رقم الخدمة 1
االنتساب إلى المعهد الوطني لإلدارة العامة
الترشح لمسابقة القبول فً المعهد ،واتباع الدورة التحضٌرٌة لمسابقة االنتساب ،والخضوع الختبارات مسابقة القبول واالنتساب إلى المعهد فً حال القبول
وصف الخدمة
الوحدة التنظيمية المسؤولة عن الخدمة
شعبة المتدربٌن واالمتحانات
اسم الوحدة التنظيمية
 115948270داخلً 238
هاتف
affair@ina.edu.sy
بريد إلكتروني
المستفيدون من الخدمة
العاملون فً الدولة وغٌر العاملٌن الذٌن تتوافر فٌهم الشروط التالٌة :
 - 3لم ٌتجاوز الـ  35من العمر
 - 2أدى الخدمة اإللزامٌة أو معفى منها
ٌ - 1حمل إجارز جامعٌة
ٌ - 4حمل الشهادة الدولٌة لقٌادة الحاسوب (هناك فئات معفاة)
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة
 - 3صورة مصدقة عن الشهادة الدولٌة لقٌادة الحاسوب (هناك فئات معفاة)
 - 2شهادة تأدٌة خدمة العلم أو اإلعفاء منها (للذكور)
 - 1صورة مصدقة عن اإلجازة الجامعٌة
 -6إشعار بتسدٌد رسم الدورة التحضٌرٌة إلى حساب المعهد المصرفً
 - 5وثٌقة غٌر محكوم
 - 4ست صور شخصٌة
 - 8استمارة طلب الترشح لمسابقة القبول مملوءة وموقعة  - 9صورة البطاقة الشخصٌة
 - 7بٌان وضع صحً من لجنة فحص العاملٌن
إجراء الخدمة
ٌ - 1قوم المعهد سنوٌا ً باإلعالن عن بدء قبول طلبات الترشح التباع الدورة التحضٌرٌة المؤهلة لالشتراك فً مسابقة القبول فً المعهد.
ٌ - 2ستلم دٌوان المعهد طلبات الترشح وٌحولها إلى شؤون المتدربٌن واالمتحانات
 - 3بعد انتهاء مدة التسجٌل ٌصدر عمٌد المعهد قراراً بأسماء المقبولٌن التباع الدورة التحضٌرٌة وٌعمم على الجهات العامة
 - 4تنظم الدورة التحضٌرٌة فً مقر المعهد وفً مراكز الدورات التحضٌرٌة المقررة فً المحافظات
ٌ - 5حدد مجلس المعهد العدد الذي سٌتم قبوله فً مسابقة االنتساب
ٌ - 6صدر المعهد إعالنا ً بإجراء مسابقة القبول ٌتضمن شروط االشتراك فٌها والمدة المحددة للتقدم بطلب االشتراك فٌها وتوارٌخ ومكان االختبارات الكتابٌة والشفوٌة
ٌ - 7صدر المعهد قراراً بأسماء المقبولٌن لالشتراك فً مسابقة القبول
 - 8تجري االختبارات الكتابٌة فً مقر المعهد الوطنً لإلدارة العامة
 - 9تصحح األوراق االمتحانٌة وتعلن النتائج
ٌ - 10دعى ضعف العدد المقرر قبوله لالشتراك فً االختبارات الشفوٌة لمسابقة القبول وٌذكر بتوارٌخ االختبارات الشفوٌة
 - 11تجري االختبارات الشفوٌة فً مقر المعهد
ً
 - 12تجمع محصالت المتقدمٌن فً االختبارات الشفوٌة والكتابٌة وتعلن المحصالت النهائٌة وٌصدر عمٌد المعهد قرارا بأسماء المقبولٌن وٌعمم على الجهات العامة
ٌ- 13ؤكد المقبولون خطٌا ً التزامهم باالنتساب إلى المعهد
ٌ - 14خاطب المعهد الجهات العامة للمقبولٌن من العاملٌن لمنحهم إجازة دراسٌة بكامل األجر لمدة سنة ،تجدد فً نهاٌة السنة األولى للدراسة فً المعهد
ٌ -15بدأ المنتسبون إلى المعهد تدرٌبهم فٌه
االستمارات والنماذج المستخدمة في الخدمة
- 1استمارة طلب التقدم التباع الدورة التحضٌرٌة (متوفرة على الرابط ) http://www.ina.edu.sy/Registration/Default.aspx :
 - 3نموذج طلب االشتراك فً مسابقة القبول
 - 2استمارة اختٌار محور االختبار الشفهً واللغة األجنبٌة لالختبارات الشفوٌة

