اجلمهـوريـة اجلـزائـري ـة الدميقـراطيـة الشعبيـة
وزارة الداخليــة واجلماعات احمللي ـ ــة
ادلدرسة الوطنية الإلدارة " موالي أمحد مدغري"
 ،13شارع عبد القادر قادوش -حيدرة – اجلزائر

مســابقة وطنية لاللتحاق
ابدلدرسة الوطنيــة لإلدارة " موالي أمحد مدغري"
دورة 2018
تنظم ادلدرسة الوطنية لإلدارة مسابقة وطنية على أساس االختبارات لتوظيف مائة وعشرون
( )120تلميذا.
 - Iشروط ادلشارك ــة يف ادلسابقة:
تفتح ادلسابقة للمتحشين م جنسية جزائرية والذي تتوفر فيهم الشروط اآلتية:
 أن يكون ابلغا م العمر مثانية وعشرون ( )82سنة على األكثر عند اتريخ إجراء ادلسابقة ،وأنيكون متيصال على حشهادة الليسانس يف التعليم العايل أو حشهادة معادلة ذلا يف الفروع التاليــة:
 - 1حشهادة ليسانس يف احلقوق،
 - 8حشهادة ليسانس يف العلوم االقتصادية،
 - 3حشهادة ليسانس يف ادلنامجنت،
 - 4حشهادة ليسانس يف علوم التسيري،
 - 5حشهادة ليسانس يف العلوم التجارية،
 - 6حشهادة ليسانس يف العلوم السياسية ،فرع  :تنظيم إداري.
 أن يثبت ادلوظف ادلرسم و الذي ال يتعدى سنو 38سنة،أقدميو بثالث ( )33سنوات وحشهادةليسانس يف التعليم العايل أو حشهادة معادلة ذلا يف نفس الفروع ادلذكورة أعاله ،عند اتريخ إجراء
ادلسابقة ،وذلك يف حدود  % 15م ادلناصب ادلفتوحة يف ادلسابقة.
 -جيب أن يكون ادلتحشح حاصال على حشهادة البكالوراي ويف وضعية قانونية اجتاه اخلدمة الوطنيـة.

 - IIتكوين ملف الرتشـح
يتضم ملف التحشح الواثئق اآلتية:
 - 1استمارة معلومات للمشاركة يف ادلسابقة لاللتياق ابدلدرسة الوطنية
لإلدارة،االستمارة تسيب م ادلوقع االلكتوين للمدرسةwww.ena.dz :
 - 8نسخة م بطاقة التعريف الوطنية سارية ادلفعول،
 -3نسخة م ادلؤىل أو الشهادة ادلطلوبة،
 -4نسخة م حشهادة البكالوراي،
 -5نسخة م حشهادة إثبات الوضعية القانونية إزاء اخلدمة الوطنية،
 -6نسخة م قرار التسيم ابلنسبة للمتحشين ادلوظفن مرفقة بتخيص ابدلشاركة يف
ادلسابقة تسلمو اذليئة اليت ذلا سلطة التعين،
 -7صوراتن ( )38مشسيتان،
 -8ظرفان ( )38عليهما طابع بريدي و عنوان ادلتحشح (،)22X16
-9وصل دفع حقوق التسجيل يف ادلسابقة حدد بـ  833دج حتول للسيد العون احملاسب
لدى ادلدرسة الوطنية لإلدارة:
رقم حساب اخلزينة الرئيسية 191 /136 :ادلفتاح 40
أو رقم احلساب اجلاري الربيدي  11312 30 :ادلفتاح 19

يرسل أو يودع ملف التحشح يف ظرف مغلق للسيدة مدير الدراسات (مكتب ادلسابقات) إىل
ادلدرسة الوطنية لإلدارة  13حشارع عبد القادر قادوش – حيدرة – اجلزائر .16335

ميكن للمرتشح أن يقوم بعملية التسجيل عن بعد ،وذلك عرب الرابط التايل:

)(services.interieur.gov.dz
مالحظة هامة :ال يُقبل إال تسجيل واحد إما:
 -التسجيل عن بعد عرب الرابط

التايلservices.interieur.gov.dz :

 أو التسجيل عن طريق إرسال ملف عن طريق الربيد -أو إيداع ادللف على مستوى مكتب ادلسابقات على مستوى ادلدرسة الوطنية لإلدارة.

حيدد اتريخ اختتام التسجيالت يف ادلسابقة على أساس االختبارات ،خبمسة عشر ( )15يوم
عمل ،ابتداء من اتريخ أول إعالن يف الصحافة ادلكتوبة.
حيدد أخر أجل الستالم ملفات التسجيل ادلرسلة عرب الربيد ،مبدة مخسة عشر ( )15يوم
عمل ،ابتداء من اتريخ أول إعالن يف الصحافة ادلكتوبة ،ولن يقبل أي ملف يصل ادلدرسة
بعد هذه ادلدة.

 – IIIطبيعة االختبارات
أ – االختبارات الكتابية للقبول:
ادلواد

ادلعامل

ادلدة

اختبار يتضم موضوعا يف الثقافة العامة

 3ساعات

اختبار اختياري حبسب التخصص يف أحد ادليادي
األتية:
 ادلؤسسات السياسية والقانون العام، القضااي االقتصادية وادلالية ، -التسيري ،علوم ادلنظمات أو ادلنامجنت.

 3ساعات

4

اختبار اختياري يف اللغة األجنبية (فرنسية أو إجنليزية)

 8ساعتان

1

يقصى م ادلسابقة ادلتحشيون الذي حتصلوا على معدل عام يقل ع

3

20/10

يف االختبارات

الكتابية للقبول.

ب – االختبار الشفوي للقبول النهائي:
يتمثل يف حمادثة يف الثقافة العامة مع جلنة امتيان تتضم على وجو اخلصوص ادلواضيع السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،دلدة أقصاىا  83دقيقة ،ادلعامل .3

 – IVملفات ادلرتشحني:
تنشر قائمة ادلتحشين ادلقبولن وغري ادلقبولن الجتياز االختبارات الكتابية للقبول يف موقع
ادلدرسة ) .(www.ena.dz
تنشر قائمة ادلتحشين ادلقبولن الجتياز االختبار الشفوي للقبول النهائي يف موقع
ادلدرسة) .(www.ena.dz
 - Vإعالن النتائج
تعل النتائج النهائية للمسابقة م طرف جلنة االمتيان ،وتلصق على مستوى ادلدرسة الوطنية
لإلدارة وتنشر يف ادلوقع االلكتوين للمدرسة)(www.ena.dz
مالحظة هامة:
ال تؤخذ بعن االعتبار ،م طرف جلنة االنتقاء ،ادللفات غري الكاملة أو اليت تصل بعد األجل
احملدد.

