الجمهورٌة التونسٌة
رئاسة الحكومة
المدرسة الوطنٌة لإلدارة
مركزٌة المناظرات

بالغ ٌتعلق بفتح مناظرة باالختبارات للدخول إلى المرحلة العلٌا ( بعنوان سنة )2021
المـراجـــع:
 األمر عدد  78لسنة  2004المؤرخ فً  14جانفً  2004المتعلك بمناظرات الدخول إلى مراحلالتكوٌن بالمدرسة الوطنٌة لإلدارة كما تنمٌحه وإتمامه باألمر عدد  1938لسنة  2007المؤرخ فً
 30جوٌلٌة  2007واألمر عدد  3465لسنة  2010المؤرخ فً  28دٌسمبر  2010واألمر الحكومً
عدد 657لسنة  2019المؤرخ فً  05أوت ،2019
المؤرخ فً  07أوت  2007المتعلك بضبط اختبارات م ناظرات الدخول إلى
 لرار الوزٌر األولّ
مراحل التكوٌن بالمدرسة الوطنٌة لإلدارة كما تم تنمٌحه وإتمامه بالخصوص بمرار رئٌس الحكومة
المؤرخ فً  05أوت .2019
األول المؤرخ فً  7أوت  2007المتعلك بضبط الشهاد ات الوطنٌة المستوجبة
 لرار الوزٌر ّلمناظرات الدخول إلى مراحل التكوٌن بالمدرسة الوطنٌة لإلدارة كما تم تنمٌحه بلرار الوزٌر األول
المؤرخ فً  01مارس  2010ولرار رئٌس الحكومة المؤرخ فً  04سبتمبر .2012
رئٌس الحكومة المؤرخ فً  02نوفمبر  2021المتعلك بفتح مناظرة باالختبارات للدخول
ة
 لرارإلى المرحلة العلٌا بالمدرسة الوطنٌة لإلدارة.
---**---

تفتح المدرسة الوطنٌة لإلدارة مناظرة للدخول إلى المرحلة العلٌا بعنوان سنة .2021
 -Iشروط المشاركة :
* الشهادة العلمٌة:
 شهادات الماجستٌر الوطنٌة على األقل فً العلوم ذات الصبغة االقتصادٌة أو التصرف كماتم تعرٌفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها.
 شهادات الماجستٌر الوطنٌة على األقل فً العلوم ذات الصبغة القانونٌة أو السٌاسٌة كماتم تعرٌفها بالنصوص الجاري بها العمل أو الشهادات المعادلة لها.
 الشهادات الوطنٌة لمهندس أو الشهادات المعادلة لها فً االختصاصات التالٌة: الهندسة المدنًة ، اإلعالمٌة، اإلحصاء وتحلٌل المعلومات، االتصاالت، -الشهادة الوطنٌة لمهندس معماري.

* السن  :خمس وثالثون سنة ( )35على األكثر فً غرة جانفً . 2021
* توفر الشروط العامة لالنتداب بالوظٌفة العمومٌة .
 –IIعدد البقاع المعروضة للتناظر  100 :بمعة موزعة كاآلتً :
  60بمعة فً اختصاص علوم ذات الصبغة المانونٌة أو السٌاسٌة.  25بمعة فً اختصاص علوم ذات الصبغة االلتصادٌة أو التصرف. 15 -بكاع لحاملً الشهادة الوطنٌة لمهندس فً االختصاصات المذكورة فً شروط المشاركة.

 -IIIاآلجـــال :
 تارٌخ غلك لائمة الترشحات ٌ:وم  23نوفمبر  2021بدخول الغاٌة. تارٌخ إجراء االختبارات الكتابٌةٌ :وم  22جانفً  2022واألٌام الموالٌة. IVالوثائق المطلوبة: ٌتعٌن على المترشحٌن للمناظرة أن ٌقوموا بالتسجٌل عن بعد عن طرٌق اإلنترنت بالنقر علىالرابط التالً  www.concours-ena.tn :ثم ٌتولوا فً أجل أقصاه تارٌخ ختم قائمة
بمقر إدارة المدرسة مقابل وصل ٌسلّم فً الغرض أو إرسالها
الترشحات تقدٌم ملفات ترشحهم
ّ
بواسطة البرٌد مضمون الوصول مع اإلشعار بالبلوغ إلى المدرسة الوطنٌة لإلدارة على العنوان
التالً  ،24 :شارع الحكٌم كلمات مٌتوال-فٌل  1082تونس العاصمة متضمنا الوثائق التالٌة :

متضمنا الوثائق التالٌة:
 نسخة مطابمة لألصل من الشهادة العلمٌة (الشهادة النهائٌة والرسمٌة ) مصحوبة ،عندااللتضاء ،بنسخة من لرار المعادلة بالنسبة إلى الشهادات المسلمة من مؤسسات التعلٌم العالً
الخاصة أو األجنبٌة.
مجردة وواضحة من بطالة التعرٌف الوطنٌة.
 نسخةّ
 استمارة تسجٌل عن بعد تتضمن -:معلومات حول المترشح الدفع اإللكترونً لمعلوم التسجٌل بممدار عشرٌن ( )20دٌنارا طبما للتراتٌب الجاري بهاالعمل.
عند االلتضاء شهادة تسجٌل بمكتب التشغٌل و العمل المستمل فً صورة تجاوز السن المصوى المانونٌة عند االلتضاء لائمة فً الخدمات اإلدارٌة فً صورة تجاوز السن المصوى المانونٌة ٌرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تارٌخ ختم قائمة الترشحات  23 :نوفمبر  2021أو ال ٌتضمنإحدى الوثائق المذكورة أعاله.

 - Vاالختبارات الكتابٌة و الشفاهٌة :
تشتمل المناظرة على ثالث اختبارات كتابٌة للمبول األولً وعلى اختبار شفاهً للمبول
النهائً .
أ) -االختبارات الكتابًة للقبول األولً :
 -1اختبار واحد فً االختصاص ٌتعلك حسب اختٌار المترشح بموضوع أو عدة مواضٌع
ذات صبغة لانونٌة أو التصادٌة وتصرف لحاملً شهادات الماجستٌر الوطنًة فً المانون أو
االلتصاد والتصرف وموضوع أو عدة مواضٌع ذات صبغة لانونٌة أو التصادٌة وتصرف
لحاملً الشهادة الوطنٌة لمهندس حسب البرنامج المدرج بمرار الوزٌر األول المؤرخ فً 7
أوت  2007المتعلك باختبارات المناظرات المشار إلٌه أعاله.
تم إدراج بموقع الواب للمدرسة  www.ena.tnالمراجع و األدوات البٌداغوجٌة الضرورٌة
لمساعدة حاملً الشهادة الوطنٌة لمهندس على اجتٌاز اختبار االختصاص .وٌمكن االطالع
على هذه المراجع وتحمٌلها ونسخها بصفة مجانٌة.
 -2اختبار فً الثقافة العامة فً صٌغة ممال حول المسائل السٌاسٌة أو االلتصادٌة أو
االجتماعٌة أو الثمافٌة فً العالم المعاصر.
 -3اختبار فً اللغة االنملٌزٌة.

ب) -االختبار الشفاهً للقبول النهائً:
ٌتمثل هذا االختبار فً عرض تلٌه منالشة مع أعضاء لجنة المناظرة حول موضوع عام ٌتصل
بالتنظٌم السٌاسً للبالد التونسٌة أو بالسٌاسة العامة فً المٌادٌن االلتصادٌة أو االجتماعٌة أو الثمافٌة
أو اإلدارٌة أو بالمسائل المتصلة بالمنظمات والعاللات الدولٌة.
وتطرح على المترشح أسئلة باللغة االنملٌزٌة فً مستوى المنالشة تكون اإلجابة علٌها وجوبا بنفس
اللغة.
 -VIالمدة و ضوارب االختبارات :
تضبط المدة والضوارب المحددة لكل اختبار كما ٌلً :
نوعـٌة االخـتبـارات
االختبارات الكتابٌة للقبول األولً
 اختبار فً االختصاص اختبار فً الثمافة العامة اختبار فً اللغة االنملٌزٌةاالختبار الشفاهً للقبول النهائً
 اإلعــداد --------------------- العـــرض ------------------- -النمـــاش --------------------
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* ٌحرر وجوبا اختبارا الثمافة العامة واالختصاص بلغتٌن مختلفتٌن إما بالعربٌة أو بالفرنسٌة حسب
اختٌار المترشح

مالحظة هامة :
 - VIIمـدة الدراســة :
ٌهدف التكوٌن بالمرحلة العلٌا إلى اإلعداد العلمً والمهنً لممارسة الوظائف العلٌا بمختلف
اإلدارات والمؤسسات العمومٌة وصمل لدرات التأطٌر والتسٌٌر وفك مرامً سٌاسة الدولة فً
مجال تدعٌم المدرات البشرٌة وتحدٌث اإلدارة.
تدوم مدة التكوٌن بالمرحلة العلٌا ثالثٌن ( )30شهرا متتالٌة تمسم على ثالث فترات :
* الفترة األولى  :تدوم اثنً عشر ( )12شهرا تتضمن شهرا واحدا ( )1بعنوان راحة سنوٌة
وثالثة أشهر ( )3على األكثر للمٌام بتربصات وتخصص المدة المتبمٌة للدراسة واالمتحانات .
* الفترة الثانٌة  :تدوم اثنً عشر ( )12شهرا تتضمن شهرا واحدا ( )1بعنوان راحة سنوٌة
وثالثة أشهر ( )3على األكثر للمٌام بتربصات وتخصص المدة المتبمٌة للدراسة واالمتحانات.
* الفترة الثالثة  :تدوم ستة ( )6أشهر منها شهران ( )2على األلل للمٌام بتربصات وتخصص
المدة المتبمٌة المتحانات التخرج وإعداد ومنالشة مذكرتً التربص واختتام الدراسة.
ٌتمتع التالم ٌذ خالل فترة تكوٌنهم بالمرحلة العلٌا بالمرتب المخول لعون ولتً من الصنف
الفرعً "أ. "1
ٌتم تسمٌة التالمٌذ الناجحٌن عند التخرج فً رتبة مستشار المصالح العمومٌة أو رتبة معادلة
لها .وٌعٌنون بحسب ترتٌبهم النهائً فً مٌادٌن التكوٌن الخاصة بالفترة الثانٌة .

* تمبل الترشحات بداٌة من تارٌخ نشر هذا البالغ وال تؤخذ بعٌن االعتبار المطالب الواردة لبل
ذلن.
* تمبل الترشحات خالل التولٌت اإلداري.
بالمناظرات :
* ٌمكن للمترشح للمناظرة متابعة ملف ترشحه بواسطة مولع الواب الخاص
 www.concours-ena.tnوذلن بــالحصول على :
 االستدعاء الخاص بالمشاركة فً االختبارات الكتابٌة للمبول األولً. االستدعاء الخاص بإجراء اختبار المبول النهائً ،فً صورة النجاح فً اختبارات المبول األولً. االستدعاء الخاص بالترسٌم بالمرحلة ،فً صورة النجاح نهائٌا .لمزٌد المعلومات ٌمكن اإلطالع على مولع الواب الخاص بالمدرسة www.ena.tn

بـرنــامـج اخـتـبــار االخـتـصاص
تم إدراج بموقع الواب للمدرسة  www.ena.nat.tnالمراجع واألدوات البٌداغوجٌة الضرورٌة لمساعدة حاملً الشهادة الوطنٌة
لمهندس على اجتٌاز اختبار االختصاص .وٌمكن اإلطالع على هذه المراجع وتحمٌلها ونسخها بصفة مجانٌة .
حاملً للشهادة الوطنٌة لمهندس
اختبار اإلختصاص ٌتم حسب اختٌار المترشح لموضوع أو عدة مواضٌع
ذات صبغة لانونٌة أو التصادٌة وتصرف
 اقتصــــاد
المحور األول :المعطٌات األساسٌة لالقتصاد التونسً
السكان و الفئة النشٌطة
هٌكلة الناتج الداخلً الخام و نموه
مؤشرات األسعار مجموعات المحاسبة الوطنٌة
مٌزانٌة الدولة
المحور الثانً :المنشأة
المماربات المختلفة للمنشأة
تنظٌم المنشاة
تركٌبات اإلنتاج و دالة اإلنتاج
تكوٌن األسعار و مختلف أشكال المنافسة
المحور الثالث :األســـر
االستهالن و االدخار لألسر
الطلب على الخٌرات
المحور الرابع :التقلبات و النمو
التنمٌة المستدٌمة
المحور الخامس :النقد و التموٌل
وظائف النمد
العرض و الطلب للنمد
مجموع النمد
نسب الفائدة
مٌزان الدفوعات و الحركات المالٌة
المحور السادس :المبادالت الخارجٌة
أسس االقتصاد الدولً
مٌزان الخٌرات و الخدمات
حدود التبادل
المحور السابع :السٌاسة االلتصادٌة
الخٌرات و الخدمات العمومٌة
التأثٌرات الخارجٌة
سٌاسة المٌزانٌة و الجباٌة
المحور الثامن :اإلحصائٌــات
االحتمال الشرطً و لاعدة "باٌز".

اختصاص علوم ذات صبغة لانونٌة أو سٌاسٌة
المحور األول :المانون الدستوري والمؤسسات
السٌاسٌة
مصادر المانون الدستوري
الدولة (العناصر المكونة ،األشكال)
مبدأ الفصل بٌن السلط
األنظمة السٌاسٌة
األحزاب السٌاسٌة و مؤسسات المجتمع المدنً
االنتخابات وطرق االلتراع
رلابة الدستورٌة
الحموق األساسٌة و الحرٌات العامة
المحور الثانً :المانون اإلداري و المؤسسات اإلدارٌة
مصادر المانون اإلداري
التنظٌــم اإلداري (اإلدارة المركزٌـة  ،اإلدارة الالمحورٌـة،
الجماعـات المحلٌة)
المرفك العام ( مفهوم ،صنف ،مبادئ أساسٌة ،طرق
التصرف)
الممررات اإلدارٌة ( الممرر اإلداري و العمد اإلداري )
الضابطة اإلدارٌة
المحور الثالث :المالٌة العمومٌة
المبـادئ العـامـة لمٌزانٌـة الدولــة (مبـادئ المٌزانٌــة
والمبادئ المحاسبـٌة و الجبائٌة )
لوانٌن المالٌة
اإلعداد و المصادلة على مٌزانٌة الدولة
تنفٌذ مٌزانٌة الدولة
حسابات الخزٌنة
الرلابة على المالٌة العمومٌة ( األنواع ،الهٌاكل و الطرق)
المحور الرابع :المانون الجبائً
مصادر المانون الجبائً
وظائف الجباٌة
تصنٌف األداءات
إدارة األداءات
استخالص االداءات
المحور الخامس :المانون اإلداري لألمالن
األمالن العامة و الخاصة للذوات العمومٌة ( المفهوم،
النظام المانونً للتحدٌد ،لالدماج و لالستعمال و الحماٌة )
االنتزاع ( الغاٌات و االجراءات)
النزاعات المتعلمة باالنتزاع
األشغال العمومٌة (التعرٌف ،التنفٌذ ،األضرار )

اختصاص علوم ذات صبغة التصادٌة أو
تصرف
المحور األول :المعطٌات األساسٌة لاللتصاد التونسً
السكان و الفئة النشٌطة
هٌكلة الناتج الداخلً الخام و نموه
مؤشرات األسعار مجموعات المحاسبة الوطنٌة
مٌزانٌة الدولة
موارد و استعماالت الجهاز المالً.
المحور الثانً :المنشأة
المماربات المختلفة للمنشأة
تنظٌم المنشاة
تركٌبات اإلنتاج و دالة اإلنتاج
تكوٌن األسعار و مختلف أشكال المنافسة
اختٌار االستثمار و التموٌل
استراتٌجٌات المنشأة
المحور الثالث :األســـر
مداخٌل األسر
االستهالن و االدخار لألسر
الطلب على الخٌرات
دور االستبالات
المحور الرابع :التملبات و النمو
الدورات االلتصادٌة
النمو المتوازن
النمو الباطنً
التنمٌة المستدٌمة
المحور الخامس :النمد و التموٌل
وظائف النمد
العرض و الطلب للنمد
مجموع النمد
نسب الفائدة
الجهاز المالً ( المؤسسات المالٌة و السوق المالٌة )
تموٌل االلتصاد
مٌزان الدفوعات و الحركات المالٌة
العولمة ( الجوانب المالٌة)
المحور السادس :المبادالت الخارجٌة
أسس االلتصاد الدولً
مٌزان الخٌرات و الخدمات
حدود التبادل
مناطك التبادل الحر

المتغٌرات العشوائٌة  :لانون االحتمال للمتغٌر العشوائً
ممٌزات المتغٌر العشوائً  :المعدل ،المربع المحٌد النموذجً ،الفارق النموذجً
لوانٌن المتغٌرات المنفصلة  :لانون "برنوي" ،لانون "بٌنومٌال" ،لانون "بواسون"
لوانٌن المتغٌرات المتصلة  :لانون "نورمال" ،لانون "ستودنت-فٌشر" ،لـانون ()2
ممدر بدون انحراف ،ممدر متمارب
طرٌمة االحتمال األكبر
توافك التوزٌع المالحظ مع التوزٌع النظري (اختبار )2
تحلٌل إحصائً للترابط بٌن عدة متغٌرات ( ارتداد و ترابط).
 قــــانـــون
المحور األول  :القانون الدستوري والمؤسسات السياسية
مصادر المانون الدستوري
الدولة (العناصر المكونة ،األشكال)
مبدأ الفصل بٌن السلط
األنظمة السٌاسٌة
الحموق األساسٌة و الحرٌات العامة
المحور الثانً :القانون اإلداري والمؤسسات اإلدارٌة
مصادر المانون اإلداري
التنظٌــم اإلداري (اإلدارة المركزٌـة ،اإلدارة الالمحورٌـة ،الجماعـات المحلٌة )
المحور الثالث :المالٌة العمومٌة
المبـادئ العـامـة لمٌزانٌـة الدولــة (مبـادئ المٌزانٌــة والمبادئ المحاسبـٌة و الجبائٌة )
لوانٌن المالٌة
اإلعداد و المصادلة على مٌزانٌة الدولة
المحور الرابع :المانون الجبائً
مصادر المانون الجبائً
وظائف الجباٌة
تصنٌف األداءات

المحور السادس :النزاعات اإلدارٌة
تنظٌم المضاء اإلداري و توزٌع نزاعات اإلدارة
مصادر النزاعات اإلدارٌة
مختلف الطعون و التدابٌر االستعجالٌة
لواعد اإلجراءات المضائٌة ( التمدٌــم وسٌر الدعوى،
النطك بالحكم)
المحور السابع :العاللات الدولٌة
أهم المبادئ المانونٌة للعاللات الدولٌة
الدول (السٌادة ،المساواة ،االستمالل ،المهام)
المنظمات الدولٌة (منظمة األمم المتحدة و الهٌئات
المختصة ،المنظمات الجهوٌة و الخاصة)
المعاهدات الدولٌة ،االللٌمٌة و الثنائٌة
النزاعات الدولٌة ( المضاء الدولً ،طرق حل النزاعات
الدولٌة) .

العولمة (الجوانب االقتصادٌة)
المحور السابع :السٌاسة االلتصادٌة
الخٌرات و الخدمات العمومٌة
التأثٌرات الخارجٌة
سٌاسة المٌزانٌة و الجباٌة
السٌاسة النمدٌة
سٌاسات التشغٌل
السٌاسة الصناعٌة
سٌاسة المنافسة
االندماج االلتصادي
المحور الثامن :اإلحصائٌــات
االحتمال الشرطً و لاعدة "باٌز".
المتغٌرات العشوائٌة :قانون االحتمال للمتغٌر العشوائً
ممٌزات المتغٌر العشوائً  :المعدل ،المربع المحٌد النموذجً،
الفارق النموذجً
لوانٌن المتغٌرات المنفصلة  :لانون "برنوي" ،لانون "بٌنومٌال"،
لانون "بواسون"
لوانٌن المتغٌرات المتصلة  :لانون "نورمال" ،لانون "ستودنت-
فٌشر" ،لانون ()2
مكدر بدون انحراف ،ممدر متمارب
طرٌمة االحتمال األكبر
توافك التوزٌع المالحظ مع التوزٌع النظري (اختبار )2
تحلٌل إحصائً للترابط بٌن عدة متغٌــرات ( ارتداد
و ترابط)

