
 نموذج طعن في نتائج المسابقة على أساس الشهادة

 

 نموذج طعن في نتائج المسابقة على أساس الشهادة   

 1111أفريل  11المؤرخة في  1أوال يجب عليكماالطالع على التعليمة رقم    

 للسيد الوزير األول والمتعلقة بإضفاء المرونية على إجراءات التوظيف بعنوان

 الوظيفة العمومية، يهدف هذا المنشور إلى تحديد معايير انتقاء المترشحين في

 .المسابقات على أساس الشهادة لإللتحاق بمختلف رتب الموظفين

   http://www.medea-dz.com/arb/index.ph...556&Itemid=263 

انصحك بتقديم الطعن على مستوى الوظيف العمومي لواليتك مع تسليم  اخي   

يوما تقدم  11الجهة المنظمة للمسابقة اذا لم يتم الرد عليك في حدود  خة الىنس

 الى المحكمة االدارية و ان شاء هللا اذا كان عندك حق تجيبو باذن هللا بشكوى

 :نمودج الطعن في نتائج المسابقة   

إليك أخي نموذج الطعن إمأل الفراغات بما يتناسب مع حالتك و بالتوفيق ان شاء    

 هللا

 

 ........................... :السيد: .................................................. التاريخ   

 .................................... مترشح لمسابقة   

 ............................................... :الساكن   

 ................................................ :الهاتف   

 

 ..................... .................................................. :إلى السيد المحترم   

 الموضوع: طعن في نتائج المسابقة لعدم   

.................................................. ................................ 

 

النتائج  ن أتقدم أمام سيادتكم بهذا الطعن من أجل إعادة النظر فييشرفني سيدي أ   

 لاللتحاق برتبة .......................................... لعدم

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. .......... 

 أنني حاصل على شهادة الليسانس في ...................... تخصص حيث-   

 .......................... جامعة ..................... دفعة ..............................

 عن مسابقة التوظيفقامت باإلعالن ...................................... حيث أن -   

فتح مناصب في  يوم ........................... بجريدة ................................و

 .............................. تخصص



حيث قمت بإيداع ملف الترشح و الذي وصل إلى ......................في اآلجال  -   

 . المحددة و الختم دليل على ذلك

 ث أنه و بعد استيفائي لجميع الشروط المنصوص عليها في الموادحي -   

 المتضمن القانون األساسي العام للوظيف 10-10من القانون رقم  75،77،78،79

 العمومي،

تم .............................. .................................................. و بتاريخ -   

 ........................ القبول دون احتساب تم اعتماد معدلاعالن النتائج. وعليه 

و المتعلق بمتفشية الوظيفة  111-89و بناءا على المرسوم التنفيذي رقم  -   

 منه 10العمومية السيما المادة 

 المعدل و المتمم بموجب 180-89و بناءا على المرسوم التنفيذي رقم  -   

 كيفيات تنظيم المسابقات و االمتحانات وو المتعلق ب 109-10المرسوم رقم 

 18، 10االختبارات المهنية في المؤسسات و اإلدارات العمومية السيما المواد 

 .منه

 :بناءا على ما سبق   

 :ألتمس من سيادتكم   

 . قبول الطعن شكال لوقوعه داخل اآلجال القانونية   

و ............. .................................................. إلغاء نتائج المسابقة لعدم   

 من جديد بقبول ترشحي للمسابقة لدى......................... و إنصافي و التصدي

 .تطبيق القانون في هذا الخصوص

 دمتم في خدمة القانون   

 

 المعني باألمر   

 

 :إمضاء   

 : نسخة ألى   

 السيد : رئيس مفتشية الوطيف العمومي   

 السيد : والي الوالية   

 السيد : مدير الوظيفة العمومية   

 الجرائد اليومية    

 

 
 


