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 اللتحاق وطنية لمســابقة  
 مدغري"" موالي أحمد  الوطنيــة لإلدارة بالمدرسة

 

 021لتوظيف على أساس االختبارات وطنية   مسابقة  لإلدارة تنظم املدرسة الوطنية   
 ا.تلميذ

 

I - :شروط المشاركـــة في المسابقة 
 :ةاآلتيالشروط  وفر فيهمتتوالذي   زائريةجنسية ج م  حشينت تفتح املسابقة للم

عند تاريخ إجراء  على األكثر سنة (22) مثانية و عشرون م  العمر ابالغ أن يكون -
أو حشهادة مهندس  على حشهادة الليسانس يف التعليم العايل متيصال املسابقة، وأن يكون

 يف الفروع التاليــة: دولة أو حشهادة معادلة هلا
 ،احلقوقليسانس يف  حشهادة   – 0
 ،العلوم السياسية ليسانس يفحشهادة    – 2
 ،االقتصاديةالعلوم ليسانس يف حشهادة    – 3
 ،علوم التسيريليسانس يف حشهادة    – 4
 ،العلوم التجاريةليسانس يف حشهادة    – 5
 ،العلوم املاليةليسانس يف حشهادة    – 6
 ،واالتصالعلوم اإلعالم ليسانس يف حشهادة    – 7
 ،حشهادة املدرسة الوطنية لإلدارة  -2
 ،حشهادة مهندس دولة يف التخطيط و اإلحصاء -9

 يف التسيري و التقنيات احلضرية. دولة مهندس حشهادة – 01



 

سنوات و ( 13)أقدميه بثالث  سنة، 32  أن يثبت املوظف املرسم و الذي ال يتعدى سنه -
حشهادة ليسانس يف التعليم العايل أو حشهادة معادلة هلا يف نفس الفروع عند تاريخ إجراء 

 يف املسابقة.م  املناصب املفتوحة  % 05ذلك يف حدود ، و املسابقة
اخلدمة  اجتاهويف وضعية قانونية   على حشهادة البكالوريا جيب أن يكون املتش حاصال -

 .الوطنيـة
 

II -  ترشـح   التكوين ملف 
 :اآلتيةيتضم  ملف التحشح الوثائق 

 ،طلب خطي -  
 الوطنية، نسخة م  بطاقة التعريف - 
 ،نسخة م  حشهادة البكالوريا -         
 ،نسخة م  حشهادة الليسانس  - 

تخيص القرار التعين أو التثبيت بالنسبة للمتحشين املوظفن و نسخة م   -
 التعين؛               ةاهليئة  اليت هلا سلط مه تسلاملسابقة باملشاركة يف 

عون اللسيد لدج حتول  211وصل دفع حقوق التسجيل يف املسابقة حدد ب  - 
 املدرسة الوطنية لإلدارة: ىاحملاسب لد

  04المفتاح  391/ 311رقم حساب الخزينة الرئيسية:          
  19المفتاح  31111 14رقم الحساب الجاري البريدي :  أو          
 ،(X 22 06) بريدي و عنوان املتحشحطابع هما ( علي12ظرفان ) -        

 ، املسابقة لاللتياق باملدرسة الوطنية لإلدارةستمارة معلومات للمشاركة يف ا -        
  www.ena.dz  املوقع االلكتوين للمدرسة:  ارة تسيب م االستم           

 
 –حشارع عبد القادر قادوش  03املدرسة الوطنية لإلدارة  اىلأو يودع ملف التحشح  يرسل

  .06135اجلزائر  –حيدرة 
 

http://www.ena.dz/


 

 1432فيفري  11 حيدد تاريخ اختتام التسجيالت يف املسابقة على أساس االختبارات يوم
III –  االختباراتطبيعة 
 
 الكتابية للقبول: االختبارات – أ
 

 المعامل        المدة      المواد                         

   4           ساعات 4 يف الثقافة العامة  ايتضم  موضوعاختبار 

 3           ساعات 3 اختبار حول املؤسسات السياسية والقانون العام

 3           ساعات 3 اختبار حول القضايا االقتصادية واالجتماعية

 2           ساعتان 2 اختبار حول العالقات الدولية

 2           ساعات 3 إنشاء يف اللغة العربية

 2           ساعتان 2 اختبار يف اللغة الفرنسية

 2           ساعتان 2 اختبار يف اللغة اإلجنليزية

 
يف االختبارات الكتابية   34/14  ع يقلعلى معدل عام ا صلو حتصى م  املسابقة املتحشيون الذي  يق

 للقبول.
 االختبار الشفوي للقبول النهائي: – ب

 

 ملوضوعات ا اخلصوص  على وجه  تتضم امتيان جلنة   معالعامة    الثقافة يف حمادثة  يف   يتمثل
 (.5االقتصادية واالجتماعية والثقافية )املعامل  و السياسية

 
 



 

 
 

IV –  االختباراتسيــر 
 

 باملدرسة الوطنية لإلدارة.  1432أفريل  40و  41، 41 مالكتابية أيـا االختباراتجترى 
 

 الشفوي. االختبارلإلجراء يف االختبارات الكتابية للقبول  ن الناجيناملتحشياستدعاء يتم 
 
 V- النتائج إعالن 

وتلصق على مستوى املدرسة الوطنية لإلدارة ، ة للمسابقة م  طرف جلنة االمتيانتعل  النتائج النهائي
  ( www.ena.dz)للمدرسة تنشر يف املوقع االلكتوينو 
 

 :اتمالحظ
 

 رقم  التنفيذي  املرسوم م   35)املادة  " مرتن م   أكثر  بالـمدرسة   لإللتياق التحشـح   ميك  "ال -0
 ، يتضم  تنظيم املدرسة الوطنية لإلدارة و تسيريها(. 2116نوفمرب  22املؤرخ يف  409 -16 
 ل احملدد.جغري الكاملة أو اليت تصل بعد األ، امللفات االنتقاء  طرف جلنة ، ماالعتبارذ بعن ؤخالت-2


