
اموظنية  غن امتساؤالت املتداوةل املتؼوقة ابمتسجيل يف مسابقة الامتحاق ابملدرسةمناذج 

 ملإدارة" موالي أ محد مدؾري"

 1 - أ س ئةل متؼوقة ابمسن امقاهوهية:
 

نوتسجيل يف املسابقة؟ ةامسن احملدد ما يه         

مثاهية و غرشين س نة غند اترخي  ال جيب أ ن يتؼدى املرتحش، وفينيامل ؿريابمنس بة نومرتحشني -    

 .املسابقةجراء اإ 

اترخي اجراء  س نة غند ال جيب أ ن يتؼدى املرتحش اجنني و جلجني، املوفينيابمنس بة نومرتحشني -

 املسابقة  
 

 ىل ميكنين اجتياز املسابقة؟( س نة 11) أ ان يف سن امواحد و امثلجني

ماكهك  82ل ّن س نك جتاوز ال ميكنك اجتياز املسابقة بصية مرتحش ؿري موفف  ػاما، مكن ابإ

س نة  18ل ّن س نك مل يتجاوز  مرّّس )مس تويف ملك امرشوط( صية موففبسابقة امتسجيل يف امل 

 .غند اترخي اجراء املسابقة
 

 س نة ىل ميكنين امتسجيل يف املسابقة؟ 11أ بوؽ من امؼمر موفف 

 س نة. 18ل هّك جتاوزت امسن امقاهوهية احملددة بـــ  مرتحش موففال ميكنك اجتياز املسابقة بصية 

 

  :شيادة اجلامؼيةأ س ئةل متؼوقة ابم  -8

شيادة ميساوس يف امؼووم امس ياس ية، فرع: امؼلقات ادلومية، ىل ميكنين امرتحش م  مرتحش حامل

 الجتياز املسابقة؟

" امتنظمي الاداري عوو  يف صخص  امؼووم امس ياسة ىو فرع ال حيق كل ذكل ل ّن اميرع اموحيد امل

اذلي يتضمن فتح مسابقة ػىل أ ساس  8181مارس  11ػويو امقرار املؤرخ يف  وفق ما ين  " فقط

دارة  و ػويو ال يقبل موف ترحشمك. ،8181دورة  -الاختبارات ملمتحاق ابملدرسة اموظنية ملإ

 

 

 

 



 ؟أ جنبية املسابقة ػوام أ هين متحصل ػىل شيادة ميساوسىل ميكنين املشارلة يف     

صادرة من مصاحل  نوشيادة ال جنبية مؼادةل دليك شيادة هؼم ميكنك ذكل، مكن رشيعة أ ن تكون 

 وزارة امتؼومي امؼايل و امبحث امؼومي ابجلزائر.
 

أ وّد جارة ) ما يقابل س نة أ وىل ماسرت يف اجلامؼة( ، نوت ابملدرسة امؼويا رابؼةس نة  أ ان ظامب   

 امتسجيل يف املسابقة، ىل ميكنين ذكل؟
 

و ال ميكن قبول ل ّن امشيادة املعووبة يه  شيادة  انويساوس ال ميكنك امتسجيل يف املسابقة 

 و اجلذع املشرتك.امتكوين امتحضريي هنائك ابمرمغ من امدارس امؼويا ة نوياملدرس   امشيادات
 

  :رتحشني املوفينيأ س ئةل متؼوقة ابمل -1

ماكين امرتحش بصييت موفف             س نة  18يف اإظار )غقود ما قبل امتشـيل( أ بوؽ من امؼمر  ىل ابإ

 س نوات؟ 1و أ متتع خبربة مدهتا 

مارس  11وفق ما ين  ػويو امقرار املؤرخ يف حتوز ػىل قرار امرتس مي  ال ال ميكنك امرتحش ل هك

دارة 8181 دورة  -اذلي يتضمن فتح مسابقة ػىل أ ساس الاختبارات ملمتحاق ابملدرسة اموظنية ملإ

8181 . 
 

 

ملرتحشني صة و ثتوفر دلي امرشوط املنصوصة املتؼوقة ابأ ان اظار يف مؤسسة اقتصادية خا

 املوفيني، ىل يمت قبول ترحشي؟
 

 ) امقعاع امؼام(. املؤسسات امؼمومية االإدارات و يف  فقط املوفيني املرّّسني يمت قبول
 

 

 أ وّد أ ن أ ترحش الإجتياز املسابقة، ىل ميكنين ذكل؟ "سوانظراك" رشلةأ ان موفف يف  

دارة معومية مثوام ين   ال ميكنك امرتحش ل هّك موفف يف مؤسسة معومية اقتصادية و ميست يف اإ

 ػويو امقاهون.
 

 
 

 مسابقتمك، ما يه اإجراءات املشارلة؟ و أ وّد املشارلة يف 11أ ان حمايم يف سّن   

ن ث احلرة ال ميكن ل حصا  املين اّل اإ قّدم نومسابقة مكرتحش ػادي دون سن املشارلة يف املسابقة اإ

 امثامنة و امؼرشين.
 

 

 

 

 

 

 



و دلي خربة همنية مدهتا س نتني و هصف  س نة 11أ بوؽ من امؼمر  والية أ درارمرّّس يف   اظارأ ان 

 س نة، ىل ميكنين امرتحش؟

 ( س نوات.11ال ميكنك امرتحش هظرا منق  س نوات ال قدمية احملددة بثلث)
 

زاء اخلدمة اموظنية؟ -4  أ س ئةل متؼوقة بوضؼية املرتحش اإ
 

 ؟اموظنية صاحلةىل لك بعاقات ثأ جيل اخلدمة     

 .امسارية امليؼول بعاقات امتأ جيلثقبل فقط 
 

 ما يه حاالت الاس تدػاء املقبوةل؟    

س تلم بعاقة االإغياء اههنائية و ثكل متقدم نومصاحل املؼنية الس تدػاءات اميت ثتضمن ايمّت قبول الا

 اميت ثثبت أ ن املؼين يف وضؼية قاهوهية.
 

 

 أ س ئةل ػامة: -5 

 امتؼريف اموظنية يف موف امرتحش؟ىل يمّت قبول وسخة من جواز امسير غوض بعاقة      

 و رخصة امس ياقة سارييت امليؼول.أ  ثقبل فقط وسخة من بعاقة امتؼريف اموظنية 
 

 امبدلية، ىل يه مقبوةل؟ صادرة غندلي لياةل      

 .فقط يمّت قبول شيادة امكياةل امصادرة غن احملمكة
 

أ ان متحصل ػىل شيادة ميساوس من مرلز جامؼي مل أ جده مضن قامئة املؤسسات املذمورة ػىل    

 املنصة امرمقية نوتسجيل يف املسابقة، ىل ميكنين امتسجيل؟
 

ىل املؤسسة هؼم، ختيار " أ خرى" غند االإشارة اإ  امشيادةسومتمك اميت  امتؼوميية ميكنك امتسجيل مع اإ

     اجلامؼية.

 

 


