
  

 

 

                 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية
 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي

 إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

 المستمرتكوين بال أقسام جديدةفتح 

    الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكيةو هندسة األساليب: اتختصاصاإل

هندسة ) نعلمكم بفتح األقسام الجديدة المتوفرة بالمعهد, في ميدان التكوين المستمر و الترقية المهنيةالمبرمة تعاون الاتفاقية  في إطار
تخول  (إجازة) تختم بشهادات معترف بها  (ولوجيات اإلعالميةهندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية إضافة إلى إدارة األعمال وتكن,األساليب

شهادة يتم قبول الشغالين الحاصلين على .  أبواب الترقية المهنية و اإلجتماعية أمام الشغالينتفتح و, لحاملها إستكمال دراسته الجامعية

 .طريق مناظرة بالملفات عن( سداسيات 5) تقني ساميال الحاملين لشهادة أومن الشعب العلمية كالوريا الب

 :التكوين على يعتمد

انطالقا من أي مكان عن طريق األنترنات دون تحديد زمني " المدرسة المفتوحة للشغالين " على موقع واب : التكوين الذاتي .1
 ،(42/ساعة 42)

لفائدة المتكونين و ذلك من يوم األثنين  عن بعد عبر األنترناتحصص يومية تدوم ساعتين يؤمنها المؤطرون : حصص التأطير .2
 الترقية العليا للشغل بتونس، ، انطالقا من معهد48و الساعة  81إلى يوم الجمعة ، يتم تنظيمها بين الساعة 

، بمخابر المعهد 81م الساعة  9حصص حضورية يتم تنظيمها أيام اآلحاد بين الساعة : ألشغال التطبيقية احصص التجميع و .3

 .للدراسات التكنولوجية بقبليي الالع
  .يعتمد التقييم على النظام المعمول به بالتكوين الحضوري بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي :التقييم  .4

 .بالترسيم في التكوين عن بعدالوثائق الخاصة  

 (:الترسيم بالسنة أولى)كالوريا بالنسبة لحاملي ب  *             

 .ونسخة من كشف األعداد  كالوريامطابقة لألصل من شهادة البنسخ  4عدد  -

المهنية عدد  ي للمركز الوطني للتكوين المستمروالترقيةمعلوم الترسيم مائة وعشرون دينارا تودع بالحساب الجاري البريد -

      .الحوالة واإلستظهار باألصل من وصل  85008000000020954059

 .شهادة عمل  -

 www.eot.edunet.tnمطلب ترشح عن طريق موقع الواب  -
 .نسخ من بطاقة التعريف الوطنية  4عدد  -

 .ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان المترشح  -

 .صور شمسية للمترشح  4عدد  -

 (:يم بالسنة الثالثةالترس)بالنسبة لحاملي شهادة تقني سامي   *           

 .ونسخ من كشوفات األعداد للبكالوريا و للسنوات الجامعية  كالوريانسخ مطابقة لألصل من شهادة الب 4عدد  - 

 . نسخ مطابقة لألصل من شهادة تقني سامي 4عدد  - 

عدد المهنية  والترقية المستمرن معلوم الترسيم مائتان وعشرون دينارا تودع بالحساب الجاري البريدي للمركز الوطني للتكوي - 

     . من وصل الحوالة واإلستظهار باألصل   85008000000020954059

 . شهادة عمل - 

 www.eot.edunet.tnمطلب ترشح عن طريق موقع الواب  - 
 .نسخ من بطاقة التعريف الوطنية  4عدد  - 

 .البريد يحمالن عنوان المترشح ظرفان خالصا معلوم  - 

 .صور شمسية للمترشح  4عدد  - 

 .لتكنولوجية بقبليخارجي بالمعهد العالي للدراسات ااإلتصال بمصلحة التكوين المستمروالعالقات مع المحيط التقديم المطالب ل    

 المدير                                                                                                              

 الحسين الطنباري                                                                                                                          

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

