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مســابقة وطنية لاللتحاق
ابملدرسة الوطنيــة لإلدارة " موالي أمحد مدغري"
دورة 2022
تنظم املدرسة الوطنية لإلدارة مسابقة وطنية على أساس االختبارات لتوظيف مائة وعشرون ()120
تلميذا.
 - Iشروط املشارك ــة يف املسابقة:

تفتح املسابقة للمتشحني من جنسية جزائرية والذين تتوفر فيهم الشروط اآلتية:
 أن يكونوا ابلغني من العمر مثانية وعشرون ( )28سنة على األكثر عند اتريخ إجراء املسابقة، أن يكونوا متحصلني على شهادة الليسانس يف التعليم العايل أو شهادة مهندس دولة أو شهادةمعادلة هلا يف الفروع التاليــة:
 - 1احلقوق،
 - 2العلوم االقتصادية،
 – 3علوم التسيري،
 – 4العلوم التجارية،
 – 5العلوم املالية واحملاسبة،
 – 6املنامجنت،
 -7العلوم السياسية.

 أن يكون املتشحون حائزين على شهاداهتم بتصنيف "أ" أو "ب" فقط ،وفقا للمقرر رقم 714املؤرخ يف  03نوفمرب  2011الصادر عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي واملتضمن كيفيات ترتيب
الطلبة ،أو مبعدل عام للمسار التكويين ال يقل عن  20/12ابلنسبة للمتشحني املتحصلني على
شهاداهتم قبل تطبيق القرار املشار إليه أعاله.
 جيب أن يكون املتشحون حاصلني على شهادة البكالوري ويف وضعية قانونية جتاه اخلدمة الوطنيـة.ابلنسبة للمرتشحني املوظفني:

أن يكونوا مرمسني.أن يثبتوا خربة ال تقل عن  3سنوات عند اتريخ إجراء املسابقة.أال تتجاوز أعمارهم عن  32سنة عند اتريخ إجراء املسابقة.أن يكونوا حائزين على شهادة ليسانس يف التعليم العايل أو شهادة مهندس دولة أو شهادةمعادلة هلا يف إحدى التخصصات املشار إليها أعاله وبنفس شروط التصنيف "أ" أو "ب" واملعدل
املشار إليهما أعاله.
* -مع اإلشارة إىل أن قبول املتشحني املوظفني يكون يف حدود  %15من إمجايل املناصب املفتوحة
للمسابقة.

 -IIتكوين ملف الرتشـح
يتضمن ملف التشح الواثئق اآلتية:
 - 1استمارة معلومات للمشاركة يف املسابقة لاللتحاق ابملدرسة الوطنية لإلدارة،
 -2نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية املفعول،
 -3نسخة من املؤهل أو الشهادة املطلوبة،
 -4نسخة من امللحق الوصفي للشهادة اجلامعية يبني تصنيف املتشح خالل مساره التكويين،
 -5نسخة من كشوف النقاط للسنوات األربعة ابلنسبة للمتشحني املتحصلني على شهاداهتم قبل
تطبيق قرار التصنيف املشار إليه أعاله،
 -6نسخة من شهادة البكالوري،
 -7نسخة من شهادة إثبات الوضعية القانونية إزاء اخلدمة الوطنية،

 -8نسخة من قرار التسيم ابلنسبة للمتشحني املوظفني مرفقة بتخيص ابملشاركة يف املسابقة تسلمه
اهليئة اليت هلا سلطة التعيني .يسحب منوذج التخيص من املوقع االلكتوين للمدرسةwww.ena.dz :
 -9صورة مشسية،
 -10وصل دفع حقوق التسجيل يف املسابقة املقدرة بـ ـ ـ ـ  200دج حتول للسيد العون احملاسب لدى
املدرسة الوطنية لإلدارة:
رقم حساب اخلزينة الرئيسية 198 /136 :املفتاح 40
أو رقم احلساب اجلاري الربيدي 18382 30 :املفتاح 89

يدون املرتحش امسه ولقبه عىل وصل دفع حقوق التسجيل ويقدمه يوم اجراء الاختبارات الكتابية اىل مسؤول القاعة.
يتم التسجيل يف املسابقة الكرتونيا فقط ،عرب الرابط التايل:
https://ena.interieur.gov.dz
مالحظة هامة:
 -ال يُقبل إال تسجيل إلكتوين واحد،

 ال تُقبل امللفات اليت تُرسل عرب الربيد العادي، حيدد اتريخ اختتام التسجيالت يف املسابقة على أساس االختبارات ،عرب األرضية الرقمية خبمسةعشر ( )15يوم عمل ابتداء من اتريخ صدور أول إعالن يف الصحافة املكتوبة.
  – IIIطبيعة االختباراتأ – االختبارات الكتابية للقبول:
املواد

املدة

املعامل

اختبار يتضمن موضوعا يف الثقافة العامة

 3ساعات

اختبار اختياري حبسب التخصص يف أحد امليادين اآلتية:
 املؤسسات السياسية والقانون العام، القضاي االقتصادية واملالية، -التسيري ،علوم املنظمات أو املنامجنت.

 3ساعات

4

اختبار اختياري يف اللغة األجنبية (فرنسية أو إجنليزية)

 2ساعتان

1

3

يعترب انجحا الجتياز االختبار الشفوي للقبول كل متشح حيصل على معدل عام يساوي أو يفوق
 20/10يف االختبارات الكتابية للقبول ،دون احلصول على نقطة تقل عن .20/05
ب – االختبار الشفوي للقبول النهائي:
يتمثل االختبار الشفوي للقبول النهائي يف حمادثة يف الثقافة العامة مع جلنة امتحان تتضمن على وجه
اخلصوص املواضيع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
 املدة القصوى للمحادثة  20دقيقة، املعامل.3 – IVدراسة امللفات والطعون :
تنشر قائمة املتشحني املقبولني وغري املقبولني الجتياز االختبارات الكتابية للقبول يف موقع املدرسة
).(www.ena.dz
ابلنسبة للطعون:

ميكن للمتشحني غري املقبولني تقدمي طعوهنم عرب االمييل التايل:
recours.ena.2022@ena.dz

تنشر القائمة النهائية للمقبولني الجتياز االختبارات الكتابية للقبول يف موقع املدرسة املشار إليه أعاله.
يعترب نشر قائمة الناجحني يف االختبارات الكتابية للقبول واالختبار الشفوي للقبول النهائي يف موقع
املدرسة ) (www.ena.dzمبثابة استدعاء للمتشح.
 -Vإعالن النتائج
تعلن النتائج النهائية للمسابقة على املوقع االلكتوين ) ،(www.ena.dzوتلصق على مستوى
املدرسة الوطنية لإلدارة.

