
  راطيـة الشعبيـةـة الديمقـريــزائـوريـة الجـالجمه
République Algérienne Démocratique et Populaire 

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

  الجماعات المحليـــــــةووزارة الداخليــة 
  المدرسة الوطنيــة الــإلدارة

   الجزائر– حيدرة –، شارع عبد القادر قادوش 13
  

  
  

  لمدرسة الوطنيــة لإلدارةبا  لاللتحاقمســابقة وطنيـــــة 
  

  
تنظم المدرسة الوطنية لإلدارة مسابقة وطنية على أساس           

  . تلميذ120لتوظيف االختبارات 
  
I -شروط المشارآـــة في المسابقة :  
  

رشحين من الجنسية الجزائرية، والذين تتوفر فيهم الشروط تتفتح المسابقة للم
  :التالية

عند تاريخ   على األآثر سنة)28( الثامنة والعشرين العمرأن يكون بالغا من  -
 أو إجراء المسابقة، وأن يكون متحصال على شهادة الليسانس في التعليم العالي

  : في الفروع التاليــةشهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها
  .الحقوقليسانس في  – 1
  . العلوم السياسية ليسانس في– 2
  . اإلقتصاديةالعلومليسانس في  – 3
  .علوم التسييرليسانس في  – 4
  .العلوم التجاريةليسانس في  – 5
  .العلوم المالية ليسانس في  – 6
  .علوم اإلعالم واإلتصــالليسانس في  – 7
  . في التسيير و التقنيات الحضرية دولةمهندس شهادة  – 8
  
وشهادة سنوات من األقدمية ) 03( الموظفين المرسمين الذين لديهم ثالث -

في نفس الفروع والبالغين من  أو شهادة معادلة لها ليسانس في التعليم العالي 
   . سنة على األآثر عند تاريخ إجراء المسابقة32العمر 

  



 يجب أن يكون المترشحين حاصلين على شهادة البكالوريا ومعفيين من واجب -
  .الخدمة الوطنيـة

  
 شارع عبد 13الوطنية لإلدارة  المدرسة إلى يرسل أو يودع ملف الترشح -

  .  الجزائر- حيدرة –القادر قادوش 
  
  

II -  المترشـحتكوين ملف     
  

  :اآلتيةيتضمن ملف الترشح الوثائق 
  
 أو تسحب من  تسجيل في المسابقة تسلمها المدرسة الوطنية لإلدارةاستمارة – 1

   zd.ena.wwwمحطة واب للمدرسة 
  .12 رقم   نسخة من شهادة الميالد– 2
  . شهادة الجنسية الجزائريـة– 3
  ).3البطاقة رقم ( مستخرج من صحيفة السوابق العدلية مؤرخ بأقل من ثالثة أشهر، – 4
 تسلم على التوالي من طرف     طبيتين للطب العام واألمراض الصدرية) 2(شهادتين   – 5

  .طبيب عام و طبيب مختص
  . الخدمة الوطنية أو اإلعفاء منهااتدة تثبت تأدية واجب شها– 6
  . نسخة مصادق عليها طبق األصل لشهادة البكالوريا– 7
  . نسخة مصادق عليها طبق األصل لشهادة التعليم العالي– 8
رشحين الموظفين وترخيص بالمشارآة في المسابقة ت قرار التعيين أو التثبيت بالنسبة للم– 9

  .تسلمه الهيئة التي لها سلطة التعيين
  .شمسيتان) 02( صورتان  – 10
  .عليهما الطابع البريدي وعنوان المترشح) 02( ظرفان – 11
   . دج200حدد مبلغ دفع الحقوق ب .  وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة– 12

  الوطنية لإلدارة تحول للسيد محاسب المدرسة 
 89. المفتاح  30 382 18رقم الحساب الجاري البريدي 
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III –طبيعة اإلختبارات   
  
  : اإلختبارات الكتابية للقبول– أ
  
  

         المعامل       المدة                           المواد

    4             ساعات4  في الثقافة العامةيتضمن موضوع  اختبار 

  3             ساعات3 ختبار حول المؤسسات السياسية والقانون العاما

  3             ساعات3  اختبار حول القضايا االقتصادية واالجتماعية

  2             ساعتان2  اختبار حول العالقات الدولية

  2             ساعات3  إنشاء في اللغة العربية

  2             ساعتان2  اختبار في اللغة الفرنسية

  2             ساعتان2  اختبار في اللغة اإلنجليزية
  
  

  في 10/20يقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على معدل عام أقل من 
  .االختبارات الكتابية للقبول

  
  
  : االختبار الشفوي للقبول النهائي– ب
  

 المشاآل لى وجه الخصوص امتحان تتمضن علجنة يتمثل في محادثة في الثقافة العامة مع 
  ).5المعامل (السياسية االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  
  .2009 بتمبر س02يوم يحدد تاريخ اختتام التسجيالت في المسابقة على أساس االختبارات 

  



  
  
  

IV –سيــر اإلختبارات   
  
  .نية لإلدارة  بالمدرسة الوط2009 أآتوبر 23 و 22- 21  أيـام الكتابيةاالختباراتتجرى  -
  
  

لإلجراء اإلختبار  في االختبارات الكتابية للقبول المترشحون الناجحونيتم  استدعاء 
  .الشفوي

  
  

V –  التكويـــندورة  
  

  سنوات بالمدرسة) 03( المترشحون الناجحون نهائيا تكوينا لمدة ثالث يتابع         
  . الوطنية لإلدارة

  
   الناجحون على شهادة المدرسة الوطنية لإلدارة عند انتهاء التكوين يتحصل التالميذ  

  .و يعينون طبقا ألحكام القوانين األساسية ذات الصلة
  

            
VI –جــالن النتائـ إعـ  

  
تعلن النتائج النهائية للمسابقة من طرف لجنة اإلمتحان، وتنشر عن طريق الجرائد          

  ).www.ena.dz(اليومية والموقع اإللكتروني للمدرسة 
  
  
  
  
  
  
  

  :مالحظة هامة
  

 .ةالتأخذ بعين اإلعتبار، من طرف لجنة اإلنتقاء، الملفات الغير الكاملة أو التي تصل بعد األجال المحدد


