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 اللتحاق وطنية ل مســابقة
 " موالي أمحد مدغري" الوطنيــة لإلدارة ابدلدرسة

 2020دورة 
 

 (120)عشرون  مائة ولتوظيف على أساس االختبارات وطنية  مسابقة تنظم ادلدرسة الوطنية لإلدارة
 ا.تلميذ

 

I - :شروط ادلشاركـــة يف ادلسابقة 
 :ةاآلتيالشروط  وفر فيهمتتوالذي   زائريةجنسية ج م  حشينت تفتح ادلسابقة للم

عند اتريخ إجراء ادلسابقة، وأن  على األكثر سنة (28) عشرونمثانية و  العمرم   اابلغ أن يكون -
 يف الفروع التاليــة: أو حشهادة معادلة ذلا على حشهادة الليسانس يف التعليم العايل متيصال يكون
 حشهادة ليسانس يف احلقوق، - 1
 العلوم االقتصادية،يف حشهادة ليسانس  - 2
 حشهادة ليسانس يف  ادلنامجنت،  - 3
  ،حشهادة ليسانس  يف علوم التسيري - 4
 حشهادة ليسانس يف العلوم التجارية، - 5
 .يإدار  تنظيم :فرع، حشهادة ليسانس يف العلوم السياسية - 6

 ابلنسبة للمرتشحني ادلوظفني:
 أن يكون مرمساً.-
 ادلسابقة.عند اتريخ إجراء سنوات  3أن يثبت خربة ال تقل ع  -
 سنة عند اتريخ إجراء ادلسابقة. 32ال يتجاوز عمره أ-
يف إحدى  التعليم العايل أو حشهادة معادلة ذلايف أن يكون حائزا على حشهادة ليسانس -

 التخصصات ادلشار إليها أعاله.



 

 

ادلناصب ادلفتوحة إمجايل م   %15*مع اإلحشارة إىل أن قبول ادلتحشين ادلوظفن يكون يف حدود 
 لمسابقة.ل
 .خلدمة الوطنيـةا جتاهويف وضعية قانونية  على حشهادة البكالوراي حاصال حجيب أن يكون ادلتحش -

 

 

II-  رتشـح التكوين ملف 
 

 :اآلتيةيتضم  ملف التحشح الواثئق 
ارة االستم ،ستمارة معلومات للمشاركة يف ادلسابقة لاللتياق ابدلدرسة الوطنية لإلدارةا -1

 .www.ena.dzادلوقع االلكتوين للمدرسة:  تسيب م 
 نسخة م  بطاقة التعريف الوطنية سارية ادلفعول، -2    
 نسخة م  ادلؤىل أو الشهادة ادلطلوبة، -3    
 ،نسخة م  حشهادة البكالوراي -4    
 الوضعية القانونية إزاء اخلدمة الوطنية، إثباتنسخة م  حشهادة  -5    
نسخة م  قرار التسيم ابلنسبة للمتحشين ادلوظفن مرفقة بتخيص ابدلشاركة يف ادلسابقة  -6    

ادلوقع االلكتوين للمدرسة:  م  منوذج التخيص سيبي ،تسلمو اذليئة اليت ذلا سلطة التعين
www.ena.dz  ، 

 ( مشسيتان،02صوراتن ) -7    
 ،(16X22) بريدي و عنوان ادلتحشحطابع هما ( علي02ظرفان ) -8    

عون احملاسب اللسيد لدج حتول  200 ادلقدرة بـــــــوصل دفع حقوق التسجيل يف ادلسابقة  -9     
 ادلدرسة الوطنية لإلدارة: ىلد

 

  40ادلفتاح  191/ 136رقم حساب اخلزينة الرئيسية:    
 19ادلفتاح  11312 30رقم احلساب اجلاري الربيدي :  أو          

 
 

 التايل: الرابط يف ادلسابقة الكرتونيا، عربالتسجيل يتم 
https://services.interieur.gov.dz 

 

 يف ظرف مغلق للسيد مديرادلكون م  الواثئق ادلبنية أعاله لف ادل لارسكما ميك  للمتحشح إ
عبد القادر  شارع 13ادلدرسة الوطنية لإلدارة إىل العنوان التايل:  الدراسات )مكتب ادلسابقات(

 .16035اجلزائر  –حيدرة  –قادوش 
 

http://www.ena.dz/
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 الربيد العادي. عربإلكرتوين أو ال يُقبل إال تسجيل واحد  :هامة مالحظة

 عرب األرضية الرقمية  ،حيدد اتريخ اختتام التسجيالت يف ادلسابقة على أساس االختبارات -
        .الصحافة ادلكتوبةيف  إعالنأول صدور  ابتداء من اتريخ .( يوم عمل15خبمسة عشر )

و هي نفس فرتة التسجيالت لقبول ادللفات عرب الربيد العادي، حيث ال يقبل أي ملف يرد 
 ادلدرسة بعد هذا التاريخ. إىل

-  III –  االختباراتطبيعة 
 

 الكتابية للقبول: االختبارات – أ
  

 ادلعامل        ادلدة      ادلواد                         

 3 ساعات 3    الثقافة العامةيف  ايتضم  موضوعاختبار 

ادليادي   أحديف  حبسب التخصص اختياري اختبار
 :اآلتية

 ادلؤسسات السياسية والقانون العام، - 
 وادلالية،القضااي االقتصادية  - 
 .أو ادلنامجنت علوم ادلنظمات، التسيري - 

 4 ساعات 3   

 1 ساعتان 2    يف اللغة األجنبية )فرنسية أو إجنليزية(اختياري اختبار 

 

االختبارات  يف 10/20  ع يقلعلى معدل عام ا صلو حتصى م  ادلسابقة ادلتحشيون الذي  يق
 الكتابية للقبول.

 
 االختبار الشفوي للقبول النهائي: – ب

 

يتمثل يف حمادثة يف الثقافة العامة مع جلنة امتيان تتضم  على وجو اخلصوص ادلواضيع السياسية 
 ، واالجتماعية والثقافيةواالقتصادية 

 ،دقيقة 20 ميادثةلالقصوى لدة ادل -
 .3ادلعامل -
 



 

 
 

IV – و الطعونلفات دراسة ادل: 
 

غري ادلقبولن الجتياز االختبارات الكتابية للقبول يف موقع ادلدرسة نشر قائمة ادلتحشين ادلقبولن و ت
(www.ena.dz).  

 ابلنسبة للطعون:
 . الحقا موقع ادلدرسةالذي سيتم نشره يف تقدمي طعوهنم عرب االمييل   ادلقبولنميك  للمتحشين غري 

للقبول يف موقع ادلدرسة ادلشار إليو  الجتياز االختبارات الكتابيةئمة النهائية للمقبولن تنشر القا
 أعاله.

يعترب نشر قائمة الناجين يف االختبارات الكتابية للقبول و االختبار الشفوي للقبول النهائي يف 
 مبثابة استدعاء للمتحشح. (www.ena.dz)موقع ادلدرسة 

 

V- النتائج إعالن 
 

وتلصق على مستوى ، (www.ena.dz)على ادلوقع االلكتوين ة للمسابقة تعل  النتائج النهائي
 .ادلدرسة الوطنية لإلدارة

 

 مالحظة هامة:
 

 ل احملدد.جأو اليت تصل بعد األ ادلكتملةغري ادللفات ، االعتبارذ بعن ؤخت ال
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