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 (09تسعني )لتوظيف على أساس االختبارات وطنية  مسابقة تنظم ادلدرسة الوطنية لإلدارة
 ا.تلميذ

 

I - :شروط المشاركـــة في المسابقة 
 

 :ةاآلتيالشروط  وفر فيهمتتوالذي   زائريةجنسية ج م  حشينيت تفتح ادلسابقة للم
عند تاريخ إجراء ادلسابقة، وأن  على األكثر سنة (82) عشرونمثانية و  م  العمر ابالغ 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  - 8
 حشهادة ليسانس يف  ادلنامجنت،  - 3
  ،حشهادة ليسانس  يف علوم التسيري - 4
 حشهادة ليسانس يف العلوم التجارية، - 5
 .ة(يإدار : تنظيمات حشهادة ليسانس يف العلوم السياسية )فرع  - 6

حشهادة سنوات و ( 93)أقدميو بثالث سنة، 38أن يثبت ادلوظف ادلرسم و الذي ال يتعدى سنو -
عند تاريخ إجراء  ادلذكورة أعاله، ذلا يف نفس الفروعليسانس يف التعليم العايل أو حشهادة معادلة 

 م  ادلناصب ادلفتوحة يف ادلسابقة. % 15ذلك يف حدود ، و ادلسابقة



 

خلدمة  ااجتاىويف وضعية قانونية على حشهادة البكالوريا  حاصال حجيب أن يكون ادلتحش -
 .الوطنيـة

 

II -  ترشـح   التكوين ملف 
 

 :اآلتيةيتضم  ملف التحشح الوثائق 
ستمارة معلومات للمشاركة يف ادلسابقة لاللتياق بادلدرسة الوطنية ا -     1

 www.ena.dzادلوقع االلكتوين للمدرسة:  ارة تسيب م االستم،لإلدارة
 نسخة م  بطاقة التعريف الوطنية سارية ادلفعول، - 8 
 ادلطلوبة، نسخة م  ادلؤىل أو الشهادة -3 
 ،نسخة م  حشهادة البكالوريا -4 
 الوضعية القانونية إزاء اخلدمة الوطنية، إثباتنسخة م  حشهادة  -5 

نسخة م  قرار التسيم بالنسبة للمتحشيني ادلوظفني مرفقة بتخيص بادلشاركة يف  -       6
 ادلسابقة تسلمو اذليئة اليت ذلا سلطة التعيني،

 مشسيتان،( 98صورتان ) -       7
 ،(16X22) بريدي و عنوان ادلتحشحطابع هما ( علي98ظرفان ) -       8

عون احملاسب اللسيد لدج حتول  899 ـوصل دفع حقوق التسجيل يف ادلسابقة حدد ب-0   
 ادلدرسة الوطنية لإلدارة: ىلد

  40المفتاح  191/ 136رقم حساب الخزينة الرئيسية:    
 19المفتاح  11312 30رقم الحساب الجاري البريدي :  أو          
حيدرة  –حشارع عبد القادر قادوش  13ادلدرسة الوطنية لإلدارة  إىلأو يودع ملف التحشح  يرسل
 .16935اجلزائر  –
 
 
 

( 15بخمسة عشر )، يحدد تاريخ اختتام التسجيالت في المسابقة على أساس االختبارات
 .الصحافة المكتوبةفي  إعالنابتداء من تاريخ أول  يوم عمل،

http://www.ena.dz/


 

( 15خمسة عشر )مدة ب ،يحدد أخر أجل الستالم ملفات التسجيل المرسلة عبر البريد
، ولن يقبل أي ملف يصل الصحافة المكتوبةفي  إعالنابتداء من تاريخ أول  يوم عمل،

 .المدرسة بعد هذه المدة
 

III –  االختباراتطبيعة 
 

 الكتابية للقبول: االختبارات – أ
 

 المعامل        المدة      المواد                         

 3 ساعات 3 يف الثقافة العامة ايتضم  موضوعاختبار 

يف احد ادليادي   حبسب التخصص اختياري اختبار
 :األتية

 ادلؤسسات السياسية والقانون العام، - 
 ،أو ادلنامجنت القضايا االقتصادية و ادلالية - 
 .التسيري و علوم ادلنظمات - 

 4 ساعات 3

 1 ساعتان 8 يف اللغة األجنبية )فرنسية أو إجنليزية(اختياري اختبار 

 
يف االختبارات   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 
 .3دقيقة، ادلعامل  89أقصاىا  واالقتصادية و االجتماعية و الثقافية، دلدة

 
 

IV – ملفات المترشحين: 
 



 

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

موقع يف الجتياز االختبار الشفوي للقبول النهائي ادلتحشيني ادلقبولني  تنشر قائمة
 .( www.ena.dz)ادلدرسة

 
V - النتائج إعالن 

 

وتلصق على مستوى ادلدرسة الوطنية ، ة للمسابقة م  طرف جلنة االمتيانتعل  النتائج النهائي
 (www.ena.dz)للمدرسة تنشر يف ادلوقع االلكتوينلإلدارة و 

 
 مالحظة هامة:

 

ل جغري الكاملة أو اليت تصل بعد األ، ادللفات االنتقاء  طرف جلنة ، ماالعتبارذ بعني ؤخت ال

 احملدد.


