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  املحـتــــوى
  

  

 املحلية الجماعات
 

 الحمامات

 متعاقد عون  النتداب  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية ضبط قرار بتنقيح يتعلق 2020 ةيجويل 1  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 2298...........................................................................مدنية هندسة إختصاص أول مهندس خطة ليشغل 1أ صنف

 مساعد متصرف  النتداب  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق 2020 ةيجويل 26  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 2298............................................................................................................................متعاقد

 اختصاص متعاقد  مساعد  متصرف النتداب  بالملفات خارجية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2020 ةيجويل 26  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 2298...........................................................................................................................محاسبة

  إدارة مستكتب النتداب  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية يضبط بقرار يتعلق 2020 ةيجويل 26  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 2298............................................................................................................................متعاقد

 مستكتب النتداب  الشفاهية واإلختبارات  بالملفات خارجية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2020 ةيجويل 26  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 2298.......................................................................................................................متعاقد إدارة
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       القــــرارات

  

  

  المحلية الجماعات

  

  الحمامات

 يتعلق 2020 ةيجويل 1  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

  النتداب  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية ضبط قرار بتنقيح

 هندسة إختصاص أول مهندس خطة ليشغل 1أ صنف متعاقد عون

  مدنية

 كيفية ضبط  قرار بتنقيح يتعلق 2020 جويلية 01 في مؤرخ قرار

 طريق عن الشفاهية وباإلختبارات بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم

 أول مهندس خطة ليشغل 1أ صنف متعاقد عون  النتداب التعاقد

 العمومية اتاإلدار لمهندسي المشترك بالسلك مدنية هندسة اختصاص

  2020 سنة بعنوان الحمامات بلدية لفائدة

  بلدية رئيس

  مراد معز

------------------  

 يتعلق 2020 ةيجويل 26  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

 متصرف  النتداب  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار

  متعاقد مساعد

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020 جويلية 26 في مؤرخ قرار

 النتداب التعاقد طريق وعن  الشفاهية واإلختبارات بالملفات الخارجية

 المشترك اإلداري  بالسلك  محاسبة اختصاص مساعد متصرف

  2020 سنة بعنوان الحمامات بلدية لفائدة العموموية لإلدارات

  بلدية رئيس

  مراد معز

------------------  

 يتعلق 2020 ةيجويل 26  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

 متعاقد  مساعد  متصرف النتداب  بالملفات خارجية مناظرة فتح بقرار

  محاسبة اختصاص

 خارجية مناظرة  بفتح يتعلق 2020 جويلية 26 في  مؤرخ قرار

 ليشغل  3أ صنف  التعاقد طريق وعن الشفاهية واإلختبارات بالملفات

 المشترك اإلداري بالسلك بةمحاس اختصاص مساعد متصرف خطة

  2020 سنة سنة بعنوان  بلدية لفائدة العمومية لإلدارات

  بلدية رئيس

  مراد معز

  

------------------  

 يتعلق 2020 ةيجويل 26  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

 مستكتب النتداب  بالملفات الخارجية المناظرة تنظيم كيفية يضبط بقرار

  متعاقد  إدارة

 المناظرة تنظيم كيفية بضبط يتعلق 2020 جويلية 26 في مؤرخ قرار

 النتداب التعاقد طريق وعن لبشفاهية واإلختبارات بالملفات الخارجية

 بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة مستكتب

  2020 سنة بعنوان الحمامات

  بلدية رئيس

  مراد معز

  

------------------  

 يتعلق 2020 ةيجويل 26  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار

 النتداب  الشفاهية واإلختبارات  بالملفات خارجية مناظرة فتح بقرار

  متعاقد إدارة مستكتب

 خارجية مناظرة بفتح يتعلق 2020 جويلية 26 في  مؤرخ قرار

 أعوان النتداب التعاقد طريق وعن  الشفاهية واإلختبارات  بالملفات

 اإلداري بالسلك إدارة مستكتب   خطة ليشغلوا    ج  صنف نمتعاقدي

 سنة بعنوان  الحمامات بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

2020  

  بلدية رئيس

  مراد معز
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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