
 

 .....المملكة المغربية                                                             الفقيه بن صالح في: .............................        
 وزارة الداخلية         

 والية جهة تادلة أزيالل     
 عمالة إقليم الفقيه بن صالح    

 الجماعة الترابية الفقيه بن صالح 
 

 

 إعـــالن

 

 عن تأجيل إجراء مباراة لتوظيف مساعد اداري

     7من الدرجت الثالثت سلم  

 

 

 ينهي السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح.

بميزانية الجماعة  7إلى علم العموم أن مباراة توظيف مساعد إداري من الدرجة الثالثة سلم        

والتي سبق أن تم االعالن عن تحديد تاريخ  3125شتنبر  29بتاريخ  283بموجب قرار عدد 

 22بتاريخ  42:3بالجرائد الوطنية )النهار المغربية عدد  3125نونبر  34إجرائها بتاريخ 

وجريدة الحركة عدد  3125أكتوبر  22بتاريخ  697و جريدة األخبار عدد  3125أكتوبر 

تاريخ الحق و سوف يتم االعالن عنه ( قد تم تأجيلها الى 3125أكتوبر  24بتاريخ  9337

 فيما بعد.

 رئيس المجلس البلدي                                                             

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 .................................المملكة المغربية                                                             الفقيه بن صالح في: .        
 وزارة الداخلية         

 والية جهة تادلة أزيالل     
 عمالة إقليم الفقيه بن صالح    

 الجماعة الترابية الفقيه بن صالح 
 

 

 إعـــالن

 

 عن تأجيل إجراء مباراة لتوظيف مساعد تقني

     7من الدرجت الثالثت سلم  

 

 

 المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح. ينهي السيد رئيس

بميزانية الجماعة  7إلى علم العموم أن مباراة توظيف مساعد تقني من الدرجة الثالثة سلم        

والتي سبق أن تم االعالن عن تحديد تاريخ  3125شتنبر  29بتاريخ  282بموجب قرار عدد 

 22بتاريخ  42:3بالجرائد الوطنية )النهار المغربية عدد  3125 نونبر 34إجرائها بتاريخ 

وجريدة الحركة عدد  3125أكتوبر  22بتاريخ  697و جريدة األخبار عدد  3125أكتوبر 

( قد تم تأجيلها الى تاريخ الحق و سوف يتم االعالن عنه 3125أكتوبر  24بتاريخ  9337

 فيما بعد.

 رئيس المجلس البلدي                                                             

 
 

 
 
 

  



 .....المملكة المغربية                                                             الفقيه بن صالح في: .............................        
 وزارة الداخلية         

 والية جهة تادلة أزيالل     
 قليم الفقيه بن صالح عمالة إ   

 الجماعة الترابية الفقيه بن صالح 
 

 

 إعـــالن

 

 عن تأجيل إجراء مباراة لتوظيف تقني

     9من الدرجت الرابعت سلم  

 

 

 ينهي السيد رئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح.

بميزانية الجماعة بموجب  9إلى علم العموم أن مباراة توظيف تقني من الدرجة الرابعة سلم        

والتي سبق أن تم االعالن عن تحديد تاريخ إجرائها  3125شتنبر  29بتاريخ  281قرار عدد 

أكتوبر  22بتاريخ  42:3بالجرائد الوطنية )النهار المغربية عدد  3125نونبر  34بتاريخ 

 9337وجريدة الحركة عدد  3125أكتوبر  22بتاريخ  697و جريدة األخبار عدد  3125

 ( قد تم تأجيلها الى تاريخ الحق و سوف يتم االعالن عنه فيما بعد.3125أكتوبر  24بتاريخ 

 

 رئيس المجلس البلدي                                                             


