
  

 

 

                 اإلدارة العامة للدراسات التكنولوجية

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي

                       هندسة ، إدارة األعمال، فتح ميدان تكوين مستمر عن بعد اختصاص تكنولوجيات اإلعالمية: الموضوع     
 . الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية، األساليب

اختصاص  الترقية المهنيةتعاون في ميدان التكوين المستمرو بقبلي قد أمضى اتفاقيةالتكنولوجية نحيطكم علما أن المعهد العالي للدراسات 
تخول  (إجازة) تختم بشهادات معترف بها  هندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكيةال، األساليب هندسة ،إدارة األعمال، تكنولوجيات اإلعالمية

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

 .عن طريق مناظرة بالملفات ((سداسيات 5) تقني سامي) التكنولوجية العليا الدراسات 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 األنترناتالمؤطرون حصص يومية تدوم ساعتين يؤمنها : حصص التأطير .2

 الترقية العليا للشغل بتونس، ، انطالقا من معهد48و الساعة  81إلى يوم الجمعة ، يتم تنظيمها بين الساعة 
، بمخابر المعهد 81م الساعة  9يتم تنظيمها أيام اآلحاد بين الساعة  حصص حضورية: ألشغال التطبيقية احصص التجميع و .3

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

 :للسنة األولى في التكوين عن بعد بالترسيمالوثائق الخاصة            

 . كالوريامن شهادة الب مطابقة لألصل نسخ 4عدد  -

 .للبكالوريا  من كشف األعدادمطابقة لألصل   نسخ 4عدد -

 .نسخ مطابقة لألصل من كشف األعداد لسنوات الدراسة 4عدد  -

 .أو تصريح على الشرف بعدم التسجيل بالتعليم العالي نسخ مطابقة لألصل من المسار الدراسي الجامعي 4عدد -

 .نسخ من بطاقة التعريف الوطنية  4عدد  -

 .شهادة عمل  -
 معلوم الترسيم بالسنة األولى مائة وعشرون دينارا تودع بالحساب الجاري البريدي للمركز الوطني للتكوين المستمروالترقية -

 .راسة الملف والموافقة بالتسجيل بعد د 17001000000229605881المهنية عدد 

 www.eot.edunet.tnمطلب ترشح عن طريق موقع الواب  -
 .ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان المترشح  -

 .صور شمسية للمترشح  4عدد  -

                        :(الحاملين حصريا لشهادة الدراسات التكنولوجية العليا) للسنة الثالثة الوثائق الخاصة بالترسيم في التكوين عن بعد

 .نسخ مطابقة لألصل من شهادة البكالوريا  4عدد  -

 .نسخ  مطابقة لألصل من كشف األعداد  للبكالوريا 4عدد -

 .الدراسات التكنولوجية العليا نسخ مطابقة لألصل من شهادة  4عدد  -

 .(سداسيات 5) بقة لألصل من كشف األعداد لسنوات الدراسةنسخ مطا 4عدد  -

 .نسخ من بطاقة التعريف الوطنية  4عدد  -

 .شهادة عمل  -

لفائدة محتسب المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس ( د42)معلوم رسوم التسجيل في المناظرة بمبلغ عشرون دينارا -

   .625205-55بالحساب البريدي الجاري رقم 

 تودع بالحساب الجاري البريدي للمركز الوطني للتكوين المستمروالترقية مائتان وعشرون دينارابالسنة الثالثة  معلوم الترسيم - 
 .بعد دراسة الملف والموافقة بالتسجيل  17001000000229605881المهنية عدد 

 www.eot.edunet.tnمطلب ترشح عن طريق موقع الواب  -
 .ظرفان خالصا معلوم البريد يحمالن عنوان المترشح  -

 .صور شمسية للمترشح  4عدد  -
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