
 

 اللتحاق وطنية ل مســابقة
 " موالي أحمد مدغري" الوطنيــة لإلدارة بالمدرسة

 2017دورة 
 

 (09تسعين )لتوظيف على أساس االختبارات وطنية  مسابقة تنظم المدرسة الوطنية لإلدارة
 تلميذا.

 
I - :شروط المشاركـــة في المسابقة 

 
 :الشروط اآلتية وفر فيهموالذين تت ن من جنسية جزائريةرشحيتتفتح المسابقة للم

 ،سنة( 28) أن ال يتجاوز  على األكثر سنة (82) عشرونثمانية و من العمر ابالغ أن يكون -
 عند تاريخ إجراء المسابقة،

في الفروع  أو شهادة معادلة لها على شهادة الليسانس في التعليم العالي متحصال أن يكون -
 التاليــة:
 في الحقوق،شهادة ليسانس  - 1

 شهادة ليسانس في العلوم االقتصادية، - 8

 شهادة ليسانس في  المناجمنت،  - 3

  شهادة ليسانس  في علوم التسيير، - 4

 شهادة ليسانس في العلوم التجارية، - 5

 .يإدار : تنظيمفرع شهادة ليسانس في العلوم السياسية،  - 6

لخدمة  ااتجاهوفي وضعية قانونية البكالوريا على شهادة  حاصال حيجب أن يكون المترش -
 .الوطنيـة

 
II -  ترشـح   التكوين ملف 

 :اآلتيةيتضمن ملف الترشح الوثائق 
استمارة معلومات للمشاركة في المسابقة لاللتحاق بالمدرسة الوطنية  -     1

 www.ena.dzالموقع االلكتروني للمدرسة:  ،االستمارة تسحب منلإلدارة
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول، - 8 

 نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، -3 

 نسخة من شهادة البكالوريا، -4 

 الوضعية القانونية إزاء الخدمة الوطنية، إثباتنسخة من شهادة  -5 

 ( شمسيتان،08صورتان ) -       6

 (،16X88( عليهما طابع بريدي و عنوان المترشح )08ظرفان ) -       7

http://www.ena.dz/


 

عون المحاسب اللسيد دج تحول ل 800 ـوصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة حدد ب -8   

 المدرسة الوطنية لإلدارة: ىلد

  09المفتاح  601/ 631رقم حساب الخزينة الرئيسية:    
 10المفتاح  61311 39البريدي : رقم الحساب الجاري  أو          

 
 –شارع عبد القادر قادوش  13المدرسة الوطنية لإلدارة  إلىأو يودع ملف الترشح  يرسل

 .16035الجزائر  –حيدرة 
 
 
III – بالنسبة للمترشحين الموظفين   
( سنوات وشهادة 03أقدميه بثالث ) سنة، 38الذي ال يتعدى أن يثبت الموظف المرسم و -

ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في نفس الفروع المذكورة أعاله، عند تاريخ 
 من المناصب المفتوحة في المسابقة. % 15إجراء المسابقة، وذلك في حدود 

 
 إضافة إلى ملف الترشح المذكور أعاله، يجب على المترشحين الموظفين تقديم:

  
 نسخة من قرار الترسيم بالنسبة للمترشحين الموظفين مرفقة  - 
 نموذج الترخيص ترخيص بالمشاركة في المسابقة تسلمه الهيئة التي لها سلطة التعيين، - 

 www.ena.dzسحب من الموقع االلكتروني للمدرسة: ي

 

 اختتام التسجيالت 
 

 1960مايو  90يحدد تاريخ اختتام التسجيالت في المسابقة على أساس االختبارات: 
 

http://www.ena.dz/

