
   

 رارقـــــــــــ
 

اتب كإلى رتبة  اإلستثنائية المناظرة الداخلية بالملفات للترقيةبتأجيل يتعلق  30/30/0302من رئيسة بلدية المهدية مؤرخ في 

 لفائدة بلدية المهدية اإلداري المشترك لإلدارات العموميةسلك الب تصرف
 

 إن رئيسة بلدية المهدية
 بعد إطالعها على الدستور 

 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية  0322ماي  32المؤرخ في  0322ـدد لسنة 02وعلى القانون األساسي عـ

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  2220ديسمبر  20المؤرخ في  2220ـدد لسنة 220وعلى القانون عـ

ـدد لسنة 22وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـ ات الصبغة اإلدارية،ذالمحلية والمؤسسات العمومية 

 . 0322سبتمبر  00المؤرخ في  0322

 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، 2221جانفي  02وعلى األمر المؤرخ في 

اري المشترك فيفري المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلد 00المؤرخ في  0303ـدد لسنة 220وعلى األمر عـ

 لإلدارات العمومية .

 المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات، 0322مارس  00المؤرخ في  0322لسنة  ـدد022عـوعلى األمر 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. 0303سبتمبر  30المؤرخ في  0303ـدد لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عـ

المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية  21/30/0302رئيسة بلدية المهدية المؤرخ في  وعلى قرار

 إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.
ى رتبة إل اإلستثنائية بالملفات للترقية المناظرة الداخليةبفتح علق المت 21/30/0302مؤرخ في الرئيسة بلدية المهدية  وعلى قرار

 .لفائدة بلدية المهدية اإلداري المشترك لإلدارات العموميةسلك الب كاتب تصرف
 

 ي ـــا يلـــرر مـــق
 

رك لإلدارات بالسلك اإلداري المشتكاتب تصرف يقع تأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية إلى رتبة :  فصل وحيد

 كالتالي :  0302العمومية بعنوان سنة 

 .91/80/0809الخميس  التاريخ الجديد إلجراء المناظرة يوم -

 .91/80/0809اإلثنين  تاريخ ختم الترشحات الجديد يوم -
 
 
 
 

 ـــةة البلديــرئيس
 

 رـــزة بوبكـــفائ
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 رارقـــــــــــ
 

ستكتب مإلى رتبة  اإلستثنائية المناظرة الداخلية بالملفات للترقيةبتأجيل يتعلق  30/30/0302من رئيسة بلدية المهدية مؤرخ في 

 لفائدة بلدية المهدية اإلداري المشترك لإلدارات العموميةسلك الب إدارة
 

 إن رئيسة بلدية المهدية
 بعد إطالعها على الدستور 

 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية  0322ماي  32المؤرخ في  0322ـدد لسنة 02وعلى القانون األساسي عـ

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  2220ديسمبر  20المؤرخ في  2220ـدد لسنة 220وعلى القانون عـ

ـدد لسنة 22وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـ ات الصبغة اإلدارية،ذالمحلية والمؤسسات العمومية 

 . 0322سبتمبر  00المؤرخ في  0322

 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، 2221جانفي  02وعلى األمر المؤرخ في 

اري المشترك فيفري المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلد 00المؤرخ في  0303ـدد لسنة 220وعلى األمر عـ

 لإلدارات العمومية .

 المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات، 0322مارس  00المؤرخ في  0322لسنة  ـدد022عـوعلى األمر 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. 0303سبتمبر  30المؤرخ في  0303ـدد لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عـ

المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية  21/30/0302وعلى قرار رئيسة بلدية المهدية المؤرخ في 

 إلى رتبة مستكتب إدارة بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.
ى رتبة إل اإلستثنائية ظرة الداخلية بالملفات للترقيةالمنابفتح علق المت 21/30/0302مؤرخ في الرئيسة بلدية المهدية  وعلى قرار

 .لفائدة بلدية المهدية اإلداري المشترك لإلدارات العموميةسلك الب مستكتب إدارة
 

 ي ـــا يلـــرر مـــق
 

ترك لإلدارات بالسلك اإلداري المشمستكتب إدارة يقع تأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية إلى رتبة :  فصل وحيد

 كالتالي :  0302العمومية بعنوان سنة 

 .91/80/0809الخميس  التاريخ الجديد إلجراء المناظرة يوم -

 .91/80/0809اإلثنين  تاريخ ختم الترشحات الجديد يوم -
 
 
 
 

 ـــةة البلديــرئيس
 

 رـــزة بوبكـــفائ
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 رارقـــــــــــ
 

تصرف مإلى رتبة  اإلستثنائية المناظرة الداخلية بالملفات للترقيةبتأجيل يتعلق   30/30/0302من رئيسة بلدية المهدية مؤرخ في 

 لفائدة بلدية المهدية اإلداري المشترك لإلدارات العموميةسلك الب رئيس
 

 إن رئيسة بلدية المهدية
 بعد إطالعها على الدستور 

 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية  0322ماي  32المؤرخ في  0322ـدد لسنة 02وعلى القانون األساسي عـ

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  2220ديسمبر  20المؤرخ في  2220ـدد لسنة 220وعلى القانون عـ

ـدد لسنة 22وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـ ات الصبغة اإلدارية،ذالمحلية والمؤسسات العمومية 

 . 0322سبتمبر  00المؤرخ في  0322

 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، 2221جانفي  02وعلى األمر المؤرخ في 

اري المشترك فيفري المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلد 00المؤرخ في  0303ـدد لسنة 220وعلى األمر عـ

 لإلدارات العمومية .

 المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات، 0322مارس  00المؤرخ في  0322لسنة  ـدد022عـوعلى األمر 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. 0303سبتمبر  30المؤرخ في  0303ـدد لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عـ

المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية  21/30/0302وعلى قرار رئيسة بلدية المهدية المؤرخ في 

 إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.
ى رتبة إل اإلستثنائية ة الداخلية بالملفات للترقيةالمناظربفتح علق المت 21/30/0302مؤرخ في الرئيسة بلدية المهدية  وعلى قرار

 .لفائدة بلدية المهدية اإلداري المشترك لإلدارات العموميةسلك الب متصرف رئيس
 

 ي ـــا يلـــرر مـــق
 

شترك لإلدارات بالسلك اإلداري الممتصرف رئيس يقع تأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية إلى رتبة :  فصل وحيد

 كالتالي :  0302العمومية بعنوان سنة 

 .91/80/0809الخميس  التاريخ الجديد إلجراء المناظرة يوم -

 .91/80/0809اإلثنين  تاريخ ختم الترشحات الجديد يوم -
 
 
 
 

 ـــةة البلديــرئيس
 

 رـــزة بوبكـــفائ
 

 

 

 

 

 

 

 



   

 رارقـــــــــــ
 

تصرف مإلى رتبة  اإلستثنائية المناظرة الداخلية بالملفات للترقيةبتأجيل يتعلق   30/30/0302من رئيسة بلدية المهدية مؤرخ في 

 لفائدة بلدية المهدية اإلداري المشترك لإلدارات العموميةسلك الب مساعد
 

 إن رئيسة بلدية المهدية
 بعد إطالعها على الدستور 

 والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية  0322ماي  32المؤرخ في  0322ـدد لسنة 02وعلى القانون األساسي عـ

المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة والجماعات  2220ديسمبر  20المؤرخ في  2220ـدد لسنة 220وعلى القانون عـ

ـدد لسنة 22وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـ ات الصبغة اإلدارية،ذالمحلية والمؤسسات العمومية 

 . 0322سبتمبر  00المؤرخ في  0322

 المتعلق بإحداث بلدية المهدية، 2221جانفي  02وعلى األمر المؤرخ في 

اري المشترك فيفري المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلد 00المؤرخ في  0303ـدد لسنة 220وعلى األمر عـ

 لإلدارات العمومية .

 المتعلق بضبط صيغ وآليات اإلنتداب والترقية والترسيم بالبلديات، 0322مارس  00المؤرخ في  0322لسنة  ـدد022عـوعلى األمر 

 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. 0303سبتمبر  30المؤرخ في  0303ـدد لسنة 28وعلى األمر الرئاسي عـ

المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية  21/30/0302وعلى قرار رئيسة بلدية المهدية المؤرخ في 

 إلى رتبة متصرف مساعد بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية.
ى رتبة إل اإلستثنائية رة الداخلية بالملفات للترقيةالمناظبفتح علق المت 21/30/0302مؤرخ في الرئيسة بلدية المهدية  وعلى قرار

 .لفائدة بلدية المهدية اإلداري المشترك لإلدارات العموميةسلك البمتصرف مساعد 
 

 
 ي ـــا يلـــرر مـــق

 
ترك لإلدارات بالسلك اإلداري المشمتصرف مساعد يقع تأجيل المناظرة الداخلية بالملفات للترقية اإلستثنائية إلى رتبة :  فصل وحيد

 كالتالي :  0302العمومية بعنوان سنة 

 .91/80/0809الخميس  التاريخ الجديد إلجراء المناظرة يوم -

 .91/80/0809اإلثنين  تاريخ ختم الترشحات الجديد يوم -
 
 
 

 ـــةة البلديــرئيس
 

 رـــزة بوبكـــفائ
 

 

 

 

 

 

 


