
دارة الصحة                  إرشادات إلجتياز مسابقة المدرسة الوطنية لممناجمنت وا 

قبل كل شيء يجب عمى المترشح اختيار المقياس الذي يتوافق مع تخصصو، ومن ثم اختيار الموضوع الذي  .1
 .يمتمك فيو المترشح رصيد معرفي أكبر

 تحديد المصطمحات المفتاحية التي يحتوييا الموضوع المختار لممعالجة من قبل المترشح، وذلك بيدف  .2
 .التطرق إلييا من خالل عرض اإلجابة

 أن يتم عرض محتوى اإلجابة بأسموب عممي ممنيج، حيث أن المنيجية المتبعة من طرف المترشح تمثل  .3
 :نصف العالمة، وتتضمن ىذه المنيجية ما يمي

فيي التي تييء لجنة التصحيح لمتفاعل مع إجابة المترشح، إذ أنيا تعتبر المدخل الحقيقي :المقدمة . أ
والبوابة الرئيسية ليا، ويجب أن تعطي تصورا عن اإلجابة في وقت قصير، فيي محصمة اإلجابة وتوجياتيا، 

 :وتعكس الصورة الحقيقية عنيا ويفضل عدم تجاوز صفحة واحدة، وتحتوي المقدمة عمى ما يمي
 مدخل وجيز لمموضوع المعالج، يبين من خاللو المترشح الجانب العام عن الموضوع: توطئة. 
 سؤال مطروح يتطمب اإلجابة من خالل العرض، تجمع بين متغيرين أحدىما مستقل : طرح اإلشكالية

واآلخر تابع وفقا لممصطمحات المفتاحية التي يتضمنيا الموضوع المعالج، ومن ثم تجزئة ىذه 
 .اإلشكالية إلى سؤالين فرعيين، ووضع فرضية لكل سؤال فرعي بحث تعتبر إجابة أولية لو

بحيث يتم تجزئة اإلجابة إلى جزئيين كل جزء يجيب عن سؤال فرعي، وذلك وفقا لمنيجية : العرض . ب
 :حل، ويتم ذلك وفقا لما يمي/مشكمة

 بحيث في ىذا الجزء يتطرق المترشح إلى األسس النظرية لممصطمحات المفتاحية التي يتضمنيا : الجزء األول
الموضوع المعالج مدعما إجابتو بأمثمة مستمدة من الواقع المعاش في اإلدارات العمومية الجزائرية بالنسبة 

لممواضيع التي تعالج القضايا عمى المستوى الجزئي وأمثمة مستمدة من واقع االقتصاد الجزائري بالنسبة لممواضيع 
 .التي تعالج القضايا عمى المستوى الكمي

 في ىذا الجزء يتطرق المترشح إلى العالقة بين المتغيرات التي تم تحديدىا عمى ضوء :الجزء الثاني 
 .(عالقة التأثير والتأثر بين المتغيرات)المصطمحات التي يتضمنيا الموضوع المعالج 

 :كما يجب عمى المترشح مراعاة بعض القواعد األساسية في العرض، وىي كما يمي
  أن يكون محتوى اإلجابة دقيقا ومضبوطا ال يخرج عن نص الموضوع ويكون مختصر لمحد الذي ال يثير

 .الممل لدى المصحح
  دعم المعمومات العممية الواردة في اإلجابة بنتائج دراسات سابقة توصمت إلييا، أو أكدت عمييا لمنح أكثر

 .مصداقية لمحتوى اإلجابة



  البعد عن األحكام الذاتية حول المحتوى الذي استقاه المترشح من مصادر لباحثين ومؤلفين حول الموضوع
 .المعالج، ويكتفي في ذلك بالقدر الذي يعمق أو يعقب عمى تمك األفكار

وىي درة اإلجابة وحصيمتيا، وتجسد االستنتاجات األساسية التي توصل إلييا المترشح في : الخاتمة. ج
جزئي العرض، كما يجب أن تتضمن الخاتمة مجموعة من التوصيات التي من شأنيا أن تعزز واقع الموضوع 

 . المعالج في الجزائر
ىذه بعض النصائح والتوجييات تخص نقاط يتم مراعاتيا إلجتياز مسابقة المدرسة الوطنية لممناجمنت 
دارة الصحة، وكمما توفرت ىذه الشروط كمما زادت الفرصة لمنجاح، وأرجو أن أكون قد أفدت المترشحين  وا 

 .ببعض ىذه اإلرشادات، ونسأل اهلل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وال تنسونا من صالح دعائكم جزاكم اهلل خيرا


