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 المملكة المغربیة  
 رئیس الحكومة
المدرسة الوطنیة 

لإلدارة  العلیا  

 

سلك تنظیم مباراة ولوج  عنإعالن 
التكوین األساسي للمدرسة الوطنیة 

 العلیا لإلدارة
 

بشأن إحداث المدرسة  038.13نونیة المنصوص علیھا في القانون رقم مقتضیات القاالبناء على 
تنظم المدرسة الوطنیة العلیا  ،یة ذات الصلةللنصوص التنظیموتطبیقا  ،الوطنیة العلیا لإلدارة

حدد قد و .2017ونبر ند26و 25 يیوموذلك  تكوین األساسيفي ال ھا لإلدارة مباراة ولوج سلك
 ).46( مقعداأربعین  و ستةفي نھا بشأ ىعدد المقاعد المتبار
 : تفتح المباراة في وجھ

تاریخ إجراء المباراة، والمرسمین عند سنة على األكثر  40المترشحین الموظفین البالغین  -
أقدمیة والمتوفرین على  أو درجة أو إطار مماثلین 11 رقم مرتب في سلم األجورفي إطار 

 .سنتین بھذه الصفة
 و إجراء المباراة تاریخعند سنة على األكثر  35فین البالغین المترشحین الغیر الموظ -

 .ینمماثلأو درجة أو إطار  11 رقم سلم األجورولوج  دبلوم متأتى بھعلى  الحاصلین

I. مسطرة التسجیل في المباراة 
 یتعین على المترشحین الراغبین في الترشیح الجتیاز المباراة القیام وجوبا باإلجراءات التالیة:

وذلك www.ensa.org.ma عبر الموقع اإللكتروني للمدرسة الوطنیة العلیا لإلدارة  التسجیل أوال:
   . الخاصة بالمترشح المطلوبةجمیع المعلومات  لاخإدب
 المدرسة الوطنیة العلیا لإلدارة ویتضمن:بملف الترشیح أو إیداع رسال إثانیا: 
 ؛للتعریف   بطاقة الوطنیةالنسخة من  -
 ؛ للمترشح شمسیتانصورتان  -
 المترشح افیھم برزیالفرنسیة باللغة العربیة واألخرى اللغة واحدة ب خطیتانتحفیز رسالتا  -

 ؛مرفقتان بسیرتھ الذاتیة ،الجتیاز المباراةاختیاره دوافع 
 یعادلھا ؛أو ما نسخة مصادق علیھا من الدبلومات و الشھادات الوطنیة المحصل علیھا  -
أو من یفوض إلیھ ذلك باإلدارة  عا بموافقة رئیس اإلدارة ترخیص الجتیاز المباراة مشفو -

 التي یعمل بھا المترشح بالنسبة للموظفین ؛
بالنسبة  مماثلینأو إطار أو درجة  11رقم  سلم األجور في ن وثیقة إداریة تثبت أقدمیة سنتی -

 .للموظفین
 

شارع  1 : اليـــــــــوان التـــــــلمدرسة على العنلعام المدیر الملفات الترشیح إلى یجب أن تصل 
داخل أجل ال لك وذ ، الرباط المركزي،10060،الرمز البریدي 165النصر، صندوق البرید 

ویسري ھذا األجل كذلك على التسجیل  بعد الزوال على الساعة الرابعة  2017أكتوبر  20یتجاوز 
 .االلكتروني



نتقاء األولي بمقر المدرسة الوطنیة العلیا اال على إثروستنشر الئحة بأسماء المترشحین المقبولین 
للخدمات العمومیة  وعلى البوابة االلكترونیة  www.ensa.org.maااللكتروني  لإلدارة وعلى موقعھا
www.emploi-public.ma الجتیاز برسم االنتقاء األولي ھم المترشحون الذین تم اختیار وسیستدعى

 مباراة.الاختبارات 

II. المباراة  اختبارات 
  : االختبارات الكتابیة للتأھیل   •
، وذلك قضیة من القضایا الوطنیة أو الدولیةموضوع عام یعالج  یتعلق بتحلیلاختبار أول  -

ن والوقوف على مستوى إلمامھم بھدف تقییم قدرات التحریر والتحلیل لدى المترشحی
 25السبت یوم ھذا االختبار سیجرى و بالثقافة العامة والدرایة بقضایا العالم المعاصر، 

 .على الساعة الثامنة صباحا 2017نوفبر 
یتضمن وثائق تخص  یتعلق بتحریر مذكرة تركیبیة انطالقا من عناصر ملفاختبار ثان  -

وذلك بھدف تقییم المھارات التركیبیة  ،ادیة واجتماعیةمیادین إداریة وسیاسیة ومالیة واقتص
على الساعة الثانیة  2017بر منوف 25السبت وسیجرى ھذا االختبار یوم لدى المترشحین، 

 زواال.
وذلك   .التدبیر العمومي إشكالیاتمن  تتطرق إلشكالیة حالة یشمل دراسةاختبار ثالث  -

لة المطروحة واقتراح الحلول لھا، بھدف تقییم قدرات المترشحین على تشخیص الحا
 على الساعة الثامنة صباحا. 2017بر منوف 26 األحداالختبار یوم ھذا وسیجرى 

   : الشفھیة للقبول النھائي  تختبارااال •
، التكویني أو المھني للمترشح أو ھما معامسار یتضمن استعراض الفردي شفھي اختبار  -

للوظیفة العمومیة العلیا، وكذا تقییم مدى تمكنھ  ویھدف إلى إبراز شخصیتھ ودوافع اختیاره
  من اللغات األجنبیة ؛

تنظیم  هیتم في إطار ،مترشحین على األقل )3( ثالثة جرى بحضوراختبار شفھي جماعي ی -
، وذلك بھدف تقییم قدرات التفاعل المباراةمن اقتراح لجنة مناقشة موضوع أو إشكالیة 

 .صل واإلقبال على العمل الجماعي لدیھماإلیجابي ومھارات اإلقناع والتوا

السلك التحضیري وكذا إضافیة حول مباراة الولوج معلومات یمكن للمترشحین اإلطالع على 
 www.ensa.org.ma الوطنیة العلیا لإلدارة   للمدرسة ة على الموقع االلكتروني توفرمال

مدرسة الوطنیة العلیا لإلدارة والتي انبثقت عن إدماج المدرسة الوطنیة للتذكیر، فإن إحداث ال
لإلدارة والمعھد العالي لإلدارة قد جاء كترجمة إلرادة حقیقیة في خلق آلیة جدیدة للتكوین من أجل 
 مواكبة دینامیة اإلصالحات والتحوالت الكبرى التي تشھدھا اإلدارة العمومیة الوطنیة والترابیة

 واء.على حد س

، إلى تكوین األطر القیادیة ذات اشھر 24على مدى  ، الممتدویھدف سلك التكوین األساسي للمدرسة
الكفاءات والمؤھالت العالیة الالزمة لمواكبة السلطات العمومیة في إعداد السیاسات العمومیة 

 .والبحث وتنزیلھا، من خالل اعتماد مشروع تربوي، یتمیز بالطابع التطبیقي والعملي للتكوین


