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مالحظة

ملفات 03:    متصرف رتبة في المقبولين الغير قائمة

 بإمكان المترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس اإلختبارات أو الشهادات ، تقديم طعن 

أيام عمل عــلى األقل قبل  تاريخ  (05)لدى السلطة التي لها صالحية التعيين ، و يتم الرد عليه في أجل 

.إجــراء هـــــــذه المسابقة


