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  ةیة اجلزا�ریة ا�ميقراطیة الشعبیامجلهور
احمللیةوزارة ا�ا�لیة و امجلا�ات   

 

                                       لٕالدارةاملدرسة الوطنیة 

 "موالي ٔ�محد مدغري"

  
  

   مسابقة االلتحاق بالمدرسة الوطنیة لإلدارةالنّظـام الّداخلي المتعلق ب
  
  

أفریل  25المؤرخ في  194-12 الداخلي مستوحاة من أحكام المرسوم التنفیذي رقمإّن قواعد ھذا النظام    

ت و اإلدارات  العمومیة المؤسسا في  المھنیة تنظیم المسابقات و االمتحانات  و الفحوص   اتالمتعلق بكیفی 2012

  .و إجرائھا
    

رف المؤسسات المالحظین المعینین من طت و كذا مراقبي قاعات االمتحان ویتعین على المترشحین  للمسابقا

  .حترام ھذه القواعد احتراما صارمااإلدارات العمومیة لحضور سیر ھذه المسابقات، او
  

I. بتنظیم اختبارات القبول للمسابقة القواعد العامة المتعلقة: 

 :اإلمتحانقاعة بااللتحاق   - أ

 

أو الجدول المبین في الموقع   استدعائھم و المكان المحددین في یجب على كل مترشح الحضور في الیو -1

 ).www.ena.dz( االلكتروني للمدرسة 

لى األقل، قبل انطالق دقیقة ع )30( ، ثالثونضور إلى مكان إجراء المسابقةعلى المترشحین الح -2

 )د30:سا07(االختبارات، أي 

یتخذ قرار المنع . االمتحانأثناء توزیع المواضیع بالدخول إلى قاعة ال یسمح للمترشحین الذین حضروا  -3

 .من الدخول، مھما كان سبب التأخر، من طرف رئیس المركز أو مسؤول القاعة

و المالحظین المعینین من قبل المؤسسات  مراقبینیـقتصر االلتحاق بقاعات االمتحان على المترشحین و ال -4

 .المعنیة، فقط العمومیة و اإلدارات

بطاقة التعریف (ساریة المفعول  الھویة  المترشحین استدعائھم و كذا وثیقة  یجب أن یكون بحوزة  -5

ة، بعد الدخول إلى قاعة یجب وضع الوثائق على الطاول). وطنیة، جواز السفر، رخصة السیاقةال

 .االمتحان

ل یجب على المترشحین غلق ھواتفھم النقالة و إیداع جمیع مستلزماتھم في المكان المخصص لذلك ، من قب -6

 . مراقب قاعة االمتحان
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یجب على المترشح االلتزام بالمكان المخصص لھ، و یمكن لمسؤول القاعة، عند الضرورة، تغییر مكان  -7

  . جلوس المترشح

  

 : الھندام و السلوك  - ب

یجب على المترشحین ارتداء لباس الئق و محترم و التحلي بسلوك رصین و جّدي و تجنب كل فعل من  -1

 .بالسیر الحسن لالختباراتشأنھ اإلخالل 

یمكن لرئیس مركز االمتحان أو مسؤول القاعة طرد أّي مترشح ذا ھندام أو سلوك من شأنھ عرقلة سیر  -2

 . االختبارات

 

  : التحقق من ھویة المترشحین -جـ  

ریة عند بدایة كل اختبار، یتحقق المراقبون من ھویة كل مترشح، بواسطة االستدعاء و وثیقة الھویة سا     

  ).وطنیة، جواز السفر، رخصة السیاقةبطاقة التعریف ال(المفعول 

  

  :إجراء االختبارات -د  

 . یعتبر الشروع في قراءة أو توزیع موضوع االختبار، مؤشرا لبدایة االمتحان -1

 .التحریر في كل من اختبار الثقافة العامة و اختبار التخصص یكون باللغة العربیة -2

 نھم  بأي  شكل من األشكال، و تبادلبی  فیما  االتصال  االختبارات،  مدة  طیلة  یمنع على المترشحین،  -3

 .ستعمال الوثائق غیر المرّخص بھا، كل محاولة من ھذا الشأن تعتبر غشاأو ا 

ال یسمح للمترشحین التنقل أو مغادرة القاعة إال بإذن مسبق من المراقب یضمن المراقبون توزیع  -4

 . طلب المترشحین ذلك األوراق اإلضافیة، عند

یسمح للمترشح الذي قرر التخلي عن المسابقة بمغادرة قاعة االمتحان، شریطة إمضائھ على ورقة  -5

 .الحضور و إرجاع ورقة االمتحان

 .منع التدخین داخل قاعة االمتحانی -6

  

  :احترام قواعد السریة  -ھـ  

كل لون آخر، یعتبر كعالمة  فقط )أسود أو أزرق (نفس اللّون  یجب على المترشحین الكتابة بقلم من -1

 . صفر في المادة المعنیةالممیزة من طرف لجنة التصحیح و یؤدي إلى منح عالمة 

یتعین على المترشحین ملء و إمضاء اإلطار الموجود بالجزء األعلى لورقة االمتحان، وذلك بكتابة  -2

 . و تاریخ ازدیادھم و رقم تسجیلھم ) سیة باللغة العربیة و الفرن(اسمھم و لقبھم 

لى أي ــتوائھا عــدم احـــعة األوراق وــریــتزام بســب االلــھ یجــعلومات، فإنــذه المــتثناء ھـــباس -3

م، لقب، إمضاء، رمز، عالمة، األحرف األولى، رقم أو أي مؤشر آخر لیست لھ صلة بموضوع ــاس

 .االختبار
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المراقبون على احترام قاعدة السریة، و بإمكان لجنة التصحیح أن تقرر تحان ویسھر رئیس مركز االم -4

 .إلغاء ورقة االمتحان المعنیة، في حالة اإلشارة إلى وجود عالمة ممیزة بھا

 

  :خروج المترشحین  -و 

مدتھا  بالنسبة لالمتحانات الكتابیة التي ال تفوق) للمرحاض، الخروج المسبق( ال یسمح بالخروج من القاعة  -1

 .ساعة، إال بالموافقة المسبقة لمسؤول قاعة االمتحان

تسلیم ورقة  یسمح بالخروج المسبق للمترشحین، في االختبارات التي تفوق مدتھا ساعة، شریطة  -2

 . االمتحان و اإلمضاء على ورقة الحضور

 .ة الحضورأو بعد إمضائھ على ورق/یعتبر نھائیا، كل خروج بعد تسلیم المترشح ورقة االمتحان و -3

 

  :تسلیم األوراق - ي        

یخطر المترشحون بانتھاء المدة القانونیة لالختبار، و یطلب منھم التوقف عن الكتابة و تسلیم ورقة   -1

یسجل اسم كل مترشح یواصل الكتابة بعد ھذا اإلخطار، في محضر، و قد یؤدي ذلك إلى إمكانیة . االمتحان

 .إلغاء ورقتھ من قبل لجنة التصحیح

كل مترشح لم یمض على . یجب على المترشح اإلمضاء على ورقة الحضور بعد إرجاعھ لورقة االختبار -2

 .ورقة الحضور یعتبر كمن لم یرجع ورقة االختبار

یجب على المترشحین الذین استعملوا عّدة أوراق، إدراجھا داخل ورقة االمتحان األصلیة، و تشبیكھا  -3

 .جمیعا

 .االختبار، من قبل مراقب القاعة، بعد التأكد من ھویة المترشحیجب ترمیز كل أوراق  -4

  .ال ترّد األوراق المسوّدة و ال یمكن أن تكون محّل تصحیح -5

 

II. الغش:  

یؤدي كل غش أو محاولة غش إلى الطرد الفوري و النھائي للمترشح المتورط، بعد إعداد محضر یتضمن  -1

 .المتحانالوقائع التي تمت معاینتھا من طرف مسؤول قاعة ا

ترشح المتسبب في الغش صفة الموظف، یجب على رئیس المركز إخطار الھیئة المستخدمة ـإذا كانت للم -2

 .لھ، للشروع في متابعتھ تأدیبیا

 

III.  ذوي االحتیاجات الخاصةالمترشحین بأحكام خاصة: 

االستفادة من المساعدة إلجراء  ذوي االحتیاجات الخاصة،یمكن لرئیس مركز االمتحان، السماح للمترشحین 

  . االختبارات الخاصة بالمسابقة

 


