
 الجمهىريت التىنسيت

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 و التشغيل المهني التكىينوزارة 
 

 

 
 

 

 املعهد العالي للدراسات القانونية بقابسيعتزم 

 معهد الترقية العليا للشغل بقابسبالتعاون مع 

 فتح عرض ثكويني عن بعد لفائدة الشغالين

 الاجازة قانون خاص -  : للتكوين في

 املاجستير املنهي قانون الاجراءات                     -     
 

 الوثائق المطلوبة الشهادة االختصاص
تاريخ انطالق 

 الدروس

القانون 
 الخاص

 االجازة

نسخة مطابقة لألصل من شهادة  -

 البكالورٌا

 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة. -

 صور 20عدد  -

 استمارة الترشح -

 سبتمبر 19

2222 

قانون 
 االجراءات

الماجستير 
 المهني

نسخة مطابقة لألصل من شهادة  -

االستاذٌة أو االجازة فً االختصاصات 

 ذات الصبغة القانونٌة.

نسخ مطابقة لألصل من بطاقات االعداد  -

 لكافة السنوات الجامعٌة.

 نسخة من بطاقة التعرٌف الوطنٌة. -

 صور شمسٌة 20عدد  -

 استمارة الترشح -

 سبتمبر 19

2222 

  



 

 

 عن بعد عبر املوقع  في مسحلة أولى ثحم عملية الخسجيل في إلاخحصاص املطلوب

www.eot.edunet.tn  ، 2022أوت  22وذلك إلى غاية يوم 

 

  للشغل بعد القبول الاولي ثسسل ملفات املترشحين في مسحلة ثاهية  الى معهد الترقية العليا

 .12/00/2022  الى غاية   31/20/2022و ذالك بداية من  بقابس.

 

  2022 سبتمبر 11يوم الاعالن عن النحائج النهائية . 

 

 اليفحح قسم إال إذا كان عدد املسسمين يسمح برلك 

  : جعحمد هره العسوض على 

 www.ipst.edunet.tnعبر املوقع   وحصص الحأطير الحكوين الراجي                             

 ة آيام آلاحاد بمقس املعهد العالي للدزاسات القاهوهية بقابسحصص ثجميع حضوزي                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للمزٌد من اإلرشادات ٌمكنكم اإلتصال

 بمعهد الترقٌة العلٌا للشغل بقابس

 قابس 6000عٌن سالم  نهج علً بن غذاهم

 270594 75أو عبر الهاتف رقم : 

http://www.eot.edunet.tn/
http://www.eot.edunet.tn/
http://www.ipst.edunet.tn/


 

 

 

 

 

 

 

 مطلب ترشح للتسجيل بشهادة االجازة قانون خاص / الماجستير المهني قانون االجراءات

 تكوين عن بعد    

 2223   -  2222  للسنة الجامعية

 

 السم: ............................................................................................................ ا

 اللقب:.............................................................................................................

 ة:................................       الجنسٌة:...................................رقم بطاقة التعرٌف الوطنٌ

 تارٌخ الوالدة:....................................                  الجنس:       ذكر              انثى

 ...............................................مكان الوالدة:.................................................... 

 العنوان:......................................................................................................... 

 ....................الوالٌة:........................................................     الترقٌم البرٌدي:........

 رقم الهاتف:.....................................................................................................

 البرٌد االلكترونً:............................................................................................. 

 الباكالورٌا أو ما ٌعادلها
 سنة الحصول على الباكالورٌا :................

 الشعبة:..........................................        الدورة:...................................
 المالحظة:...............................البالد:...........................................        

 

 االستاذٌة       
 االجازة :                     اساسٌة                                                تطبٌقٌة      

 االختصاص:..................................................................
 ........................................................سنة الحصول علٌها:.

 
 

PHOTO 



 

1 

 الدراسات الجامعية السابقة

 تفاصٌل حول سٌر الدراسة سنة بسنة منذ الحصول على الباكالورٌا و ذلك باعتبار سنوات الرسوب و تأجٌل الترسٌم.

 السنة
 الجامعٌة

 مستوى الدراسة الشعبة/الشهادة المؤسسة
 الدورة

 النتٌجة رئٌسٌة/تدارك
المعدل 

 02من 

مجموع 
األرصدة 
 المكتسبة

        

        

        

        

        

        

 

 العملمكان  

 تارٌخ االنتداب  المؤسسة )االسم و العنوان(
  

  

 

 انً الممضً أسفله أصرح على صحة المعلومات المدونة
 

 .......................................................فً 
 

 اإلمضاء
 

 

 خاص بلجنة االجازة / الماجستير

 

 قبول                رفض     
 قبول مشروط    

..............:............................................................................................................................المالحظات

........................................................................................................................ 
 

 فً:............./................./.....................                                
 

 اإلمضاء و الختم                               

 

 

0 


