
 

 

الثالثة   الدرجة  من  تكوينا  المعهد  اإلصالح    في   ة متخصصاليقترح 

وا بعد  لماليةالميزانياتي  يتم  سنتين  لمدة  توجيه  ا  يتههان  العمومية 

 .المالية ةالمتخرجين إلى مناصب عملهم وفقا الحتياجات مصالح وزار

 

 شروط الترشح للمسابقة: 
 

 : الشهادة العلمية .1

العاليالم التعليم  الحاصلون على شهادة  دولة(  ترشحون  مهندس  أو    )ماستر 

العلوم   التجاريةالقانونية،  في  المالية،  المهندس التسيير  ، االقتصادية،  في  و،  ن 

العمليات بحوث  اآللي،  اإلعالم  اإلحصاء،  التخطيط،  القياسي،    أو...االقتصاد 

بها   معترف  معادلة  المعمول  شهادة  للتنظيم   وفقا 

الجامعي    والمتحصلون  به مسارهم  يقل    عام  معدل على  في   ال 

 .12/20عن 

 

 : السن.2

 . التسجيالتغلق  سنة عند تاريخ 28ال يفوق سنهم الذين  المترشحون 
 

 

 : طريقة التسجيل
 ( dz.com/inscriptions_PS2-https://www.iedf)يتم التسجيل اجباريا عبر بوابة 

 .2023مارس  11وذلك في أجل ال يتعدى تاريخ 

 

 ملف التسجيل
 التسجيل عبر البوابة على الوثائق التالية: يحتوي ملف 

 
 

 . نسخة من الشهادة الجامعية ❖

 . نسخة من شهادة الميالد ❖

 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ❖

 . صورة شمسية  ❖

 . الجامعي  المسارسنوات لف النقاط و كش ❖

 ) االلكتروني للمعهد موجودة على الموقع)ستمارة المعلومات البيداغوجية  ا ❖

محررة باسم معهد االقتصاد الجمركي    يدينار جزائر  2600  بريدية بقيمة  حوالة ❖

 .35مفتاح  47 .946 16 ب رقمج  حوالجبائي: 
 

 كيفيات اجراء المسابقة:
 تشمل المسابقة على اختبارات كتابية واختبار شفهي: 

 : ) 2023مارس18 يوم ) الكتابيةاختبارات القبول   -

بواسماعيل   طريق  للضرائب،  الوطنية  المدرسة  مستوى  والية  –على  القليعة 

 تيبازة

 

 . ثقافة عامة  د، 00سا 11إلى  00سا  9من  االختبار األول: -

 :  مادة اختيارية بين د،  45سا 12د إلى 15 سا 11 من  : ياالختبار الثان -

 العمليات...( ث )إحصاء، رياضيات مالية، بحوالتقنيات الكمية  •

 مالية عمومية  •

 :مادة اختيارية بين د:51 سا 51د إلى  54سا  13من   االختبار الثالث: -

 )الكلي و/أو الجزئي(  االقتصاد  •

 )اإلداري و/أو التجاري( القانون   •

 

 
 

 

 

 

 

1981سبتمبر  03تونسية في  –أسس بموجب اتفاقية جزائرية   

  

الخاصة    توظيف الدفعة مسابقة  
 

 

 
خالله  ةالكتابي   اتختبارالا من  المترشح   ايتم  قدرة  على   التعرف 

تمكنه من  في   التي  واألدوات  المفاهيم  في  منطقية    بناءتحكمه  تحاليل 

 ومتناسقة. 

ال ✓ مختلف  ي إجبار  مترشح يختبر  في  الفرنسية  باللغة    اعدما    الموادا 

وآخر  اللغة العربية    موضوع في اختيار    لزمالثقافة العامة أين ي   اختبار

 الفرنسية. اللغة  في

  

 : (2023افريل  29) ()الشفهياختبار القبول  -

القبول اختبار  الناجحين    يجرى  للمترشحين  بالنسبة   )الشفهي( 

المترشح  يقدمه  عرض  شكل  في  الكتابية  االختبارات   يتناول    ،في 

االقتصادية  بالمسائل  يتعلق  موضوعا  القانونية المالية  ،فيه   ،   

اللجنة    ، االجتماعية  و أ خالله  من    وإمكانياته   األخيرهذا    تاكفاءتقيم 

بالمعهد  التكوين  التالية  لمتابعة  الوثائق  تقديم  يتوجب  الغرض    ولهذا 

 :  (االختبار الشفهي قبل اجتياز) إلدارة المعهد  

 رسالة تحفيز.  *

 األصلية(.باإلضافة الى الشهادة ) نسخة من الشهادة الجامعية  *

باإلضافة الى كشوف  )   كشوف النقاط لسنوات المسار الجامعي  *

 . (األصليةالنقاط 

البيداغوجية    * المعلومات  الموقع ) استمارة  على  موجودة 

 . ( االلكتروني للمعهد

 نسخة من شهادة الميالد. *

 صور شمسية.  04 *

لل  * األصلية  بقيمة  الحوالة  النسخة  جزائري    2600بريدية  دينار 

رقم   ب  خ  ح  والجبائي  الجمركي  االقتصاد  معهد  باسم  محررة 

 . 35مفتاح  47 946 16

بريدي حجم    * اسم    )22.9x 32.4(ظرف  يحمل  بريدي  بطابع 

 وعنوان المترشح.  

 : اتمالحظ

ال الترشيحاتتقبل    *  الذكر  إال  سالفة  للشروط  كل  .  المستوفاة 

ت غير صحيحة أو/ وثائق غير  تم على أساس معلومايتبين أنه  تسجيل 

المعهد    ادارة  احتفاظ ، يؤدي إلى اإلقصاء الفوري لصاحبه مع  نظامية

 . األخرى  الزمةاتخاذ اإلجراءات البحق 
المترشحين   إعالن يتم  *   في    قائمة  للمشاركة    االختبار المقبولين 

 . عبر الموقع االلكتروني للمعهد الكتابي

عبر    شحين الناجحين في االختبارات الكتابية ر قائمة المت  إعالن يتم    *

 واإلعالن على مستوى مقره.  الموقع االلكتروني للمعهد

  يالموقع االلكترون  برع   نهائياقائمة المترشحين الناجحين    إعالنيتم    *

 .ووزارة الماليةعلى مستوى مقري المعهد  واإلعالن للمعهد  

المعهد  المبيت    *  ضمان  يمكنه  اجتياز   خالل   واإلطعامال    فترة 

 المسابقة.

 
 

 

 

  2023مارس  81    

 

 2023 مارس 11 الىجانفي  22 من: تالتسجيال

وتسجيل معلومات   
 

 القليعة والية تيبازة  –طريق بو اسماعيل   100.ب ص 
.66024.38.45 الفاكس 024.38.45.65 :  

 دليل المترشح على الموقع االلكتروني للمعهد 

contact@iedf-dz.com : االلكتروني لبريداا - www.iedf-dz.com   : الموقع 

 

 

يين الجزائر مفتوحة للمترشحين  

https://www.iedf-dz.com/inscriptions_PS2
mailto:contact@iedf-dz.com
http://www.iedf-dz/

