواسوو ة رسووالة مةووموصة الوصووولااللكتر
عوووىل العنوووووان المنصوووول عإيوووو  أسووومل ةووووقا و كوووون االسووووتمارة مرف وووة و  بووووا بمإوووو   اإلشوووعار بووووال إ  
  التالية:  تةم  الوثائا 

ي لنوابوووووووة المنووووووواهرات العموميوووووووة   رشوووووووح )*اسوووووووتمارة 
ون  ةوووووووا وسوووووووحنها مووووووو  المو ووووووو  االلكوووووووتر  وووووووتم  عمت 
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 نسخة م  ب ا ة التعري  الوطنية*
 نسخة م  ب ا ة أعداد ال اكالوريا*
 نسخة م  ب ا ة أعداد سنة التخرج*
 ة مصح بة بالنس ة إىل الشهائد األ نبية بشهادة معادلةنسخة مصورة م  الشهادة العإمي*
سيم بجدول عمادة المهندسي   *  نسخة مصورة م  شهادة التر
شح وعنواص * يد يحم ن اسم المتر  هرفان خالصان معإوم الت 
شح * شهادة  ث ت إصجاز خدمات مدصية فعإية أو شهادة  رسيم بأحد م ا ب التشغيل بالنس ة لإمتر

ي القي  
 جاوز الس  ال اصوصية بصمة طالب شغل لم يمض عىل  اريووووخ  سإيمها أ ت  م  ث ثة أشهر ف 

شحات ل رح مدة ةق  الخدمات م  الس  ال اصوصية ال صوى لإمعن  باألمر.    اريووووخ ختم التر

  هامة: اتمالحظ

ة بمكتب الة ط المركزي ل إدية  إنبية أو لم  تةم   من  الوثائا الم إ بة أو الواردة بعد غ  ي  تم إيداعها م اشر
شحات  *ال    ل المإمات النر شحو إا  ائمة التر يد لتحديد  اريووووخ إرسال مإ  التر  .  عتمد لجنة المناهرة ختم الت 

شح باسم السيد رئيس بإدية  إنبية ع  : ىل العنوان *  رسل م الب التر شح وع ارة )ال يمتح إال م    ل لجنة المناهرة(.   8090  -شارع الحنيب بور ن ة  التاىلي ي هرف مغإا م  كتابة ر  ة التر
 
  إنبية ف

شح لخ ة واحدة.  شح التر    *يجب عىل المتر

 املراجع:-

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

 .لفائدة بلدية قليبية ندسي اإلدارات العموميةمهندس أول بالسلك املشرتك ملهبضبط كيفية تنظيم املناظرة اخلارجية باالختبارات النتداب 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 لمهندسي اإلدارات العمومية  بالسلك لس أو مهند  المشتر

 . 2021بعنوان سنة  لفائدة بلدية قليبية

 

 إن رئيس بلدية قليبية 
 بعد اإلطالع عىل الدستور ,

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

عىل    عدد    و  ي  ر ؤ مال  1983لسنة    112القانون 
ف  الدولة   1983سمبر  يد  12خ  ألعوان  األساسي  النظام  بضبط  والمتعلق 

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

ي  2011لسنة  89المرسوم عدد 
ي ال 2021لسنة  27القانون عدد   و  2011ديسمبر  23المؤرخ ف 

 ،2021جوان   07مؤرخ ف 

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

لسنة  819عـاألمر    عىلو  ي    1999ـدد 
ف  بالسلك    1999أفريل    12المؤرخ  الخاص  األساسي  النظام  بضبط  المتعلق 

أو  ال نقحته  ي 
الت  النصوص  جميع  وعىل  العمومية  اإلدارات  لمهندسي  ك  عدد  مشب  األمر  وخاصة  لسنة    2285تممته 

ي  2014
 .  2014جوان  30المؤرخ ف 

ي 2006 لســنة 1031األمــر عــدد  وعللىل
 الســا القصــو  لتحديــد م خاصــة كــاأحالمتعلــق بضــبط  2006 أفريــل 13المــؤرخ ف 

 حــــامىلي الضــــبط ةيايــــة اح ســــابها و 
ي المنــــاارات الخارجيــــة أو شــــهادات العليــــا مــــلتمكــــحا 

منــــاارات الــــدخو      ا المشــــارةة ف 

ي القطاع العمومي مراحل التك
 ، ويا لالنتداب ف 

ي  2007لســــــنة  428األمــــــر عــــــدد  وعللللللىل
رات المتعلــــــق بضــــــبط اإلبــــــار العــــــام لضــــــبط المنــــــاا 2007مــــــار   06المــــــؤرخ ف 

ي تنظمها مراحل التكو  تبارات لالنتداب و مناارات الدخو    باالخ خارجيةال
 ،عموميةاإلدارات اليا الت 

ي مـــــؤرخ ال 2019لســـــنة  291األمـــــر الحكـــــومي عـــــدد  وعلللللىل
علـــــق بضـــــبط صـــــيا و  ليـــــات االنتـــــداب المت 2019مـــــار   22ف 

سيم باقية و الب  الو   ، لبلدياتب 

المتعلقـة  حكـاماأل يـق لـق بكيايـة تطبلمتعا 2019سـبتمبر  18بتـاريــــ   14ئة عـددمنشور وزير الشؤون المحلية والبي  وعىل

قية و  ليات االنتداب بضبط صيا و  سيم الب   ،بالبلدياتوالب 

 
 ـليـا يــر مــقـــر

 
ي رتبة نتداب ال باالختبارات ل رجيةالخايضبط هذا القرار ةياية تنظيم المناارة  : ولالفصل األ      

 أو  مهند ف 
ك لمهندسي اإلدارات العمومية بالسلك    قليبية. لاائدة بلدية  المشب 

ك لمهندسي اإلدارات العمومية بالسلك أو  مهند تاتح المناارة الخارجية النتداب  : 2 الفصل       حا   شحلمب  ل  المشب 
 الخارجيحا  : 

 *المرسمحا  بجدو  عمادة المهندسحا  
ي المحرزيا عىل الش

  بيئة- محيط - بس نة ات التالية : ختصاص حد  اال  هادة الوبنية لمهند  أو شهادة معادلة لها ف 
ي   2006لسنة  1031عدد  األمر  أحكام وفق تح سب  ( سنة عىل األكب  40) البالغحا  ما العمر أربعحا  

  ليأفر 13المؤرخ ف 
2006. 



شـــححا  للم :  3 لالفصللل       
ــا أعـــال  نـــاارة اليجـــب عـــىل المب  ي ل ترشـــحاتهم عـــا بعـــد عـــبر الموقـــع اجيتســـمشـــار  ليهـ

و   اللكـــب 

بــــالبلو  عــــىل العنــــوان  ر اعإلشـــالها بواســــطة رســــالة مضـــمونة الوصــــو  مــــع اشــــح و  رســـارة الب  ســــتمالمعـــد للغــــرب اــــم ســـحب ا

 ة : ضما الواائق التاليفقة وجوبا بملف يتمارة مر تالسن اكو وص عليه بقرار فتح المناارة وتالمنص

 
 : ةرظح للمناشالرتند ع * أ               

ــاســــــــــــــــتما .1 ــا وســــــــــــــ هــــــــــــــ ورة ترشــــــــــــــــح  )يــــــــــــــــتم تعمبا ي حبها مــــــــــــــــا الموقــــــــــــــــع االلكــــــــــــــــب 
بوابــــــــــــــــة المنــــــــــــــــاارات العموميــــــــــــــــة  ل   
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 الوبنية فيتعر ال ةقنسخة ما بطا .2
 نسخة ما بطاقة أعداد الباكالوريا .3
 نسخة ما بطاقة أعداد سنة التخرج .4
 دلةاة مع   الشهائد األجنبية بشهاد بة بالنسبةهادة العلمية مصحو نسخة مصورة ما الش .5
سيم بجدو  عمادة المهندسحا   .6

 نسخة مصورة ما شهادة الب 
شح وعن الن اسميد يحمارفان خالصان معلوم البر  .7  وانهالمب 
شــح الــذي تجــل شــغبأحــد مكاتــب اادة ترســيم فعليــة أو شــهات مدنيــة  نجــاز خــدم شــهادة تتبــ  .8 اوز يل بالنســبة للمب 

شــحات ة أشــهمها أكــب  مــا االاــســلي  تلــب شــغل لــم يمــي عــىل تــاريــــالســا القانونيــة بصــاة با ي تــاريــــ  خــتم الب 
ر ف 

 . معت  باألمر صو  للقونية اللسا القانهذ  الخدمات ما ا ةلطرح مد
ــاتقبـــال  ــتم تل الملاـ ي يـ

ــت  ــد الـ ة بمكتـــب الضـــبط المرةـــ ي للبلداعها  يـ ــا ب ــد  لـــق قمبـ ــواردة بعـ ــة أو الـ ــة المعنيـ ــة يـ ائمـ
شحات.   الب 

 ظرة :ناملا بعد النجاح يف *  ب              

 هر( أش03 ما االاة ) اريــــ  تسليمه أكب  ت ل( لم يمي عىلابق العدلية )األصمضمون ما سجل السو  •

 ( أشهر 03ا االاة) ميمه أكب  تاريــــ  تسل لم يمي عىل صل( مضمون والدة )األ  •

 صورتان شمسيتان حديتتان •

 مية أو ما يعادلها. ة العللشهادنسخة مطابقة لألصل ما ا •

 وريابطاقة أعداد الباكال نسخة مطابقة لألصل ما •

 سنة التخرج نسخة مطابقة لألصل ما بطاقة أعداد  •

شـح تتـوفلاتتبـ  أن  الاـة أشـهر ا ا مـأكـب  عـىل تـاريــــ  تسـليمها شهادة ببيـة لـم يمـي  • البدنيـة فيـه المـؤهالت ر مب 
 مؤسسة عمومية للصحة ليمار  واياته بكامل تراب الجمهورية مسلمة ما قبل اروضةة المالذهنيو 

 :  القرار ط هذا ويضب ما رئيس بلدية قليبيةأعال  بقرار ارجية المشار اليها ختاتح المناارة ال :  4 الفصل     
 ناارلتضة لعرو الم عدد الخطط*
شحاتقم ختتاريــــ   *  ائمة الب 
 ةالمناار  فتح   ريــــتا*

شررر  : 5 الفصلللل     الـــوزير المكلـــف بالشـــؤون مـــا ار بتهـــا بقـــر تضـــبط ترةيالمشـــار  ليهـــا أعـــال  لجنـــة ة عـــىل المنـــاارة الخارجيـــ فت

 :   اللجنة بالخصوص المحلية وتتو  هذ
شححا  المخو   -                 

اح قائمة المب  ي  مه  لاقب 
 ةلمناار  احق المشارةة ف 

اف عىلدراسة الملاات و   -                    االختباراتسبا  اال ب
شححا  حسب الجدارة -                   

 ترتيب المب 
شححا  الذيا يمكا قبولهم-                  

اح قائمة المب   اقب 
يـــد مضـــملـــم يصـــل عـــترشـــح يـــرفي وجوبـــا بـــل مطلـــب  :  6 الفصلللل   يـــلو ا ونا بريـــق البر لـــم يتضـــما  و أالرـســيــــع  د صـــو  أو البر

يــد لتحديــد تــاريــــ   تمــد لجنــةمــا هــذا القــرار ، وتع)الاقــرة"أ"(  ثالــ ا بالاصــل اللواــائق المشــار  ليهــجميــع ا المنــاارة خــتم البر
شح.  رسا  ملف ا  لب 

شــححا  المخــو  لتضــبط  : 7 لالفصلل 
ي قائمــة المب 

اح بــاقب  ائيــة مــا قبــل رئــيس البلديــة و المنــاارة بصــاة نه هــم حــق المشــارةة ف 
 رة. ما لجنة المناا

 مرحلتحا  : ة المشار  ليها أعال  عىل تشتمل المناارة الخارجي: 8 الفصل

 ( أ(:  املرحلة األوىل *  1              
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تيب األو ي للمب  يتم    -                
ي  شححا  للمناارة ترتيبا تااضليا وفقا للمجموع الشخصي المتحصـلالب 

عليـه عنـد ال سـجيل ف 
 يح سب عىل النحو التا ي :   يذو الالمناارة 

ــي  د مقيـــا  ســـنة الحصـــو  عـــىل )عـــد( + 3× )معـــد  ســـنة التخـــرج +  ( 1.5 ×معـــد  شـــهادة الباكالوريـــا ) =  المجمـــوع الشخصـ
 ( الشهائد الجامعية

 

 العدد األقص عيارالم
ي لشهادة الباكالوريا

 نقطة  30 العدد النها  

ي لسنة التخرجالمعد  النه
 نقطة  60 ا  

 نقاط 10   عىل الشهادة الجامعية لحصو سنة ا

 نقطة 100 جموع الشخصي الم
 

شح بالنسبة لكل معيار عىل النحو التا ي : يتم ضبط ةياية اح ساب العدد المسند لكل م
 ب 

 نقطة  30المعيار األو  العدد األقص  .1
ي ل             

 1.5 ×هادة الباكالوريا  شالمعد  النها  
ي : ال .2

 نقطة  60 قصعدد األالمعيار الثا  
ي لسنة التخرج 

 ( 3× ) المعد  النها  
 قاطن  10المعيار الثال  : العدد األقص  .3

   عىل الشهادة الجامعية ( )مقيا  سنة الحصو 
 بالجدو  التا ي  وتسند النقاط حسب ما 

 : هو مبحا 
 

شحاما تاريــــ   لق   أقدمية الحصو  عىل الشهادة الجامعية  عدد النقاط  ت الب 
 قاطن 10 وات سن 05أقل ما 

 نقاط 08 سنوات  10سنوات و أقل ما  05ما 

 نقاط 06 سنة  15سنوات و أقل ما  10ما 
 نقاط 04 سنة فما فوق  15

 
ي حدود 

 إلجراء االختبار الشااهي ف 
شححا 

تيب ماتوحة للتناار و ال مرات عدد الخطط 06يتم دعوة المب  ذلك حسب الب 
ي حالةللمب  التااضىلي 

هم سنا ال  شححا  لمجموعهم الشخصي وف  شححا  تعىط األولوية ألكبر
              ساوي بحا  المب 

 رحلة الثانية )ب( :امل *

نــامح الملحــق بهــذا القــرار تليــه محاداــة مــع أعضــاء لجيؤ موضــوع شــااهي حــو  ختبــار ا -               يقــع نــة المنــاارة خــذ مــا البر
ي صورة ما  ذا ر بسؤا  عا بريق الساختيار ال

شحالم حب وف  ي  ب 
 . نحا  ؤا  يقسم العدد الذي يسند  ليه عىل اا بدا  السف 

 ىلي : ي بما ختبار  ا اال ذله ارب و الضبط المدة المحددة تض
 

 الضارب  عدد النقاط  المدة  وعية االختبارن

 : اختبار شااهي 
 *التحضبا 
 *العرب
 ار*الحو 

 
 يقة دق 20
 دقيقة  20
 دقيقة  20

 
اوح ــب  ــار  عـــــــدد يـــــ ( 0)  بـــــــحا  الصـــــ

ياو   ( 20ا ) لعرسب

 
            1 

 
شيحسب اختاللغة الارنسية  أو يجري هذا االختبار باللغة العربية : 9 الفصل  . حار المب 
ي االختبار الشااهي  ن لم ي:    10  الفصل

شح بالمشارةة ف  ي 50) حرز عىل خمسحا  نقطة  ال يسمح ألي مب 
( نقطة فما فوق ف 

 المرحلة األو  
يا ) ( عىل6)  الستة بل عدد أقل ماعا  ينتح : 11 الفصل ي اختبار 20 عرسب

شح.  الشااهي ( ف   رفي قبو  المب 
شح باآل صل عليه ما قبلح ساب المجموع المتحايقع : 12 الفصل ي : المب 

   
 
 



 الضارب مجموع النقاط حسب المرحلة 

المرحلة   ي 
ف  عليه  المتحصل  النقاط  مجموع 

 أاألو  = 
2 

المتحص النقاط  المرحلة  مجموع  ي 
ف  عليه  ل 

 ب=  ثانيةال
1 

 
 
 
 
 
 

شححا  :    13الفصل
ي  ترتيبا    تتو  لجنة المناارة ترتيب المب 

شححا   ئمتح قاتقب  و تااضليا حسب الحاصل النها  
ي المب 

حا  ف 
 :  ةيمكا قبولهم بصاة نهائي الذيا

 

 : قائمة األصليةلا- (1

ــماء المب   تشـــمل ــولحا  أسـ ــاارة حســـب تيـــا نهائ شـــححا  المقبـ ي المنـ
ي ف 

ــا   ــل النهـ ــدارة ببقـــا للحاصـ لـــذي تحصـــل عليـــه ارتيـــب الجـ
ي 
شح وف   . الم مع تسديدها  حدود عدد الخطط المب 

شححا  عىلو  
هم سنا. ناس المجموع ما  ذا تحصل عدة مب   النقاط تكون األولوية ألكبر

 :تكميلية قائمة الال- (2

ي حــدود هــذ   عــداد يــتم 
شــححا  اعــىل أقصــ تقــد %50القائمــة ف 

دارة مكــحا  اإل لقائمــة األصــلية لتســجلحا  باملير مــا عــدد المب 
شححا  الناجححا  و الذيا لم عويي ا تضاء معند االقت

 يلتحقوا بمراك  عملهم. المب 
شحنهائية القائمة األصلية و القائمة التكميلي اةتضبط بص : 14 لالفص ي المناارة الخارجية  هائيحا  المقبولحا  نة للمب 

ا ف 
 يبية. بلدية قلرئيس  لما قب ةك لمهندسي اإلدارات العموميالمشب   بالسلك أو  مهند تداب الن
شححا  الناجبالقائمة األصلية و استدعاء التصريح ببلدية قليبية تقوم : 15 صلفال

 هم. لاللتحاق بمراك  عمل ححا  المب 

بيـه عـىل نإلدارة التا، تتـو  بدايـة مـا تـاريــــ  التـ يــــح بالقائمـة األصـليةدير عىل أقص تق( يوما 30وبعد انقضاء أجل االاون ) 
ي أجل أقصـا  خمسـة ار بال سليم بأن ععش  مع اإل ة مضمونة الوصو طة رسالحا  بواسالمتخلا

ليهم االلتحاق بمراك  عملهم ف 
ــب  ي ( يو 15)  عرـســ

شـــــححا  النـــــاجححا  ف 
ون رافضـــــحا  لل ســـــمية ويحـــــذفون مـــــا قائمـــــة المب  ــنـــــاارة الم مـــــا أو يعتـــــبر هم ويـــــتم تعويضـــ

شححا  المسجلحا  بالقائمة
تيبو التكميلية  بالمب   ىلي التااض ذلك حسب الب 

 .  يــــح بالقائمة األصليةأشهر عىل أقص تقدير ما تاريــــ  الت 6ة ميلية ستو ينتهي العمل بالقائمة التك
 للجماعات المحلية.  رسميةجريدة الالر بذا القراينرسب ه: 16 صلفال
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ي = 
    (1+ ب ×  2×  )أ الحاصل النهائ 
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 ق لللللللللللللللل للللللل للللللللللللللللللملح                                                                         

 

  لس أو مهندبرنامج اختبارات المناظرة الخارجية النتداب 

 محيط ال  بيئة/ / ستنة اختصاص ب 

ك لمهندسي اإلدارات العمومية بالسلك  لفائدة بلدية قليبية  المشتر

 

 

 ل :بار شفاهي حوختا

 

ي البلديات  ✓
 
 النظافة ف

 تهيئة الفضاءات✓

 و أشجار الزينة نةبستال ✓

 العناية بالبيئة والمحيط  ✓

ي النفايات  ✓
 
 منظومة الترصف ف



 

ي 
 
   مهندس أولالنتداب  خارجية باالختباراتمناظرة  بفتحيتعلق    2021/ 10/ 25من رئيس بلدية قليبية مؤرخ ف

ك لمهندسي اإلدارات العموميةلا بالسلك   . 2021بعنوان سنة  لفائدة بلدية قليبية مشتر
 

 إن رئيس بلدية قليبية 

 بعد اإلطالع عىل الدستور ,
ي  2021لسنة   117األمر عدد  وعىل    

 تعلق بتدابير استثنائية ، الم 2021/ 9/ 22المؤرخ ف 

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

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

ي تممته أو نقحته وخاصة المرسوم عدد  و 
ي  المؤرخ    2011لسنة    89المؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية وعىل جميع النصوص الت 

ف 

 , 2011ديسمير  23

ي    2021لسنة    27نون عدد  القا  وعىل  
ي    1983لسنة    112والمتعلق بإتمام القانون عدد    2021جوان    07المؤرخ ف 

ديسمير    12المؤرخ  ف 

 لمتعلق بضبط النظام األساسي ألعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية، ا 1983

ي  1957لسنة ـدد  121األمر عـ  و عىل
 المتعلق بإحداث بلدية قليبية.  1957ديسمير  13المؤرخ ف 

عـوعىل   ي    1999ـدد لسنة  819األمر 
النظا  1999أفريل    12المؤرخ ف  لمهندسي اإلدارات  المتعلق بضبط  ك  المشي  الخاص بالسلك  م األساسي 

ي نقحته أو تممته وخاصة األمر عدد العمومية وعىل جميع 
ي   2014لسنة  2285النصوص الت 

 .  2014جوان   30المؤرخ ف 

ي 2006لســنة    1031األمر عــدد    وعىل
احتســابها  المتعلــق بضــبط أحخــام خاصــة لتحديــد الســط القصــو  و ــبط  ي يــة 2006أفريــل  13المــؤرخ ف 

ي المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إىل مراحل ا
ي القطاع العمومي ،لتمكير  حامىلي الشهادات العليا مط المشار ة ف 

 لتكويط لالنتداب ف 

ي  2007لسنة   428األمر عدد    وعىل
المتعلق بضــبط اإلطــار العــام لضــبط المنــاظرات الخارجيــة باتختبــارات لالنتــداب  2007مارس  06المؤرخ ف 

ي تنظمها اإلدارات العمومية،
 ومناظرات الدخول إىل مراحل التكويط الت 

ي  2019لسنة  291األمر الحكومي عدد  وعىل
سيم بالبلديات ،المتعلق بضبط  2019مارس  22المؤرخ ف  قية و الي   صيغ و آليات اتنتداب والي 

ي  2021لسنة  137األمر عدد  وعىل
 المتعلق بتسمية رئيسة الحكومة، 2021/ 10/ 11المؤرخ ف 

ي  2021لسنة  138األمر عدد وعىل 
 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 2021/ 10/ 11المؤرخ ف 

ي  2021لســــنة  197األمــــر عــــدد  وعللللىل
المتعلــــق بحــــ ا وؤار  الشــــؤون المحليــــة و إحالــــة مشــــموتتها و إلحــــا   يا لهــــا  2021/ 11/ 23المــــؤرخ ف 

 المر زية و الجهوية بوؤار  الداخلية ،

المتعلــق بكي يــة تط يــق األحخــام المتعلقــة بضــبط صــيغ وآليــات  2019ســبتمير  18بتــاريــــ   14منشــور وؤيــر الشــؤون المحليــة وال   ــة عــدد وعللىل

س قية والي   يم بالبلديات،اتنتداب والي 

ي    وعىل
المتعلق بضبط  ي ية تنظيم مناظر  خارجية باتختبارات تنتداب مهندس أول بالسلك    2021/ 8/ 21قرار رئيس بلدية قليبية المؤرخ ف 

ك لمهندسي اإلدارات العمومية ل ائد  بلدية قليبية بعنوان سنة   . 2021المشي 
 

 قـــرر مـــا يـــلي

 واأليام الموالية مناظر  خارجية باتختبارات لالنتداب  2022أفريل  28قليبية و ل ائدتها يوم ببلدية ت تح 

ك لمهندسي اإلدارات العمومية بعنوان سنة                     ي رتبة مهندس أول بالسلك المشي 
 .  2021ف 

 .( 01) حدد عدد الخطط المراد سد شغور ا بخطة واحد  2
 

شحات يوم يقع 3  . 2022مارس  25ختم الي 
 

ي  4
ي   ا القرار سابقه المؤرخ ف 

 . 2021/ 08/ 21يلغ 
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