
 الجمهورية التونسية

 رئاسة الحكومة

 املدرسة الوطنية لإلدارة 

 بالغ يتعلق بفتح مناظرة باالختبارات للدخول إلى املرحلة العليا

 

لرخول إلى املرحل  باالختبارات للإلدارئ م اظرئ املررسييي  الوة    تفتح ب ،2023مارس  13 الحكوم  املؤرخ في السييي رئ رة سييي  قرارعمال ب

 للمترشحين: 2022العل ا بع وان س   

 على:املتحصلين   -1

 كما تم تعريف ا بال صيييييييييوب ال ار    ا سييييييييي اسييييييييي  أو ال القانون  في العلوم ذات الصيييييييييب   املاجسيييييييييتير الوة    على ا    شييييييييي ادات  -

 العم  أو الش ادات املعادل  ل ا،

 كما تم تعريف ا بال صيييييييوب ال ار    ا تصييييييير أو ال  تصييييييياد  االفي العلوم ذات الصيييييييب    على ا    الوة   شييييييي ادات املاجسيييييييتير  -

  العم  أو الش ادات املعادل  ل ا،

االحصيييييييييييييا  وتحل   ، اإلعالم  ، ال  رسييييييييييييي  املرن  ) التال  : االختصيييييييييييييا ييييييييييييياتفي ل ا  املعادل  أو الشييييييييييييي ادات الشييييييييييييي ادات الوة    مل  رس  -    

 (.مل  رس معمار   والش ادئ الوة    االتصاالت املعلومات،

( 35) تجاوز سن املترشح خمسا وثالثين س    أالباإلضاف  إلى ضرورئ توفر الشروط العام  لالنتراب بالوظ ف  العموم  ، يشترط  - 2

باإلدارات وال ماعات املحل   واملؤسييييسييييات العموم   و النسييييب   املترشييييحين الس ن سييييبع ل م العم . إال أنه بالنسييييب  إلى 2022في غرئ جانفي 

 13املؤرخ في  2006لسيييي    1031من ا مر عرد  2الفصيييي   تم تقر ر السيييين القصييييوك وفع أحكام  تشيييي   ،إلى املترشييييحين املنيييي لين بم ت  

حاملي الشييي ادات العل ا من املشيييارك  احتسيييا  ا لتم ين املتعلع بضيييبح أحكام خا ييي  لتحر ر السييين القصيييوك وضيييبح ك ف    2006أفري  

 في امل اظرات الخارج   أو م اظرات الرخول إلى مراح  التكوين لالنتراب في القطاع العمومي.

 :عرد البقاع املعروض  للت اظر -3

 كاآلتييييي:حس  االختصاب  بقع  موزع  91  

 .بقع  في اختصاب علوم ذات الصب   القانون   أو الس اس   37 - 

 بقع  في اختصاب علوم ذات الصب   اال تصاد   أو التصر . 37 - 

 .لحاملي الش ادئ الوة    مل  رس في االختصا ات املسكورئ في شروط املشارك ع  بق 17 - 

 اآلجال: -4

 برخول ال ا  . 2023أفريل  12تاريخ غلع  اةم  الترشحات  وم  -

 وا  ام املوال  .  2023جوان  03 وم تاريخ إجرا  االختبارات ال تاب   للقبول ا ولي: -

 :الوثاةع املطلو   -5

 الخاب بم اظرات املررس  االنترنات تعين على املترشحين أن  قوموا بالتن    عن بعر عن ةريع مو ع   

   ena.nat.tn-www.concours    ثم  تولوا في أج  أ صاه تاريخ ختم  اةم  الترشحات تقر م ملف ترشح م بمقر املررس  مقاب

و   يسلم في ال رض أو إرساله بواسط  البر ر مضمون الو ول مع اإلشعار بالبلوغ إلى املررس  الوة    لإلدارئ  على الع وان 

 :التالياملب    بالرابح  ا الوثيياةعتونس، متضم  1082م توالف    –شارع الح  م كلمات  24التالي: 

 

   بمو ع الواو   ena.nat.tn-www.concoursملزير من املعلومات حول ك ف   املشيييييييارك   رةي زيارئ املو ع الخاب بامل اظرات :       -

 . www.ena.tnباملررس   الخاب 
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