
  
  الجمھوریة التونسیة   

  رئاسة الحكومة    
  المدرسة الوطنیة  لإلدارة 

  مركزیة المناظرات                                           

  )  2017سبتمبر دورة ( إلى المرحلة العلیا  یتعلق بفتح مناظرة باالختبارات للدخول بالغ
  :ع ـــراجـالم

بمناظرات الدخول إلى مراحل المتعلق  2004جانفي14المؤرخ في  2004لسنة  78األمر عدد  -
المؤرخ في  2007لسنة  1938التكوین بالمدرسة الوطنیة لإلدارة كما تنقیحھ وإتمامھ باألمر عدد 

قرار الوزیر  - ،2010دیسمبر  28المؤرخ في  2010لسنة  3465واألمر عدد  2007جویلیة  30
اظرات الدخول إلى مراحل  نم اختباراتتعلق بضبط  الم 2007أوت  07في  المؤّرخاألول 

  .لإلدارةالوطنیة  التكوینبالمدرسة
ات الوطنی��ة المس��توجبة المتعل��ق بض��بط الش��ھاد 2007أوت  7ق��رار ال��وزیر األّول الم��ؤرخ ف��ي  -

ال��وزیر األول قراربتنقیحھبالمدرس��ة الوطنی��ة ل��إلدارة كم��ا ت��م  لتك��وینمراحال ال��دخوإللىلمن��اظرات 
  .2012سبتمبر  04وقرار رئیس الحكومة المؤرخ في  2010 مارس01في المؤرخ 

المتعلق بفتح مناظرة باالختب�ارات لل�دخول إل�ى  2017 جوان 12 المؤرخ في رئیس الحكومة  قرار-
  .بالمدرسة الوطنیة لإلدارةالعلیا مرحلة  ال

 ---**-- - 

  .2017 بعنوان سنة  العلیامرحلة الالوطنیة لإلدارة مناظرة للدخول إلى  المدرسة تفتح
I-شروطالمشاركة:  

  : العلمیةلشھادة ا*  
كما ت�م  التصرفأوذات الصبغة االقتصادیة العلومفي الوطنیة على األقل شھادات الماجستیر -

  .أو الشھادات المعادلة لھالنصوص الجاري بھا العمل تعریفھا با
القانونی�ة أوالسیاس�یة كم�ا ذات الص�بغة  العل�ومف�ي  الوطنیة على األقلشھادات الماجستیر  -

  .تم تعریفھا بالنصوص الجاري بھا العمل أو الشھادات المعادلة لھا
  : التالیة االختصاصاتالشھادات الوطنیة لمھندس أو الشھادات المعادلة لھا في  -    
  

  الھندسة الصناعیة، -
  الھندسة المدنیة، -
  الطاقة، ةھندس -
  اإلعالمیة، -
  المعلومات،اإلحصاء وتحلیل  -
  االتصاالت، -
 علوم المیاه واألرصاد الجویة، -
  الشھادة الوطنیة لمھندس من المدرسة التونسیة للتقنیات، -
  . الشھادة الوطنیة لمھندس معماري -

 
 
 
 

  

  
  . 2017 على األكثر في غرة جانفي) 40(أربعون سنة :  نالس*
للتالمی���ذ ال���ذین ھ���م بص���دد التك���وین بإح���دى المراح���ل بالمدرس���ة الوطنی���ة ل���إلدارة الترش���ح ال یج���وز  -

 .للمناظرات التي تنظمھا إدارة المدرسة أثناء فترة تكوینھم
المتعل�ق  2010دیس�مبر  28الم�ؤرخ ف�ي  2010لس�نة  3465من األمر عدد ) جدید( 9بموجب الفصل  -

الترشح لمناظرة  یمكنالمشار إلیھ أعاله  2004جانفي  14المؤرخ في  2004لسنة  78بتنقیح األمر عدد
  .الدخول إلى المرحلة العلیا للمدرسة الوطنیة لإلدارة أكثر من مّرتین

 .توفر الشروط العامة لالنتداب بالوظیفة العمومیة* 
  

II–موزعة كاآلتي  بقعة 50:عدد  البقاع  المعروضة للتناظر:  
  .بقعة في اختصاص علوم ذات الصبغة االقتصادیة أو التصرف 22 -
  .السیاسیةأو  القانونیةبقعة في اختصاص علوم ذات الصبغة  18 -
  .لحاملي الشھادة الوطنیة لمھندس في االختصاصات المذكورة في شروط المشاركة اعبق 10-

III- اآلجـــال   :  
 .الغایة بدخول 2017جویلیة  10یوم : قائمة الترشحات تاریخ غلق -
  .واألیام الموالیة 2017سبتمبر  23یوم : الكتابیة ختباراتاالتاریخ إجراء  -
- IVالوثائق المطلوبة  :  
أن یقوموا بالتسجیل ع�ن بع�د ع�ن طری�ق اإلنترن�ات عل�ى موق�ع یتعین على المترشحین للمناظرة  -

ث���م  یتول���وا ف���ي أج���ل أقص���اه ت���اریخ خ���تم قائم���ة   ena.nat.tn-www.concoursالمدرس���ة 
الترشحات تقدیم ملفات ترشحھم بمق�ّر إدارة المدرس�ة مقاب�ل وص�ل یس�لّم  ف�ي الغ�رض أو إرس�الھا 

ی�ة ل�إلدارة  عل�ى العن�وان بواسطة البرید مضمون الوصول مع اإلشعار بالبلوغ إلى المدرس�ة الوطن
  :تونس العاصمة متضمنا الوثائق التالیة  1082فیل -،  شارع الحكیم كلمات میتوال24: التالي 

 )الشھادة النھائیة و الرسمیة ( نسخة مطابقة لألصل من الشھادة العلمیة  -
 .من بطاقة التعریف الوطنیةمجّردة وواضحة نسخة  -
  معلومات حول المترشح   -:استمارة تسجیل  عن بعد تتضمن -
  .دنانیر طبقا للتراتیب الجاري بھا العمل 5الدفع اإللكتروني لمعلوم التسجیل  بمقدار  -
  عند االقتضاءشھادة تسجیل بمكتب التشغیل و العمل المستقل في صورة تجاوز السن القصوى القانونیة-

  عند االقتضاءقائمة في الخدمات اإلداریة في صورة تجاوز السن القصوى القانونیة   -
یرفضوجوبا كل مطلب ترشح یصل بعد تاریخ ختم قائمة الترشحات أو ال یتضمن إحدى الوث�ائق الم�ذكورة -

 .أعاله 
 
 
 
 
 
  

http://www.concours-ena.nat.tn/


V - الكتابیة و الشفاھیة االختبارات :  
  اختبار شفاھي للقبول النھائي على و األوليكتابیة للقبول اختبارات ثالث المناظرة على  تشتمل

  
  :للقبول األولي  ةكتابیال اتختباراال -)أ

ذات  المترشح بموضوع أو عدة مواضیع ریاتاخ حسبیتعلق  واحد في االختصاص اختبار-1
في القانون  ةالماجستیر الوطنیلحاملي شھادات تصرف صبغة قانونیة أو اقتصادیة و

واالقتصاد والتصرف وموضوع أو عدة مواضیع ذات صبغة قانونیة أو اقتصادیة وتصرف أ
 7المدرج بقرار الوزیر األول المؤرخ في حسب البرنامج مھندسلحاملي  الشھادة الوطنیة ل

 .المتعلق باختبارات المناظرات المشار إلیھ أعاله 2007أوت 
بیداغوجیة الدوات األمراجع والwww.ena.nat.tnتم إدراج بموقع الواب للمدرسة 

 ویمكن.اإلختصاص إختبار الضروریة لمساعدة حاملي الشھادة الوطنیة لمھندس على إجتیاز
  .اإلطالع على ھذه المراجع وتحمیلھا  ونسخھا بصفة مجانیة

  
ائل السیاسیة أو االقتصادیة أو في صیغة مقال حول المس اختبار في الثقافة العامة-2

  .في العالم المعاصر الثقافیةأو  االجتماعیة
 .اختبار في اللغة االنقلیزیة -3

  :النھائياالختبار الشفاھى للقبول -
المناظرة حول موضوع عام یتصل   لجنةتلیھ مناقشة مع أعضاء  عرضفي  االختبارھذا یتمثل 

المیادین االقتصادیة أو االجتماعیة أو  فيالسیاسي للبالد التونسیة أو بالسیاسة العامة   بالتنظیم
  .العالقات الدولیة أو بالمسائل المتصلة بالمنظمات وأو اإلداریة  الثقافیة

VI- المدة و ضوارب االختبارات:  
  :یلي  كما اختبارالضوارب المحددة لكل المدة و تضبط

 
 الضارب

 
 المـدة

 
االخـتبـارات نوعـیة  

)8(  
4 
2 
2 

 
ساعات 3  
ساعات 3  

 ساعتـان

 األوليلقبول ل ات الكتابیةختباراال
اختبار في االختصاص    -  
اختبار في الثقافة العامة -  
اختبار في اللغة االنقلیزیة -  

)2(  
 
 

 
 

 
 دقیقة 30
دقائق 10  
دقیقة 20  

 لقبول النھائي الشفاھیل ختباراال
...................اإلعــداد -  
............             العـــرض -  
................النقـــاش   -  
 

واالختصاص بلغتین مختلفتین إما بالعربیة أو بالفرنسیة العامة اختبارا الثقافة یحرر* 
 .حسب اختیار المترشح

VII- مـدة الدراســة : 
والمھن�ي لممارس�ة الوظ�ائف العلی�ا بمختل�ف اإلدارات العلم�ي ع�داد اإلإل�ى بالمرحلة العلیا تكوین الیھدف

والمؤسسات العمومی�ة وص�قل ق�درات الت�أطیر والتس�ییر وف�ق مرام�ي سیاس�ة الدول�ة ف�ي مج�ال ت�دعیم 
  .القدرات البشریة وتحدیث اإلدارة

  : تقسم على ثالث فترات متتالیة شھرا ) 30(العلیا ثالثین مرحلة البمدة التكوین  تدوم
  
بعن�وان راح�ة س�نویة وثالث�ة ) 1(شھرا تتض�من ش�ھرا واح�دا ) 12(تدوم اثني عشر :  األولىالفترة * 
  .وتخصص المدة المتبقیة للدراسة واالمتحانات على األكثر للقیام بتربص) 3(ھر أش
  
بعن�وان راح�ة س�نویة وثالث�ة ) 1(شھرا تتض�من ش�ھرا واح�دا ) 12(تدوم اثني عشر :  الثانیةالفترة * 
  .وتخصص المدة المتبقیة للدراسة واالمتحانات األكثر للقیام بتربص على) 3(ھر أش
  
وتخص�ص الم�دة  عل�ى األق�ل للقی�ام بت�ربص) 2(ران أش�ھر منھ�ا ش�ھ) 6(ت�دوم س�تة :  الثالثةالفترة * 

  .مناقشة مذكرتي التربص واختتام الدراسةوالمتبقیة المتحانات التخرج وإعداد 
بالمرحل�ة العلی�ا بالمرت�ب المخ�ول لع�ون وقت�ي م�ن الص�نف الفرع�ي خالل فترة تكوینھم التالمذة  یتمتع

  ." 1أ"
   .یتم تسمیة التالمذة الناجحین عند التخرج في رتبة مستشار المصالح العمومیة أو رتبة معادلة لھا

  
 : ھامةمالحظة

تقبل الترشحات بدای�ة م�ن ت�اریخ نش�ر ھ�ذا ال�بالغ وال تؤخ�ذ بع�ین االعتب�ار المطال�ب ال�واردة قب�ل  *
 .كذل
 بع�د ال�زوال 15.00احا إل�ى الس�اعة صب 08.30تفتح الشبابیك إلیداع ملفات الترشح من الساعة *

بع��د  13.00احا إل��ى الس��اعة ص��ب 08.30م��ن الس��اعة  و 2017 ج��وان 30 الجمع��ةإل��ى غای��ة ی��وم 
  .2017 جویلیة 03 االثنینبدایة من یوم  الزوال

یمك�������ن للمترش�������ح للمن�������اظرة متابع�������ة مل�������ف ترش�������حھ بواس�������طة موق�������ع ال�������واب الخ�������اص  *
  :الحصول علىبــوذلك  ena.nat.tn-www.concours:بالمناظرات

  .الكتابیة للقبول األولياالستدعاء الخاص بالمشاركة في االختبارات  -
  .، في صورة النجاح في اختبارات القبول األولياالستدعاء الخاص بإجراء اختبار القبول النھائي -
 .، في صورة النجاح نھائیا الخاص بالترسیم بالمرحلة االستدعاء -

  www.ena.nat.tnلمزید المعلومات یمكن اإلطالع على موقع الواب الخاص بالمدرسة  

http://www.ena.nat.tn/
http://www.concours-ena.nat.tn/
http://www.ena.nat.tn/


  
  

 بـرنــامـج اخـتـبــار االخـتـصاص

  المراجع واألدوات البیداغوجیة الضروریة لمساعدة حاملي الشھادة الوطنیة www.ena.nat.tnتم إدراج بموقع الواب للمدرسة 

 .ویمكن اإلطالع على ھذه المراجع وتحمیلھا ونسخھا بصفة مجانیة . لمھندس على اجتیاز اختبار االختصاص 
  

اختصاص علوم ذات صبغة اقتصادیة أو 
 تصرف

  
 اختصاص علوم ذات صبغة قانونیة أو سیاسیة

  
 حاملي للشھادة الوطنیة لمھندس

  
 المعطیات األساسیة لالقتصاد التونسي: المحور األول

  السكان و الفئة النشیطة
  ھیكلة الناتج الداخلي الخام و نموه

 مؤشرات األسعار مجموعات المحاسبة الوطنیة
 میزانیة الدولة

 .موارد و استعماالت الجھاز المالي
  المنشأة: المحور الثاني

  المقاربات المختلفة للمنشأة
  تنظیم المنشاة

 تركیبات اإلنتاج  و دالة اإلنتاج
 و مختلف أشكال المنافسةتكوین األسعار 

 اختیار االستثمار و التمویل
 استراتیجیات المنشأة

  األســـر: المحور الثالث
  مداخیل األسر

  االستھالك و االدخار لألسر
 الطلب على الخیرات

 دور االستباقات
  التقلبات و النمو: المحور الرابع

 الدورات االقتصادیة
  النمو المتوازن
 النمو الباطني

 المستدیمةالتنمیة 
  النقد و التمویل: المحور الخامس

  وظائف النقد
  العرض و الطلب للنقد

 مجموع النقد
 نسب الفائدة

 )المؤسسات المالیة و السوق المالیة( الجھاز المالي 
 تمویل االقتصاد

 میزان الدفوعات و الحركات المالیة
 )الجوانب المالیة( العولمة 

  المبادالت الخارجیة: المحور السادس
  أسس االقتصاد الدولي

  میزان الخیرات و الخدمات
 حدود التبادل

  مناطق التبادل الحر
 

  
القانون الدستوري والمؤسسات : المحور األول

 السیاسیة
  مصادر القانون الدستوري

  )العناصر المكونة، األشكال(الدولة 
 مبدأ الفصل بین السلط

 األنظمة السیاسیة
 األحزاب السیاسیة و مؤسسات المجتمع المدني

 االنتخابات وطرق االقتراع
 رقابة الدستوریة

 الحقوق األساسیة و الحریات العامة
 القانون اإلداري و المؤسسات اإلداریة: المحور الثاني

  مصادر القانون اإلداري
اإلدارة المركزیـة، اإلدارة الالمحوریـة، (التنظیــم اإلداري 

  )الجماعـات المحلیة
مفھوم، صنف، مبادئ أساسیة، طرق ( المرفق العام 

 )التصرف
 )المقرر اإلداري و العقد اإلداري (المقررات اإلداریة 

 الضابطة اإلداریة
 المالیة العمومیة: المحور الثالث

مبـادئ المیزانیــة (المبـادئ العـامـة لمیزانیـة الدولــة 
  )والمبادئ المحاسبـیة و الجبائیة

  قوانین المالیة
 اإلعداد و المصادقة على میزانیة الدولة

 تنفیذ میزانیة الدولة
 الخزینةحسابات 

 )األنواع، الھیاكل و الطرق( الرقابة على المالیة العمومیة 
 القانون الجبائي: المحور الرابع

  مصادر القانون الجبائي
  وظائف الجبایة

 تصنیف األداءات
 إدارة األداءات

 استخالص االداءات
 القانون اإلداري لألمالك: لمحور الخامسا

المفھوم، ( األمالك العامة و الخاصة للذوات العمومیة 
  )النظام القانوني للتحدید، لالدماج و لالستعمال و الحمایة

  )الغایات و االجراءات( االنتزاع 
 النزاعات المتعلقة باالنتزاع

  )التعریف، التنفیذ، األضرار(األشغال العمومیة 
 

  
أو عدة مواضیع اختبار اإلختصاص یتم حسب اختیار المترشح لموضوع 

 ذات صبغة قانونیة أو اقتصادیة وتصرف
 اقتصــــاد  
 المعطیات األساسیة لالقتصاد التونسي: المحور األول

  السكان و الفئة النشیطة
  ھیكلة الناتج الداخلي الخام و نموه

 مؤشرات األسعار مجموعات المحاسبة الوطنیة
 میزانیة الدولة

  المنشأة: المحور الثاني
  المختلفة للمنشأةالمقاربات 

  تنظیم المنشاة
 تركیبات اإلنتاج  و دالة اإلنتاج

 تكوین األسعار و مختلف أشكال المنافسة

  األســـر: المحور الثالث

  االستھالك و االدخار لألسر

  الطلب على الخیرات

  التقلبات و النمو: المحور الرابع
 التنمیة المستدیمة

  النقد و التمویل: المحور الخامس
  النقدوظائف 

  العرض و الطلب للنقد
 مجموع النقد
 نسب الفائدة

 میزان الدفوعات و الحركات المالیة
  المبادالت الخارجیة: المحور السادس

  أسس االقتصاد الدولي
  میزان الخیرات و الخدمات

 حدود التبادل
  السیاسة االقتصادیة: المحور السابع

  الخیرات و الخدمات العمومیة
  التأثیرات الخارجیة

 سیاسة المیزانیة و الجبایة
  اإلحصائیــات: المحور الثامن

  ".بایز"االحتمال الشرطي و قاعدة 



  
  

 )الجوانب االقتصادیة(العولمة 
  السیاسة االقتصادیة: المحور السابع

  الخیرات و الخدمات العمومیة
  التأثیرات الخارجیة

 سیاسة المیزانیة و الجبایة
 السیاسة النقدیة

 سیاسات التشغیل
 الصناعیةالسیاسة 

 سیاسة المنافسة
 االندماج االقتصادي

  اإلحصائیــات: المحور الثامن
  ".بایز"االحتمال الشرطي و قاعدة 

  قانون االحتمال للمتغیر العشوائي: المتغیرات العشوائیة

المعدل، المربع المحید النموذجي، : ممیزات المتغیر العشوائي
 الفارق النموذجي

، "بینومیال"، قانون "برنوي"قانون : قوانین المتغیرات المنفصلة
 "بواسون"قانون 
- ستودنت"، قانون "نورمال"قانون : قوانین المتغیرات المتصلة
 )2(، قانون "فیشر

 مقدر بدون انحراف، مقدر متقارب
 طریقة االحتمال األكبر

 )2اختبار (توافق التوزیع المالحظ مع التوزیع النظري 
 ارتداد( تغیــرات تحلیل إحصائي للترابط بین عدة م

 )و ترابط

  
  
  
  

 النزاعات اإلداریة: المحور السادس
  القضاء اإلداري و توزیع نزاعات اإلدارةتنظیم 

  مصادر النزاعات اإلداریة
 مختلف الطعون و التدابیر االستعجالیة

التقدیــم  وسیر الدعوى، ( قواعد اإلجراءات القضائیة 
 )النطق بالحكم

 العالقات الدولیة: المحور السابع
  أھم المبادئ القانونیة للعالقات الدولیة

  )اة، االستقالل، المھامالسیادة، المساو(الدول 
منظمة األمم المتحدة و الھیئات (المنظمات الدولیة 

 )المختصة، المنظمات الجھویة و الخاصة
 المعاھدات الدولیة، االقلیمیة و الثنائیة

القضاء الدولي، طرق حل النزاعات ( النزاعات الدولیة 
 ).الدولیة

 

  
  قانون االحتمال للمتغیر العشوائي: المتغیرات العشوائیة

 المعدل، المربع المحید النموذجي، الفارق النموذجي: ممیزات المتغیر العشوائي
 "بواسون"، قانون "بینومیال"انون ، ق"برنوي"قانون : قوانین المتغیرات المنفصلة
 )2(، قـانون "فیشر- ستودنت"، قانون "نورمال"قانون : قوانین المتغیرات المتصلة

 مقدر بدون انحراف، مقدر متقارب
 طریقة االحتمال األكبر

 )2اختبار (توافق التوزیع المالحظ مع التوزیع النظري 
 ).و ترابط ارتداد( تحلیل إحصائي للترابط بین عدة متغیرات 

  
 قــــانـــون  
 

القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة: المحور األول   

  مصادر القانون الدستوري
  )العناصر المكونة، األشكال(الدولة 

 مبدأ الفصل بین السلط
 األنظمة السیاسیة

 الحقوق األساسیة و الحریات العامة
                                          القانون اإلداري والمؤسسات اإلداري: المحور الثاني

  مصادر القانون اإلداري
  )اإلدارة المركزیـة، اإلدارة الالمحوریـة، الجماعـات المحلیة(التنظیــم اإلداري 

  المالیة العمومیة: المحور الثالث
  )بائیةمبـادئ المیزانیــة والمبادئ المحاسبـیة و الج(المبـادئ العـامـة لمیزانیـة الدولــة 

  قوانین المالیة
 اإلعداد و المصادقة على میزانیة الدولة

  القانون الجبائي: المحور الرابع
  مصادر القانون الجبائي

  وظائف الجبایة
 تصنیف األداءات
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