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 رارـــــــــــــــقـــ
 

يتعلق بفتح امتحان مهني  2019 جويلية 15 بلدية القلعة الصغرى مؤرخ في ةمن رئيس        

 لترقية العملة من صنف إلى صنف أعلى مباشرة.
 

 رئيسة بلدية القلعة الصغرىإّن 
 
     

المتعلق  2018ماي  09المؤرخ في  2018لسنة  29األساسي عدد  االطالع على القانونبعـد   

 بإصدار مجلة الجماعات المحلية.

المتعلق بضبط النظام  1983ديسمبر  12 المؤرخ في 1983 لسنة 112عدد القانون  و على   

، ة اإلداريةـاألساسي العام ألعوان الدولة و الجماعـات المحلية و المؤسسـات العموميـة ذات الصبغ

المـؤرخ في  2011 لسنة 89عدد و على جميـع النصوص التي نقحتـه أو تّممـته و خاصـة المرسوم 

 .2011سبتمبـر  23

 المتعلق بإحداث بلدية القلعة الصغرى، 1957جانفي  9األمر المؤرخ في  و على   

 المتعلق بضبط النظام 1998ديسمبر  18المؤرخ في  1998لسنة  2509األمر عدد  وعلى   

ة ذات ــت العموميــاة والمؤسســات المحليــة والجماعــعملة الدول كــاص بسلــاسي الخــاألس

 اإلداريـة. ـــةالصبغ

غ ـق بضبط صيــالمتعل 2019مارس  22 المؤرخ في 2019 لسنة 291 األمر الحكومي عددو على 

 و آليات االنتداب و الترقية و الترسيم بالبلديات.

و المتعلــق بتنصيــب  2018جوان  29ة المجلس البلدي المنعقـد يــوم محضر جلس و على   

 المجلــس البلدي و انتخاب الرئيس و المساعد األول و المساعدين.

امج االختبارات ــام و برنـــط نظـق بضبــالمتعل 2014فيفري  24رر المؤرخ في ــالمق و عـلى

 جماعات المحلية.و االمتحانات المهنية النتداب و ترقية عملة ال

المتضمـن المدونـة المهنيـة و ترتيـب  2014فيفـري  24الملحـق للمقـرر المـؤرخ في  و عـلى

 الخطـط و المشموالت و شروط الترقية و االنتداب لعملة المجالس الجهوية و البلديات.

تهم من المتعلق بضبـط عـدد العملة المزمع ترقي 2019 جويلية 15القـرار المؤرخ في  و على

 .2019صنف إلى صنف أعلى مباشرة ببلدية القلعة الصغرى بعنوان سنة 

 



 

 

 قــــرر مـــــا يــــــلي
 
 

 ىيفتح ببلدية القلعة الصغرى امتحان مهني لترقية العملة من صنف إلى صنف أعل :األول فصلال
  مباشرة و ذلك وفقا لمقتضيات الجدول التالي:

 
 ضمن الوحدة الثانية: –(1

 

عـدد العملـة المـراد ترقيتهـم عن  األصناف التي ستتم الترقية إليها 
 طريق امتحان مهني

 1 الصنف الرابع

 3 الصنف الخامس

 2 الصنف السادس

 2 الصنف السابع

  
 
 و األيام الموالية. 2019 ديسمبر 05 الخميس تجرى االمتحانات المهنية يوم:الثاني فصلال
   
 .2019 نوفمبر 05 الثالثاءالترشحات يوم  يقع ختم :الثالث فصلال
 
 
 

 2019 جويلية 15 :القلعة الصغرى في                                                      
 

 البلديــــة ةرئيـس                                                                              
                                                     

 سميحة بوراوي                                                                     
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 


