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 :الوثائق املطلوبة

  ،من بطاقة التعريف الوطنية واضحة"نسخة مصورة "

 دينارا.( 20الدفع االلكتروني ملعلوم التسجيل بمقدار عشرين )و  معلومات عامة حول املترشح تتضمناستمارة تسجيل عن بعد  -

)قائمة في الخدمات اإلدارية بالنسبة  السن القصوى القانونيةوثيقة تثبت عند االقتضاء حق الترشح للمناظرة إذا تجاوز املترشح   -

بقية بالنسبببببببببببببة الى  محينةبمكتب التشببببببببببببمليل والعمل املسببببببببببببتقل  إلى الذين سبببببببببببببق لال العمل في القطا  العمومي يو  بببببببببببباادة تسببببببببببببجيل

 ،املترشحين(

النسبببببة إلى املعادلة بمن قرار  بنسببببخة االقتضبببباء،عند ، مصببببحو ة من الشبببباادة العلمية اليةائية والرسببببميةصببببل نسببببخة مطابقة ل    -

 ،ةيو األجنبيالشاادات املسلمة من مؤسسات التعليل العالي الخاصة 

 : االختبارات الكتابية و الشفاهية

 النهائي.كتابية للقبول األولي وعلى اختبار شفاهي للقبول اختبارات ثالث المناظرة على  تشتمل 

 :ختبارات الكتابية للقبول األولي اال - أ( 

أو عدة مواضيع ذات صبغة قانونية أو اقتصادية  المترشح بموضوع ريااخت حسبيتعلق  واحد في االختصاص اختبار -1 

والتصرف وموضوع أو عدة مواضيع ذات صبغة  دفي القانون أو االقتصا ةلحاملي شهادات الماجستير الوطنيوتصرف 

 7حسب البرنامج المدرج بقرار الوزير األول المؤرخ في  قانونية أو اقتصادية وتصرف لحاملي الشهادة الوطنية لمهندس

 المتعلق باختبارات المناظرات المشار إليه أعاله. 2007أوت 

صيغة مقال حول المسائل السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية في العالم في  اختبار في الثقافة العامة -2

 المعاصر.

 اختبار في اللغة االنقليزية. -3

 النهائي:للقبول  الشفاهياالختبار -( ب   

السياسي للبالد التونسية  يتصل بالتنظيمالمناظرة حول موضوع عام  لجنةتليه مناقشة مع أعضاء  عرضفي  االختبارهذا يتمثل 

أو اإلدارية أو بالمسائل المتصلة بالمنظمات والعالقات  الثقافيةالميادين االقتصادية أو االجتماعية أو  العامة فيأو بالسياسة 

 الدولية.

 وتطرح على المترشح أسئلة باللغة االنقليزية في مستوى المناقشة تكون اإلجابة عليها وجوبا بنفس اللغة.

  :و ضوارب االختبارات  المدة

 

 يلي : كما اختبارالمدة والضوارب المحددة لكل  تضبط  

 

 الضارب

       

 المـدة

 

االخـتبـارات نوعـية  
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ساعات 3  

ساعات 3  

 ساعتـان

 األوليلقبول ل ات الكتابيةختباراال

اختبار في االختصاص    -  

اختبار في الثقافة العامة -  

  االنقليزية اختبار في اللغة -

(2)  

 

    

 

 

 

 دقيقة 30

دقائق 10  

دقيقة 20  

 لقبول النهائي ل الشفاهي ختباراال

...................اإلعــداد -  

..............العـــرض -  

النقـــاش ................ -     

                               
       

 واالختصاص بلغتين مختلفتين إما بالعربية أو بالفرنسية حسب اختيار المترشح* يحرر وجوبا اختبارا الثقافة العامة 
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 حتوى اختبار االختصاصم
 اقتصاد و تصرف  : أوال 

 : مالحظة

مهندس و الذين  التي يتضمنها اختبار االختصاص الموجه للمترشحين الحاملين لشهادة تخص االشارة )م( المحاور و المواضيع
واضيع المدرجة اختاروا االختصاص "اقتصاد و تصرف". المترشحون غير الحاملين لشهادة مهندس معنيون بكافة المحاور و الم

  .بهذا االختصاص

 : المعطيات األساسية لالقتصاد التونسياألول المحور -

 )السكان و الفئة النشيطة )م 
 )هيكلة الناتج الداخلي الخام و نموه )م 
 )مؤشرات األسعار )م 
 )مجموعات المحاسبة الوطنية)م 
 )ميزانية الدولة)م 
  المالي. واستعماالت الجهازموارد 

 : المنشأة انيالث المحور -

 )المقاربات المختلفة للمنشأة )م  
 )تنظيم المنشاة )م 
 )تركيبات اإلنتاج و دالة اإلنتاج )م 
 )تكوين األسعار و مختلف أشكال المنافسة )م 
 اختيار االستثمار و التمويل 
 استراتيجيات المنشأة 

 : األســـرالثالث المحور -

 مداخيل األسر 
 )االستهالك و االدخار لألسر)م 
 )الطلب على الخيرات )م 
 دور االستباقات  

 : التقلبات و النمو الرابع المحور -

  الدورات االقتصادية 
  النمو المتوازن 
  النمو الباطني 
  )التنمية المستديمة )م 

 : النقد و التمويل الخامس المحور -

 )وظائف النقد )م 
  )العرض و الطلب للنقد )م 
 )مجموع النقد )م 
 )نسب الفائدة )م 

  )الجهاز المالي ) المؤسسات المالية و السوق المالية 
  تمويل االقتصاد 
 )ميزان الدفوعات و الحركات المالية )م 

http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe1.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe1.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe1.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe1.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe1.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe2.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe2.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe2.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe2.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe3.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe3.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe4.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe5.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe5.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe5.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe5.pdf
http://www.ena.nat.tn/sysfiles/files/medias/docs/supports/EcoAxe5.pdf


3 

 

 )العولمة ) الجوانب المالية 

 : المبادالت الخارجية السادس المحور -

 )أسس االقتصاد الدولي )م 
 )ميزان الخيرات و الخدمات )م 
 )حدود التبادل )م 
  مناطق التبادل الحر 

 )العولمة )الجوانب االقتصادية 

 : السياسة االقتصادية السابع المحور -

 )الخيرات و الخدمات العمومية )م 
  )التأثيرات الخارجية )م 
 )سياسة الميزانية و الجباية )م 

  السياسة النقدية 
 سياسات التشغيل 
 السياسة الصناعية 
 سياسة المنافسة 
 االقتصادي االندماج 

 المحور الثامن: اإلحصائيــات )م(  -

 ."االحتمال الشرطي و قاعدة "بايز 
 المتغيرات العشوائية: قانون االحتمال للمتغير العشوائي 
  المتغير العشوائي: المعدل، المربع المحيد النموذجي، الفارق النموذجيمميزات 
 "قوانين المتغيرات المنفصلة: قانون "برنوي"، قانون "بينوميال"، قانون "بواسون 
 ف-قوانين المتغيرات المتصلة: قانون "نورمال"، قانون "ستودنت( يشر"، قانونϰ2) 
 مقدر بدون انحراف، مقدر متقارب 
 مال األكبرطريقة االحت 
  اختبار( توافق التوزيع المالحظ مع التوزيع النظريϰ2) 
 )تحليل إحصائي للترابط بين عدة متغيرات ) ارتداد و ترابط 

 ثانيا : القــانون

 : مالحظة

مهندس و الذين  التي يتضمنها اختبار االختصاص الموجه للمترشحين الحاملين لشهادة تخص االشارة )م( المحاور و المواضيع
لمدرجة بهذا ااختاروا االختصاص "قـانـون". المترشحون غير الحاملين لشهادة مهندس معنيون بكافة المحاور و المواضيع 

 . االختصاص

 : القانون الدستوري و المؤسسات السياسيةالمحور األول -

  )مصادر القانون الدستوري )م 
 )الدولة )العناصر المكونة، األشكال( )م 
 )مبدأ الفصل بين السلط )م 
 )األنظمة السياسية )م 
 األحزاب السياسية و مؤسسات المجتمع المدني 
  االنتخابات وطرق االقتراع 
 رقابة الدستورية 
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 )الحقوق األساسية و الحريات العامة )م 

 : القانون اإلداري و المؤسسات اإلداريةالمحور الثاني -

 )مصادر القانون اإلداري )م 
  الالمحوريـة، الجماعـات المحلية( )م(التنظيــم اإلداري )اإلدارة المركزيـة، اإلدارة 
 )المرفق العام ) مفهوم، صنف، مبادئ أساسية، طرق التصرف 
 )المقررات اإلدارية ) المقرر اإلداري و العقد اإلداري 
 الضابطة اإلدارية 

 : المالية العموميةالمحور الثالث -

 )المبـادئ العـامـة لميزانيـة الدولــة )مبـادئ الميزانيــة والمبادئ المحاسبـية و الجبائية( )م 
 )قوانين المالية )م 
 ولة )م(اإلعداد و المصادقة على ميزانية الد 

 تنفيذ ميزانية الدولة 
 حسابات الخزينة 
 )الرقابة على المالية العمومية ) األنواع، الهياكل و الطرق 

 : القانون الجبائي المحور الرابع -

 )مصادر القانون الجبائي )م 
 )وظائف الجباية )م 
 )تصنيف األداءات )م 
 إدارة األداءات 

 استخالص االداءات 

 : القانون اإلداري لألمالكالمحور الخامس -

 السالالالالتعمال و ل  لمفهالالالالوم، النظالالالالام القالالالالانوني للتحديالالالالد، لالدمالالالالاجاألمالالالالالك العامالالالالة و الخاصالالالالة للالالالالذوات العموميالالالالة ) ا
 الحمايةو

 )االنتزاع ) الغايات و االجراءات 
 النزاعات المتعلقة باالنتزاع 
 )األشغال العمومية )التعريف، التنفيذ، األضرار 

 : النزاعات اإلداريةالمحور السادس -

  تنظيم القضاء اإلداري و توزيع نزاعات اإلدارة 
  النزاعات اإلداريةمصادر 
 مختلف الطعون و التدابير االستعجالية 
 )قواعد اإلجراءات القضائية ) التقديم و سير الدعوى، النطق بالحكم 

 : العالقات الدوليةالمحور السابع -

 أهم المبادئ القانونية للعالقات الدولية 
 )الدول )السيادة، المساواة، االستقالل، المهام 
 )المنظمات الدولية )منظمة األمم المتحدة و الهيئات المختصة، المنظمات الجهوية و الخاصة 
 المعاهدات الدولية، االقليمية و الثنائية  
 )النزاعات الدولية ) القضاء الدولي، طرق حل النزاعات الدولية. 
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    القانونية: المـراجـــع

المتعلق بمناظرات الدخول إلى مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية  2004 جانفي 14المؤرخ في  2004لسنة  78األمر عدد  -

 2010لسنة  3465واألمر عدد  2007جويلية  30المؤرخ في  2007لسنة  1938لإلدارة كما تنقيحه وإتمامه باألمر عدد 

  ،2019أوت  05المؤرخ في  2019لسنة  657واألمر الحكومي عدد 2010ديسمبر  28المؤرخ في 

 بالمدرسة نمراحل التكوياظرات الدخول إلى نم بضبط اختباراتالمتعلق  2007أوت  07في  المؤّرخقرار الوزير األول  -

 .2019أوت  05بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في  بالخصوص وإتمامهكما تم تنقيحه  لإلدارةالوطنية 

راحل م إلى الدخولالمتعلق بضببببببط الشبببببهادات الوطنية المسبببببتوجبة لمناظرات  2007أوت  7قرار الوزير األّول المؤرخ في  -

ما تم  التكوين ية لإلدارة ك مدرسببببببببة الوطن حهبال لحكومة وقرار رئيس ا 2010 مارس 01في الوزير األول المؤرخ  قرارب تنقي

 .2012سبتمبر  04المؤرخ في 

بالمدرسببببببة  المرحلة العلياالمتعلق بفتح مناظرة باالختبارات للدخول إلى  2023مارس  13المؤرخ في  رئيسببببببة الحكومة قرار -

 الوطنية لإلدارة.

 

   بموقع الواو   ena.nat.tn-www.concoursملزيد من املعلومات حول كيفية املشببببببباركة يرةي زيارة املوقع الخاظ باملناظرات         -

 . www.ena.tnباملدرسة  الخاظ 
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