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 الطلب  أرق ام التاريخ المؤطر العنوان المؤلف الرقم

 6393 1891 فاروق ،عمار " و "كوابيس بيروت"57وائي عند غادة السمان من خالل "بيروت الفن الر   شبيل، عبد العزيز  1

 بالحاج، محمد   2
محاولة ا ونشرها المعهد األعلى للتوثيق : المؤتمرات والندوات التي نظمه

 تقييمية
 1881 اهرعبيد، الط

1295 

1299 

 1881 الفخفاخ، المنصف تكشيف رصيد وثائق من السلسلة التاريخية باألرشيف الوطني السبعي، منير  6

1298 

1281 

1281 

 القاضي، خديجة  1
دراسة مقارنة بين مركز التوثيق القومي  :المؤسسةالملفات الصحفية في 

 ووكالة تونس إفريقيا لألنباء
دعبد الحمي العجمي،  1898 

1168 

1111 

4441 

 بن الشيخ، محمد     7
: إنجازات المعهد القومي للمواصفات والملكية  إنشاء بنوك المصطلحات

 الصناعية 

 الغنوشي

 ، لطيفة الصويمعي
1899 

4442 

4443 

4444 

9189 عبيد، الطاهر دراسة مثال المركز العسكري للتوثيق : تونسالتوثيق العسكري في  البوشامي، الناصر  3  

1117 

1113 

4447 

 حندوس، سعاد  5
 99إلى سنة  25بيبليوغرافيا حول تاريخ الفتح العربي لشمال إفريقيا من سنة 

 هجري 
 1891 بوقرة، رضا

1119 

1118 

1171 

 بو قميحة، منيرة  9
فهرس األغنية الرجالية المؤداة والمسجلة في دار اإلذاعة والتلفزة التونسية من 

 I : الجامع 1892إلى سنة  1875سنة 
5189 التليلي، رضا  

1117  

1172 

1176 

1117  
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 بو قميحة، منيرة  8
فهرس األغنية الرجالية المؤداة والمسجلة في دار اإلذاعة والتلفزة التونسية من 

 II : الكشافات 1896إلى  1879
5189 التليلي، رضا  

1177 

4456 

4457 

1179 

1178 

 هويسة، سهيل  11
ات والمعلومات من خالل الدوريات اإلنتاج الفكري التونسي في مجال المكتب

 : دراسة بيبليومترية وكشاف المختصة
 1881 قدورة، وحيد

1131 

1131 

 1987 العجمي، عبد الحميد بحث حول استعمال الدوريات في المكتبة الوطنية العبيدي، جمال الدين  11

4466 

1131 

1137 

4466 

علي الفتاحي، 1873-1991إلى االستقالل  تاللحاالقفصة من   مقاومون ومناضلون بجهة الطرابلسي، عواطف  12  1989 

4467 

4468 

1138 

 بن حفصية، نورة  16
: محاولة مسح  1836-1877الثورة الجزائرية من خالل مجلة الفكر 

 بيبليوغرافي
 1986 الفتاحي، علي

4470 

4471 

4472 

 هنية، محمد فتحي  11
 العفو الدولية لسنةاإلعالم وحقوق اإلنسان من خالل النشرية اإلخبارية لمنظمة 

 ) تحليل محتوى (  1899
 1988 بوعزة، عبد المجيد

1156 

1151 

1157 

1153 

 1981 الرابحي، محمد المادة التوثيقية من خالل الفهرسة البن النديم الكراش، صالح الدين  17

1155 

1159 

4479 

4480 
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 الرابحي، محمد بمنطقة تونس  المطالعة عند الطفل من خالل عشر نوادي لألطفال العذاري بوجناح، نوال  13
 1983 

 

1191 

1192 

1196 

7691 

 الوضعية، التنظيم، التكلفة  : التونسيةاإلعارة بين المكتبات الجامعية  عياد، محمد الحبيب  15

 

عبد الجواد، محمد   

   

1987 

1191 

1197 

1193 

 1985 الرابحي، محمد        حركة الفكرية نشأته، تطوره وأثره في ازدهار ال البغدادية:بيت الحكمة  العياري، محجوب  19

1195 

1199 

1198 

 الدريدي، رشدي  18
-1875مسائل العقارية )فهرس النصوص القانونية وفقه القضاء المتعلقة بال

1896) 
 1985 جراد، نجوى        

1181 

1181 

1182 

 مالمح مستفيدي المركز اإلعالمي السعودي بتونس شوشان، علجية  21

 

 مجيدبوعزة، عبد ال

   

1981 

1186 

1187 

1183 

 كعرود، سميرة  21
إلى سنة  1873ادرة بالبالد التونسية من سنة وريات الجهوية الص  دليل الد  

 : حالة المجموعات بدار الكتب الوطنية ومركز التوثيق القومي  1897
دالعجمي، عبد الحمي  7189  

1185 

1189 

1188 

  1893-1873ة التونسية : ببليوغرافيات القومي الكتاب المدرسي من خالل ال العويني، سامية  22

 

الرابحي، محمد      

   

1989 

1711 

1711 

1712 

 1983 عبد الباقي  الدالي، حف المعارضةمشاكل اإلعالم في تونس عبر ص   بدري، سعيد  26

1716 

1711 

1717 

1713 
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1897   الرابحي، محمد    1896اشرون في تونس سنة الن     أحمد ،الفراتي  21  
4507 

4508 

 1984 التليلي، رضا       نوعيتها، تنظيمها، مدى استفادة الجمهور منها : التونسيوثائق المسرح  المحامدي، عبد الحميد  27

1718 

1711 

1711 

 1983        الفتاحي، علي    21 و 18وضعية الطباعة بتونس خالل القرنين  الخليفي، الطيب رضا  23
1712 

1716 

 1985 عبيد، الطاهر ثيق البلدي في تونس : دراسة مثال بلدية تونسالتو بوعرادة، سالم  25

1717 

1713 

1715 

 قسم المخطوطات بدار الكتب الوطنية  المن وبي، منية  29
 

يفي، هشام  1897 الر 

4518 

4519 

1721 

 العرفاوي، حسان  28

 االنحياز: حركة عدم 

 مضمونها العلميأصولها التاريخية و -

 12-1ابع لدول عدم االنحياز)نيودلهي مؤتمر القمة الس  عالمية لالتغطية اإل -

 Dialogue"و مسائل السياسة الخارجية من خالل " ديالوغ ( 1896مارس 

 "الرأي" "الشعب" "الطريق الجديد"

 

د العجمي، عبد الحمي

      

1984 

1721 

1722 

1726 

 الحيدوسي، راضية  61
ن نشأة المعاجم وتطورها دليل المعاجم العربية في تونس مع لمحة تاريخية ع

 في العالم العربي
 4524 1981 بوقرة، رضا          

 1981 العجمي، عبد الحميد           الواقعبين التقنيات العالمية و : التونسيةمصلحة الدوريات بدار الكتب الوطنية  الملوح، رفيعة  61

1725 

1729 

4529 

 1981 عطية، رضا ف ديويتعريب وتعديل نظام تصني الشيخاوي، محمد الطيب  62

4530 

1761 

4532 
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1189 عبيد، الطاهر     الثورة الوثائقية العربية خارج الوطن العربي معرفي، سالم  66  

4533 

1761 

4535 

العنودي، خليفة       : من خالل البيبليوغرافيا القومية التونسية أدب األطفال العزابي، هادية  61

   

1189  

4536 

1765 

4538 

 1896 العجمي، عبد الحميد 1892إلى  1813التوثيق في اإلتحاد العام التونسي للشغل من  محمد البارودي،  67
1768 

1711 

 محمد هللا،عبد بن    63
 

 وآفاقمشاكل  : الثقافيالتوثيق  
 

 1712 1983 التليلي، رضا     

1189 التليلي، رضا       التوثيق المتحفي في تونس  المطوي، رفيقة  65  
4543 

1711 

 1891     ة  فالغنودي، خلي النشر في تونس   عبعاب، فضيلة  69
4545 

1713 

 1985 الغنوشي، لطيفة نوك المعلومات غير البيبليوغرافية في الوطن العربي ب   باألسود، فريد  68
4547 

1719 

 1984 الفتاحي، علي          (1838-1831المغرب العربي من خالل جريدة "الصباح " ) البرقاوي، جمال   11
4549 

1771 

 حمادي، محمد المنجي  11
: واقعها وآفاق في اإلتحاد العام التونسي للشغل التجربة التوثيقية والمكتبية 

 تجاوزها
 عبد الجواد، محمد  

   

1896 

4551 

1772 

4553 

6918 القاسمي، نائلة دور وإنجازات المنظمات العربية في ميدان التوثيق توهامي، خديجة  12  

1771 

1777 

1773 

1775 
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 1893 شمام، فاطمة         اإلعالم الصحفي في تونس : دراسة نشاطات وزارة الصحة في هذا الميدان  مبارك، فريد  16

4558 

4558 bis 

1778 

4560 

 أبوعلي، سعيد  11
اإلنتاج الفكري العربي المطبوع من خالل النشرة العربية للمطبوعات لسنة 

1858 
 1731 1893 الرابحي، محمد

 1732 1893 الرابحي، محمد    اإليداع القانوني في تونس الطاهرالحنشي،   17

 1731 1893  عبيد، الطاهر   مصلحة توثيق وكالة تونس إفريقيا لألنباء : تطورها وآفاقها  الشلي، أنور  13

15  

 الزارعي، الحسناوي

البيبليوغرافيا المختصة في المقاالت : محاولة في ضبط مفهومها ومنهجية 

  1897-1877النقد األدبي في محاولة " الفكر"   إعداده : مثال
 1985 الرابحي، محمد

4565 

4566 

4567  

19  
: محاولة في ضبط مفهومها ومنهجية بليوغرافيا المختصة في المقاالت البي

 -ملحق  -1897-1877لنقد األدبي في محاولة " الفكر" إعداده : مثال ا
 1897 الرابحي، محمد

1739 

1738 

 نور الدين الحاج حسين،  18
المعالجة اإلعالمية للمعلومات باللغة العربية في تونس: دراسة التوثيق 

 القضائي 
 1899    الدالي، عبد الباقي

4570 

1751 

4572 

 1881 عبيد، الطاهر الواقع واآلفاق :والطفولةقطاع التوثيق والمعلومات بوزارة الشباب  شعبان، حياة  71
1312 

1316 

 بن ميلود، بسمة  71
( 1817-1821ة األدبية الثقافية في تونس من خالل المجالت العربية )الحيا

 مدخل إلى دراسة بيبليولوجية وتاريخية
 1881 العجمي، عبد الحميد

1318 

1321 

1387 

 بن موسى، عواطف  72
ابع للتنمية منزلة المطالعة في السياسة الثقافية في تونس من خالل المخطط الس  

 ( 1881-1895الثقافية )
 1881 حي، محمدالراب

1322 

1326 
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 سيالة، صفية  76
: دراسة حالة مكتبة كلية الطب لجامعية في خدمة التعليم العالي المكتبات ا

 بصفاقس
 1881 قدورة، وحيد

1351 

4672 bis 

  بوعوينة، كمال  71
مقاربة كتابة والوراقة عند ابن خلدون : سوسيولوجيا صنائع الخط وال

  بيبليولوجية 
 1881 يدالعجمي، عبد الحم

 

1357 

 

 شطورو، ماهر  77
استخدام مصادر المعلومات من قبل المدرسين الباحثين بكلية العلوم االقتصادية 

 والتصرف بصفاقس
 1881 بوعزة، عبد المجيد

1359 

4678 bis 

1358 

 العبيدي، جمعة  73
دراسة حالة مكتبة العلوم  :الجامعيةقسم المراجع بالمكتبات  والباحثون:البحث 

 ة واالجتماعية بتونساإلنساني
 1881 عبد الجواد، محمد

1391 

1383 

صي المعلومات في تونس كمون الزرلي، شادية  75  1392 1881 بوعزة، عبد المجيد محاولة سوسيولوجية لدراسة مهنة  متخص 

  التريعي، حسناء  79
أمناء المهن  ن السلسلة "ب" باألرشيف الوطني :تكشيف رصيد وثائق م

   رة وبقية مدن البالد في عهد الحمايةوالحرف بتونس الحاض
  1881  الفخفاخ، المنصف

1396 

1389  

 1881 الفخفاخ، المنصف وثائق جمعية األوقاف باألرشيف الوطني التونسي بن صميدة، عروسية  78

1388 

1511 

1511 

 شقير، لمياء  31
باب سويقة  بمعتمديتيوضعية المكتبات المدرسية بالمدارس االبتدائية 

 بتونس الشمالية والعمران

 

 1881  الرابحي، محمد
1515 

1519 

 التريكي، ريم  31

اإلنتاج الفكري التونسي في مجال العلوم والتكنولوجيا من خالل البيبليوغرافيا 

دراسة الكتب والدراسات العلمية  : 1893-1873القومية التونسية 

 والتكنولولجيا إحصائيا وتقييميا

 1882 العجمي، عبد الحميد

1518 

1511 

1511 

 ساسي، جليلة  32

مركز التوثيق القومي، اكز التوثيق المميكنة في تونس : المستفيدون من مر

المركز القومي للتوثيق الفالحي والمركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي 

 والتقني

 1882 الدالي، عبد الباقي
1517 

1515 
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 الطريقي، عائدة  36
دراسة حالة مكتبتي كلية اآلداب :  في خدمة البحث العلمي المكتبات الجامعية

 والعلوم اإلنسانية وكلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس
 1882 قدورة، وحيد

1518 

1521 

1521 

 1881 عبيد، الطاهر عبد العزيز الثعالبي : محاولة حصر بيبليوغرافي ماني، عفيف  31

1522 

1526 

1521 

 الزياني، عمارة  37
عمال اللجان الفنية المتخصصة وذات العالقة التقييس والتوثيق من خالل أ

   بالمعهد القومي للمواصفات : محاولة عرض وتقييم
 1882 عبيد، الطاهر

7111 

7117 

7113 

7115 

 1882 عبيد، الطاهر محاولة حصر بيبليوغرافيلفكري حول الشباب منذ االستقالل : اإلنتاج ا الغوار، كمال  33
7167 

7169 

 يعيش، محمد  35
دراسة ية للتربية والثقافة والعلوم : لتوثيقية لمكتبة المنظمة العربالوظيفة ا

 مالمح المستفيدين
 1882 العجمي، عبد الحميد

7111 

7111 

7112 

 سرية، محمد   39
اف ودراسة بيبليومترية لإلنتاج من سنة : إعداد كش  المجلة الجغرافية التونسية 

 1881إلى سنة  1859
 1882 عبد الجواد، محمد

7116 

7111 

7117 

7113 

 1881 الفخفاخ، المنصف (1875-1991العائلة الحسنية من خالل وثائق األرشيف الوطني ) محرزية ،الناوي  38

7115 

7119 

7171 

 محاولة حصر وتعريف:  مصطلحات علوم المعلومات رضاالحنبلي،   51
الخنساء  ،الزغيدي

 مكادة
1882 

7171 

7172 

7176 

7171 
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 الدريدي، ليلى  51
دراسة توثيقية  فة الوطنية وتظاهرات على البيئة :حاالل الص  البيئة من خ

 وبيبليوغرافية
 1882 العماري، توفيق

7131 

7132 

7136 

7131 

 الغراد، فتحي  52
من خالل وثائق السلسلة :  (1873-1991الشعائر الدينية والتعليم بالجوامع )

« D » باألرشيف الوطني التونسي 
 1882 الفخفاخ، المنصف

7137 

7133 

7135 

7139 

 1882 عبيد، الطاهر فاقرشيف الوطني : الواقع واألمؤسسة األ العياري، زينب  56

7138 

7151 

7151 

7152 

 1886 عبد الجواد، محمد دراسة حالة مكتبة كلية العلوم بتونس :األقسامالمكتبات الجامعية ومكتبات  المحمدي، منية  51

7211 

7217 

7213 

7215 

 بن سالم، سامية  57
دراسة عينات من الملفات اإلدارية )الكاف شهاد في عهد الحماية : دول اإلع  

 وصفاقس والقيروان وتوزر(
 1882 الفخفاخ، المنصف

7219 

7218 

7221 

7221 

 الزرلي، عبد الحميد  53
محاولة إحداث قاعدة بيانات بيبليوغرافية في ميدان الشباب والطفولة 

 والرياضة
 1882 الغرياني، شاكر

7222 

7227 

 د، عائشةجلي  55
لة شركة : دراسة حا خدمات التوثيق والمعلومات بمؤسسة التأمين بتونس

 إعادة التأمين كومارالبحر المتوسط للتأمين و
 1882 عبيد، الطاهر

7288 

7611 

7611 
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 1886 الفخفاخ، المنصف 1873-1999  :والهاتفالديوان التونسي للبريد والتلغراف  العمراني، محسن  59

7612 

7616 

7611 

7617 

 سامية ،المشري  58
: مدخل إلى دراسة تاريخية ي الفلسطيني بدار الكتب الوطنية حفصيد الص  الر  

 وببليولوجية 
 1886 العجمي، عبد الحميد

7615 

7619 

7618 

 بوراس، سنية  91
لمنظمة األمم المتحدة  ةالسنوي التقاريرلطفل الفلسطيني من خالل حقوق ا

 تحليل محتوى :العالمة حول وضع األطفال في للطفول
 1886 البنوري، ربيع

7611 

7611 

7612 

7616 

 العارم، المولدي  91
دور الكتاب والمكتبات في تطوير األمم كما يراه خير الدين التونسي في كتابة 

 "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"
 1886 عبيد، الطاهر

7611 

7617 

7613 

7615 

 الغضبان، سامية  92
باألرشيف الوطني  « E »من خالل وثائق  1873-1991التعليم بتونس 

 التونسي
 1886 الفخفاخ، المنصف

7619 

7621 

7621 

 الزمالي، زينة  96
دراسة حالة بعض مؤسسات التعليم العالي والجمعيات العلمية  الجامعي:النشر 

 التابعة لها بتونس العاصمة
 1886 عبد الجواد، محمد

7622 

7626 

7621 

7627 

 1886 عبيد، الطاهر لي البلهوان : محاولة حصر بيبليوغرافيع سميرة ،المجدوب  91

7623 

7625 

7629 

7628 
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 عمار، هندة  97
: من خالل وثائق السلسلة 1873-1991التجارة والحرف في عهد الحماية 

« E » التونسي باألرشيف الوطني 
 1886 الفخفاخ، المنصف

7661 

7661 

7662 

 1886 كرو، محمد وظائف المكتبي الجديدة :الجماهيريكتابة في الوسط ممارسات القراءة وال الشادلي ،الولهازي  93

7666 

7661 

7667 

7663 

 1886 قدورة، وحيد  عادات المطالعة لدى مستفيدي المكتبة العامة بماطر الخميري المقعدي، حليمة  95

7669 

7668 

7611 

7611 

 1886 عبيد، الطاهر للتربية والثقافة والعلوم األنشطة التوثيقية واإلعالمية للمنظمة العربية ، مهاوالي الخبو  99

7612 

7616 

7611 

7617 

98  

 

 

 البلومي، نورالدين 
( من خالل السلسلة "ب" 1817-1996هيئة القضاء الشرعي التونسي )

 باألرشيف التونسي
 1886 الفخفاخ، المنصف

7615 

7619 

11559 

 الحداد، عفيفة  81
دراسة من خالل  :رشيفواألسوق الشغل في قطاع التوثيق والمكتبات 

 الصادرة في الصحف اليوميةالعروض 
 1886 البنوري، ربيع

7618 

7671 

7671 

7672 

 1886 الفتاحي، علي محاولة في تعريف مصطلحات األرشيف الضيف، سامية  81

7651 

7651 

7652 
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 سنية ،المؤدب  82
ة للترجمة والتحقيق دراسة النشاط التوثيقي واإلعالمي بالمؤسسة الوطني

 بيت الحكمةراسة : والد
 1886 عبيد، الطاهر

7651 

7657 

7653 

7655 

 7658 1896 السالمي، نورالدين محاولة تقييم نشرة الجمعية التونسية للموثقين عبد القادر ،المهذبي  86

 بن جمعة، صبيحة  81
من خالل وثائق السلسلة   :(1833-1991)الحالة المدنية في عهد الحماية 

« E » لتونسيباألرشيف الوطني ا 
 1886 الفخفاخ، المنصف

7689 

7688 

7111 

 عائدة ،المنشول  87
 محاولة :1882 إلى سنة 1891ميزانية مكتبات جامعة تونس األولى من سنة 

 دراسة وتقييم
 1886 عبد الجواد، محمد

7165 

7169 

7168 

7111 

83  
 

 

 ريم عبد الالوي،
: من خالل وثائق  1873-1991تزويد البالد التونسية بالمياه في فترة الحماية 

  باألرشيف الوطني التونسي  « E »السلسلة
 1886 الفخفاخ، المنصف

7111 

7112 

7116 

7111 

85  
الخضراوي، محمد 

 الحبيب

تصورات التنمية من خالل اإلنتاج الفكري التونسي في مجال تربية الشباب 

محاولة لدراسة  : 1882-1895وبيداغوجية التأطير من سنة 

 سوسيوبيبليومترية

 1881 عبيد، الطاهر

7117 

7113 

7115 

7119 

 الباجي، نادية   89
( من 1991-1873اإلدارة الجهوية والمحلية بالشمال الغربي في عهد الحماية )

 " باألرشيف الوطني التونسيAخالل وثائق السلسلة "
 1886 الفخفاخ، المنصف

5449 

7171 

7171 

7172 

7316 
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 الزكار، سارة  88
( من خالل 1931-1975لقضائية بالبالد التونسية )اإلصالحات الدستورية وا

 وثائق السلسلة التاريخية باألرشيف الوطني 
 1886 الفخفاخ، المنصف

7176 

7171 

7177 

7173 

 سامية ،الهداجي  111
اإلنتاج الفكري المكتوب عن المرأة من خالل البيبليوغرافيا الوطنية التونسية: 

 (1881-1853دراسة بيبليومترية )
 1886 محمد الرابحي،

7175 

7179 

7131 

 1886 الفتاحي، علي 1839-1878كشاف جريدة "الشعب" لسان اإلتحاد العام التونسي للشغل  نادية ،الهواري  111

7131 

7132 

7136 

7131 

 عبد الالوي، شهيرة  112
( من خالل وثائق السلسلة 1973-1971المشاركة التونسية في حرب القرم )

 تونسيالتاريخية باألرشيف الوطني ال
 1881 الفخفاخ، المنصف

7137 

7133 

7135 

7139 

 قاسم، فيصل  116
محمد الفاضل ابن عاشور: حياته وأثره الفكري: محاولة حصر بيبليوغرافي 

 مع دراسة بيبليومترية
 1886 العجمي، عبد الحميد

7138 

7151 

7151 

 الربيعي، نجوى  111
عية الدراسات عقدتها جم قانون البحار من خالل الندوات والتظاهرات التي

 دراسة بيبليوغرافية وبيبليومترية :الدولية 
 1886 البنوري، ربيع

7151 

7157 

7153 

7155 

 1886 العجمي، عبد الحميد محاولة دراسة تقييمية مكتبة مجلس النواب : الشنيتي، نجوى  117

7159 

7158 

7191 

7191 
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 البوكاري، جليلة  113
الواقع  العربي:الوطن التوثيق والمعلومات بمنظمات حقوق اإلنسان في 

 واآلفاق

الخنساء  ،الزغيدي

 مكادة
1881 

7192 

7196 

7191 

7197 

 البحري، سعيدة   115
(:  1871-1993األراضي الفالحية بالبالد التونسية في عهد الحماية ) استعمار

 " باألرشيف الوطني Eمن خالل وثائق السلسلة "
 1886 الفخفاخ، منصف

7193 

7195 

7199 

7198 

 سميرة ،الواعر  119
رسائل التخرج من المعهد األعلى للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد 

 محاولة حصر ودراسة بيبليومترية:  المتخصصة في الرياضة النسائية
 1881 عبيد، الطاهر

7181 

7181 

7182 

7186 

 1886 قدورة، وحيد تقييم المكتبة العامة المغاربية بنهج يوغسالفيا بتونس البكوش، امال  118

7181 

7187 

7183 

 1886 الرابحي، محمد  : دراسة بيبليومترية( 1886-1881عهد األعلى للتوثيق )ج بالمرسائل التخر   داود، منجي   111

7189 

7188 

7711 

7711 

 الحبشي، أمينة  111
: من خالل 1877-1991الصرة في فترة الحماية أوقاف الحرمين الشريفين و

 رشيف التونسيباأل « A »السلسلة  « C »  وثائق السلسة
 1886 الفخفاخ، منصف

7712 

7716 

7711 

7717 

 صدقي، حفصية  112
اإلنتاج الفكري حول رياضة ألعاب القوى بتونس خالل العشرية األخيرة 

 : محاولة حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية 1882 -1892
 1881 عبيد، الطاهر

7713 

7715 

7719 

7718 
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 قربوج، لمياء  116
إلبن   قية لكتاب "الجامع لمفردات األدوية واألغذية"فهرسة تحليلية توثي

 البيطار: حرف األلف والباء

عبد الحفيظ، 

 منصور
1881 

7711 

7711 

7712 

 1886 عبيد، الطاهر محاولة حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية : الطاهر الحداد الغزواني، مريم  111

7711 

7717 

7713 

7715 

 1881 الرابحي، محمد دراسة تاريخية وتقييمية   تونس األولى : اتات في جامعدليل الموسوع الجالصي، حبيبة  117

7723 

7725 

7729 

 1881 الرابحي، محمد  حالة المكتبة العمومية لألطفال ببئر مشارقةالتنشيط في مكتبات األطفال :  مختار ،الفرحاني  113

7761 

7761 

7762 

 اإلمام، منية   115
مات في تونس عبر المخططات التنموية السياسة الوطنية للتوثيق والمعلو

 (1883-1832الثمانية )

الخنساء  ،الزغيدي

 مكادة
1881 

7761 

7767 

7763 

7765 

 العيادي، هندة  119
حق التأليف عند العرب من خالل رسالة جالل الدين السيوطي " الفارق بين 

 " المصن ف والسارق
 1881 قدورة، وحيد

7769 

7768 

7711 

7711 

  البردعة، سامي  118
-1891اإلنتاج الفكري النقابي من خالل مجلة "الموقف" للفترة الممتدة بين 

 : محاولة إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية1897
 1881 العجمي، عبد الحميد

5543 

7711 

7717 

5546 
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 بن عيسى، سامية  121
(:  1873 -1991المواني والصيد البحري بالبالد التونسية في فترة الحماية )

 " باألرشيف الوطني التونسيEئق السلسلة "من خالل وثا
 1881 الفخفاخ، المنصف

7715 

7719 

7718 

 1881 العجمي، عبد الحميد  محاولة حصر بيبليوغرافي مع دراسة بيبليومترية محمود المسعدي : زرياط، فائزة  121

5552 

7776 

7771 

7777 

 الطياشي، فاتن  122
محاولة حصر ( : 1886-1873الطفولة في تونس )األعمال الجامعية حول 

 بيبليوغرافي وتقييم
 1886 عبيد، الطاهر

7773 

7775 

7779 

7778 

 1881 الرابحي، محمد البيبليوغرافيات الوطنية الجارية المغاربية بين الواقع والتقنين هندة ،المشالوي  126

7731 

7731 

7732 

7736 

 فزاني، مبروكة  121
:  رة الشباب والطفولةدراسة مالمح مستفيدي مركز التوثيق والمعلومات بوزا

 اإلطارات الداخلية
 1881 عبيد، الطاهر

7737 

7733 

7735 

 1886 قدورة، وحيد آداب التأليف عند العلماء المسلمين من خالل رسالة جالل الدين السيوطي عمار، ليلى  127

7739 

7738 

7751 

7751 

 1881 الرابحي، محمد ا بتوصيات اليونسكو قراءة في قوانين اإليداع الشرعي بتونس وليبيا ومقارنته عبيدي، فاطمة  123

7752 

7756 

7751 

7757 
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 الجبري، مراد  125
 إلى 1881صحيفة "الصباح" من سنة  حقوق الطفل في تونس من خالل

 : حصر وتقييم1886
 1881 عبيد، الطاهر

7753 

7755 

7759 

7758 

 كمال ،البدري  129
نة لرصيد المركز و  المكالمتعلقة بالفالحة و (مرحلة ثالثة)الرسائل الجامعية 

 ( 1882-1853)القومي للتوثيق الفالحي : دراسة ببليومترية 
 1881 الرابحي، محمد

7791 

7791 

7792 

7796 

 1881 الغرياني، شاكر محاولة بيبليوغرافية تصنيفيةري لدى علماء اإلنتاج التونسيين : اإلنتاج الفك بن رابحة، خديجة  128

7791 

7797 

7793 

7795 

 لةالرصاع، عقي  161
 إعداد كشاف و دراسة محاولةلخليج من خالل جريدة "الشعب" : حرب ا

 1882جويلية  1881إحصائية للمقاالت أوت 
 1886 العجمي، عبد الحميد

5588 

7798 

7781 

 الظويري، عبد هللا  161
من خالل ( : 1811-1511ية بالبالد التونسية )االمتيازات االقتصادية األجنب

 ألرشيف الوطني التونسيوثائق السلسة التاريخية با
 1881 الفخفاخ، منصف

7312 

7316 

7311 

7317 

 1887 العجمي، عبد الحميد مدخل إلى دراسة تاريخية :18 ات وحركة اإلصالح بتونس في القرنالمكتب الزليطني، سعاد  162

7313 

7315 

7319 

7318 

 التبرسقي، حاتم  166

سية الجزائرية في عهد الرقابة اإلدارية على تنقالت األهالي عبر الحدود التون

" باألرشيف الوطني A( من خالل وثائق السلسلة "1873-1991الحماية )

 التونسي

 1881 الفخفاخ، منصف

7321 

7321 

7322 
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 الجندوبي، عثمان  161
( من خالل وثائق 1873-1991األوقاف بمنطقة سوسة في عهد الحماية )

 باألرشيف الوطني التونسي « C »السلسلة 
 1881 الفخفاخ، منصف

7321 

7327 

7323 

7325 

 الخميسي، حسناء  167
بيبليوغرافي  لمعهد األعلى للشباب ببئر الباي : محاولة حصربحوث التخرج با

 ودراسة بيبليومترية   
 1881 عبيد، الطاهر

7511 

7517 

7513 

 1881 البنوري، ربيع صورة الموثق والمكتبي واألرشيفي لدى طلبة المعهد األعلى للتوثيق طالب، عواطف  163

7519 

7518 

7571 

7571 

 التبيني، مبروك  165
محاولة حصر وتقييم أعمال السيدة "أم كلثوم" الفنية السمعية من خالل 

 مؤسستي "فوني" من تونس و"صوت القاهرة" من مصر
 1881 الرابحي، محمد

7572 

7576 

7571 

 بن حميدة، لطيفة   169
ل وثائق السلسلة ( من خال1811-1968) قبل الحمايةكك الحديدية بتونس الس  

 التاريخية باألرشيف الوطني التونسي
 1881 الفخفاخ، المنصف

7573 

7575 

7579 

5759 

 منية ،القرماني  168
وظيفة الكتابة ومنزلتها في المجتمع العربي اإلسالمي من خالل آراء الجاحظ 

 والقلقشندي
 1887 قدورة، وحيد

7531 

7532 

7536 

 قدرية، هنيدة  111
رس رسية الثانوية : معاينة من خالل المعاهد والمداوضعية المكتبات المد

 على من والية تونس العمران األالثانوية بمعتمديتي العمران و
 1881 الرابحي، محمد

7531 

7537 

7533 

7535 
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111  

 مصباح، منجية

ل: دراسة المجلد األو   1886إلى  1855ة للمعلومات من المجلة العربي 

 بيبليومترية 

الخنساء  ،الزغيدي

 ادةمك
1887 

7539 

7538 

7551 

112  
: المجلد الثاني بيبليوغرافية  1886إلى  1855المجلة العربية للمعلومات من 

 موضوعية

الخنساء  ،الزغيدي

 مكادة
1887 

7551 

7552 

7556 

 الرحموني، علي  116
من  [مدخل إلى حصر إحصائي للجمعيات التونسية]دليل الجمعيات في تونس 

 1891إلى  1831سنة 
 1881 عبد الحميدالعجمي، 

7551 

7557 

7553 

 دراسة حالة مكتبة معهد بورقيبة للغات الحيةييم خدمات المكتبات الجامعية : تق سامي ،الفرشيشي  111
الخنساء  ،الزغيدي

 مكادة
1881 

7581 

7582 

 1887 الرابحي، محمد الخلدونية كجمعية ثم كمكتبة ودراسة لمالمح مستفيديها بوزراعة، لمياء  117

7586 

7581 

7587 

7583 

 1887 قدورة، وحيد : دراسة بيبليومترية1811 -1918العربي المطبوع في تونس  الكتاب ، فوزية خليفي بن دكوم  113

7585 

7589 

7588 

7911 

 تقنياتها مكتبات جامع الزيتونة : دورها و محمد بدر الدين، حليلة  115
الخنساء  ،الزغيدي

 مكادة
1881 

7919 

7918 

7911 

7911 

 نةربودي، أمي  119
( من 1873-1991التنظيم اإلداري والمالي لجمعية األوقاف في عهد الحماية )

 باألرشيف الوطني التونسي « C »خالل وثائق السلسة 

شحيمة، محمد 

 الصافي
1887 

7912 

5813 

5814 

7917 
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118  
 تيم، محمد

 عياش، كمال

محاولة في تعريب المصطلحات السمعية البصرية في علم المعلومات 

 متحركة، الصور الثابتة، الصور، الخرائط(.)الصورة ال
 1887 قابوس، عبد الكريم

7913 

7915 

7919 

7918 

 1887 الرابحي، محمد م.1611 -593العرب من خالل المعاجم اللغوية :  الترتيب عند صعدلي، لطيفة  171

7921 

7921 

7922 

7926 

 تيم، أحمد سعيد  171
غرافيا إحصائية تقييمية بيبليو: 1881 -1835سة إلى الدولة فلسطين من النك

 )رصيد دار الكتب الوطنية التونسية(
 1887 العجمي، عبد الحميد

7921 

7927 

7923 

7925 

 1887 الرابحي، محمد 1881دليل المهرجانات في تونس :  ي، سفيانرعيا  172

7929 

7928 

7961 

7961 

 فاطمة  ،المطوي  176
شاف ودراسة : إعداد ك1871-1816اإلنتاج الفكري من خالل مجلة الثريا 

 بيبليومترية
 1887 العجمي، عبد الحميد

7962 

7966 

7961 

 مليكي، كريمة  171
( من خالل وثائق السلسلة 1873-1996الجمعيات الخيرية في عهد الحماية )

 "ج" باألرشيف الوطني التونسي
 1887 شحيمة، الصافي

7965 

7969 

7968 

 الزيادي، لطفي  177
ة والعلوم في خدمة مجال التوثيق دور المنظمة العربية للتربية والثقاف

 والمعلومات في الوطن العربي
 1887 الرابحي، محمد

7911 

7911 

7912 

7916 
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 1887 الرابحي، محمد م 1182 -511من  دور الكتب والمكتبات في الحياة الفكرية باألندلس نقيب، راضية  173

7911 

7917 

7913 

7915 

 ائق أحمد زروق )عامل الساحل(فهرسة تحليلية لبعض من وث مقنين الشطي، منية  175
  عبد الحفيظ، 

 منصور 
1887 

7971 

7972 

7976 

7971 

 شرادة، بدر الدين  179
دليل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع التربوي بتونس 

"1895-1886" 

الخنساء  ،الزغيدي

 مكادة
1887 

7977 

7975 

 1881 حيدقدورة، و كتب التراجم العامة التونسية نتيشة، يحي  178

7979 

7978 

7931 

7931 

 الشنكاوي، هادية  131
من : اسة بيبليومترية لإلنتاج الفكري إعداد كشاف ودر: مجلة "الحياة الثقافية" 

 1897إلى سنة  1857سنة 
 1887 العجمي، عبد الحميد

7932 

7936 

7931 

7937 

 1887 عبيد، الطاهر  ليوغرافيمحاولة حصر بيبجمة "لسان العرب" : ابن منظور اإلفريقي ومع عياد، محمد  131

7933 

7935 

7939 

7938 

 1881 الطاهر، عبيد إنشاء مركز التوثيق والمعلومات بوزارة المواصالت الجموعي، محمد حمادي  132

7951 

7951 

7952 

7956 



بمكتبة المعهد العالي للتوثيق  المودعة  ماجستير (و   متخصصةدراسات عليا  و   أستاذيةفهرس الرسائل الجامعية )    
 

 

22 

 عفيف ،الفريقي  136
مؤسسة اإلذاعة سة حالة : درا :وماتي لدى اإلذاعيين والتلفزيين السلوك المعل

 نسية والتلفزة التو
 1887 الغرياني، شاكر

7957 

7953 

7955 

7959 

 1887 الرابحي، محمد تصنيف العلوم عند العرب في القرن الرابع الهجري الغربي، حميدة  131

7958 

7991 

7991 

7992 

 عرعوري، محرزية  137
إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية لإلنتاج الفكري من  : مجلة "العالم األدبي"

 1863إلى سنة  1861سنة 
 1887 العجمي، عبد الحميد

7996 

7991 

7997 

7993 

 بسمة ،اللبان  133
محاولة حصر خالل البيبليوغرافية الوطنية  : اإلنتاج الفكري المسرحي من 

 1882إلى  1853بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية من 
 1883 الرابحي، محمد

7995 

7999 

7998 

7981 

 1887 الدالي، عبد الباقي محاولة عرض:  النصوص الرسمية مالمح مهنة التوثيق من خالل ، مفتاحيوناس  135

7981 

7982 

7986 

7981 

 1887 الرابحي، محمد ل إلى القرن الثامن هجريأدوات كتابة المخطوط العربي من القرن األو   بعطوط، كمال  139

7987 

7983 

7985 

 1887 الرابحي، محمد : إزدهاره والنيل منهالكتاب العربي  غريسي، نزهة  138

7988 

7811 

7811 

7812 
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 بن عمار، نبيل  151
محاولة  اري بالجامعات الوطنية الرياضية:واقع األرشيف والتوثيق اإلد

 عرض
 1887 عبيد، الطاهر

3126 

3121 

3127 

3123 

 الغربي، هاجر  151
محاولة حصر : لمعلومات من خالل القرآن الكريم مصطلحات وألفاظ علم ا

  وتحليل
 1887 العجمي، عبد الحميد

3125 

3129 

3128 

3161 

 مبارك، ماجدة   152
ما كتب جمال عبد الناصر وما كتب عنه من خالل رصيد فهارس دار الكتب 

 دراسة تحليلية الوطنية:
 1887 الرابحي، محمد

3161 

3162 

3166 

3161 

 بن قادر، معز  156
الوطنية  ااإلنتاج الفكري المكتوب في مجال السياحة من خالل البيبليوغرافي

 محاولة حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية( : 1886-1853التونسية )
 1883 الرابحي، محمد

3167 

3163 

3165 

3169 

 1883 الرابحي، محمد   مصيف الكتاب نموذجا : بتونسالمطالعة وتجارب التنشيط   البريكي، فاتن  151

3168 

3111 

3111 

3112 

 1883 قدورة، وحيد دراسة بيبليومترية : 1817-1811الكتاب العربي المطبوع في تونس  التركي، نجوى  157

3116 

3111 

3117 

3113 
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 بلهادي، نائلة   153
( :  1873-1991اإلدارة الجهوية والمحلية بمنطقة القيروان في عهد الحماية )

  " باألرشيف الوطني التونسيAمن خالل وثائق السلسلة "
 1883 الفخفاخ، المنصف

3176 

3171 

3177 

3173 

 1883 قدورة، وحيد  ة المعوق عن الحركة العضوية بالمطالعة والمكتبة العمومية بتونسعالق اإلمام، لطيفة  155

3175 

3179 

3178 

3131 

 دبابي، رضا  159
من خالل وثائق : ( 1873-1991الهجرة الليبية إلى تونس في عهد الحماية )

 باألرشيف الوطني التونسي « A »السلسلة 
 1883 الفخفاخ، المنصف

3629 

3628 

3661 

3661 

 معز ،القارشي  158
: إعداد كشاف  1857-1878اإلنتاج الفكري من خالل مجلة األمن الوطني 

  ودراسة بيبليومترية
 1883 العجمي، عبد الحميد

3669 

3668 

3611 

3611 

 1883 عبيد، الطاهر دراسة جدوى إنشاء مركز توثيق ومعلومات للدراسات األمنية رميزة، طاهر  191

3612 

3616 

3611 

3617 

ي، نجاحدديالج  191  
واإلعالم  نشاط وحدة التوثيق والمعلومات بمركز البحوث والدراسات والتوثيق

الواقع واآلفاق  : حول المرأة  
 1996 عبيد، الطاهر

3655 

3659 

3658 

3691 
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  زالخضراوي، عبد العزي  192
       1838  اإلنتاج الفكري من خالل مجلة اإلذاعة والتلفزة التونسية بين سنة

اولة إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية: مح 1856و  
دالعجمي، عبد الحمي  1996 

6381 

6382 

6383 

6384 

بدر الدين ،زعباط   196  
: إعداد كشاف   1837-1877 يةاإلنتاج الفكري من خالل مجلة تونس اإلقتصاد

 دراسة بيبلومتريةو
دالعجمي، عبد الحمي  1883 

3697 

3693 

3695 

3699 

191  
 الشارني، منيرة

 

 -1881-1956قصى إلى تونس في الفترة الممتدة بينالمغرب األ الهجرة من

 باألرشيف الوطني التونسي  "A"من خالل وثائق السلسلة 
 1995 الفخفاخ، المنصف

6401 

6402 

6403 

6404 

 ، سميرةبن مهني  197
-1851" االنتاج الفكري التربوي من خالل "المجلة التونسية لعلوم التربية

 لة دراسة ببليومتريةمحاو: إعداد كشاف و 1881
 1883 قدورة، وحيد

7311  

3113 

3115 

3119 

 اإلمام، جميلة  193

اإلنتاج الفكري حول حقوق اإلنسان من خالل الدوريات المتاحة بمركز 

محاولة : 1887-1839التوثيق والمعلومات بالمعهد العربي لحقوق اإلنسان 

 دراسة بيبليومترية 

 الكافي، الناصر

 عبيد، الطاهر
1996 

6409 

6410 

6411 

6412 

محاولة حصر بيبليوغرافية إبن عرفة :  صميدة، عبد الستار  195  1996 عبيد، الطاهر   

6472 

6173 

6474 

6475 
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199  

 

 البرني، سعاد

 

  حول جدوى إنشاء مراكز جهوية للتوثيق والمعلومات : دراسة حالة جهة

 قفصة
 1996 عبيد، الطاهر

6476 

6477 

6478 

6479 

 1883 عبيد، الطاهر دراسة بيبليومتريةبن أبي ضياف : حصر بيبليوغرافي وأحمد  الشيحاوي، لمياء  198

3195 

3199 

3198 

 الشالخي، درة  181
-1956  )العالقات التونسية المصرية وقضية الشرق في عهد الحماية  

 باألرشيف الوطني التونسي  « A »من خالل وثائق السلسلة   (1881
 1997 الفخفاخ، المنصف

6491 

6492 

6493 

6494 

181  

 

 بالل، فاطمة

 

: محاولة دراسة 1884-1995  تونس:الرقابة على الصحافة المكتوبة في 

 المعطلةإحصائيات للصحف والمجالت 
 1993 الرابحي، محمد

6516 

6517 

6518 

6519 

182  

 

 الزواوي، بثينة

 

 1997 البنوري، ربيع المطالعة لدى طلبة المعهد األعلى للتوثيق

6520 

6521 

6522 

6523 

186  

 

 خواجة، بسام

 

 1997 دواس، رجاء  المضمونمحاولة في تحليل  قزح:صورة العائلة من خالل مجلة قوس 

6524 

6525 

6526 

6527 

   الحيزي، مجيد  181
ة وأصول اإلنتاج الفكري من خالل النشرة العلمية للكلية الزيتونية للشريع

 الدين: محاولة إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية
دلحميالعجمي، عبد ا  1993 

6529 

3728 

6530 

3761 
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 الزاهي، سمير  187
برنامج زارة التربية : الجرد االجمالي وأرشيف التعليم الزيتوني التابع لو

 اإلنقاذ والمعالجة 

شحيمة، محمد 

 الصافي

 البنوري، ربيع

1997 

6536 

6537 

6538 

6539 

منية، شطورو  183  
ريانة : محاولة أمدية لمكتبات المدرسية بالمعاهد والمدارس الثانوية بمعتا

  تقييمدراسة و

 الخنساء ،الزغيدي

 مكادة
1885 

3711 

3711 

3712 

3716 

   ليلى ،سالمي  185
:   1881-1831ة التونسية فكري من خالل مجلة حوليات الجامعاإلنتاج ال

 محاولة حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية
 1993 قدورة، وحيد

6544 

6545 

6546 

6547 

 دمباركي، سعا  189
 : محاولة حصر1956إلى  1945جنبي المطبوع في تونس من الكتاب األ

 دراسة بيبليومترية بيبليوغرافي و
 1997 قدورة، وحيد

6560 

6561 

6562 

6563 

 القابسي، محمد  188
سة االنتاج الفكري للمجلة القانونية التونسية : محاولة إعداد كشاف ودرا

  بيبليومترية لقسم اللغة العربية 

 الخنساء ،الزغيدي

 مكادة
1997 

6564 

6565 

6566 

3735 

محاولة حصر وتعريف التونسية:في البالد  اتالوليات الصالح المقدم، سهام  211      
 الخنساء ،الزغيدي

 مكادة
1997 

6773 

6774 

6775 

6776 

 الفزاني، مهدي  211
محاولة إعداد كشاف ودراسة بيبليوغرافية مجلة اإلذاعة والتلفزة التونسية : 

  1859إلى  1851الفكري من سنة  لإلنتاج
دالعجمي، عبد الحمي  1885 

6778 

6779 

3780 



بمكتبة المعهد العالي للتوثيق  المودعة  ماجستير (و   متخصصةدراسات عليا  و   أستاذيةفهرس الرسائل الجامعية )    
 

 

28 

يدفظ زاالكبسي، عبد الح  212 واآلفاقالواقع  اليمني:األرشيف الوطني    
شحيمة، محمد 

 الصافي
1885 

6782 

6783 

6784 

6785 

     مكتبة المعهد األعلى للدراسات التجارية : محاولة دراسة تقييمية  الصويعي، هاجر  216
 الخنساء ،الزغيدي

 مكادة
1885 

3595 

3599 

3598 

  بوحجر، جليلة  211

 

نية لوطاإلنتاج الفكري في علوم المعلومات من خالل البيبليوغرافيات ا

                  : محاولة حصر وتحليل( 1887 - 1891المغاربية )

 

 1885 بوقرة، فاطمة

6794 

6795 

6796 

6797 

عائدة الفرجاني،  217 د : حصر بيبليوغرافي ودراسة ببيليومتريةفرحات حشا    دالعجمي، عبد الحمي   1889 

6804 

6805 

6806 

6807 

5188 عبيد، الطاهر محمد العروسي المطوي: محاولة حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية بريك، زينة  213  

6808 

6809 

6810 

6811 

 بربرية، أحالم  215
 خميس الترنان    : محاولة حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية

 
 1889 عبيد، الطاهر

6812 

6813 

6814 

6815 

 كسكسي، سعيدة  219
اإلنتاج الفكري حول األدب التونسي من خالل مجلة المسار: محاولة إعداد 

 كشاف ودراسة بيبليومترية
 1889 عبيد، الطاهر

3913 

3915 

3919 

3918 
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 1889 بوقرة، فاطمة مكتبات المدارس المهنية للصحة العمومية بتونس حمدي، هدى  218

3921 

3921 

3922 

3926 

 إبنمبارك، رفيعة  211
مكتبة  المطالعة في تونس من خالل اإلعارة الخارجية بالمكتبات العمومية:

 منزل تميم نموذجا 
 1885 دواس، رجاء

6824 

6825 

6826 

6827 

 الحسناوي، منوبية  211
حاولة: م 1899-1891عالم العربي" نتاج الفكري من خالل " مجلة االاإل  

   إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية
دالعجمي، عبد الحمي  5188  

6828 

6829 

6830 

6831 

 العايب، نزيهة  212
ليوغرافيا دراسة بيبليومترية لإلنتاج الوطني لكتب األطفال من خالل البيب

1887إلى سنة  1895الوطنية من سنة   
5188 دواس، رجاء  

6832 

6833 

6834 

6835 

 حياته وما كتبه وما كتب عنه : محمد المرزوق حاج عبد هللا، رياض  216
 الخنساء ،الزغيدي

 مكادة
1889 

6836 

6837 

6838 

6839 

 الزوالي، سهام  211
: محاولة 1883-1891اإلنتاج الفكري من خالل "المجلة العربية للتربية"    

  إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية
5188 عبيد، الطاهر  

6840 

6841 

6842 

6843 
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يةعوشاري، من  217 : دراسة تحليلية 1881-1853المجالت العلمية والتقنية التونسية    5188 بوقرة، فاطمة        

6859 

6860 

6861 

6862 

 الحكيمي، سلمى  213
(:  1873-1991فهرس الوثائق المتعلقة بالنفي في تونس في عهد الحماية )

 " باألرشيف الوطني A السلسلة "
 1889  الفخفاخ، المنصف

6863 

6864 

6865 

6866 

 بودقة، عباس  215

رسائل ختم الدروس الجامعية في علوم التوثيق والمكتبات واألرشيف المتعلقة 

و دراسة  : محاولة حصر ببليوغرافي 1873بتاريخ تونس قبل سنة 

 بيبليومترية

دالعجمي، عبد الحمي  1889 

6868 

6869 

3951 

 الكلبوسي، كوثر  219
: 1881 -1897العشرية اإلنتاج الفكري التونسي في مجال الدين خالل 

 محاولة حصر بيبليوغرافي

 الخنساء ،الزغيدي

 مكادة
1889 

6882 

6883 

6884 

6885 

 الشريف، نزيهة  218
دور الترجمة في ازدهار الحركة الفكرية في الدولة العباسية في القرنين الثالث 

 والرابع للهجرة

 الخنساء ،الزغيدي

 مكادة
1889 

6886 

6887 

6888 

6889 

د العزيزالعازم، عب  221  
من خالل  موجز:(: فهرس 1991-1571العالقات التونسية اإلنجليزية )

 السلسلة التاريخية باألرشيف الوطني التونسي
 1889 الفخفاخ، المنصف

6893 

6894 

6895 

6896 

 القاسمي، زينة  221
: إعداد 1835-1831اإلنتاج الفكري من خالل النشرة التربوية للتعليم الثانوي 

 ليومتريةكشاف ودراسة بيب
دالعجمي، عبد الحمي  1889 

6897 

6898 

6899 

6900 
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 بن يوسف، شادية  222
: من خالل المخطط التاسع للتنمية  مالمح السياسة الوطنية للتوثيق في تونس

1885-2111 

، مكادة الزغيدي

 الخنساء
1889 

6901 

6902 

6903 

6904 

226  
 درمش، نبيهة

 سقطني، سعيدة 
 نموذج الدعواتة على مأثور شفوي : قنيات التوثيقيمحاولة تطويع الت

، مكادة الزغيدي

 الخنساء
1889 

6906 

6907 

6908 

 القاسمي، خالد  221
إعداد كشاف ودراسة ( : 1881-1897فكري لمجلة اإلتحاف )اإلنتاج ال

 بيبليومترية
دالعجمي، عبد الحمي  1889 

6911 

6912 

6913 

 بن صالح، رضا  227
ا الوطنية خيرة من خالل البيبليوغرافياإلنتاج الجامعي النسائي في العشرية األ

 محاولة حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية( : 1885-1899التونسية )
 1889 الحبشي، خالد

6914 

6915 

6916 

6917 

نجاة ،شريط  223  
دراسة حالة رشيف العام بين التصور والتطبيق : البرنامج الوطني لتنظيم األ

 وزارة الشباب والطفولة

 شحيمة، محمد

 الصافي
1889 

6918 

6919 

6920 

6921 

، رجاءفنيش دواس : محاولة تقييميةطفال في المكتبة الجهوية بصفاقس تجارب تنشيط األ السويسي، فهيمة  225  1889 

6922 

6923 

6924 

6925 

 الحمايدي، أحمد  229
محاولة  : 1885-1858اإلنتاج الفكري "للمجلة التونسي لإلدارة العمومية " 

 ة بيبليومترية للقسم العربيإعداد كشاف ودراس
دالعجمي، عبد الحمي  1889 

7043 

7044 

7045 

7046 
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 الحشايشي، كريمة  228
سول إلى القرن انتقال المعلومات من عهد الر  سيدي أبو لبابة األنصاري : 

 العشرين

، مكادة الزغيدي

 الخنساء
1889 

7047 

7048 

7049 

7050 

261  
 الحسناوي، شكري

 العويني، بثينة 

محاولة إعداد كشاف ودراسة :  اب محفوظ وما كتب حولهأدبيات نجي

 بيبليومترية
 1889 بوقرة، فاطمة

5172 

7053 

7054 

 لكحل، راوية  261
: إعداد 1898إلى  1892 دولية" من  اتاإلنتاج الفكري من خالل مجلة "دراس

 كشاف ودراسة بيبليومترية لقسم اللغة العربية
 1889 هويسة، سهيل

7055 

7056 

7057 

7058 

 األندلسي، وهام  262
: محاولة  1887-1897من خالل مجلة "القضاء والتشريع" : اإلنتاج الفكري 

 حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية
 1889  قدورة، وحيد

7059 

7060 

7061 

7062 

 1889 الكافي، الناصر محاولة حصر بيبليوغرافيجربة :  بن عمارة، مريم  266

7194 

7195 

7196 

7197 

نيةالزقرني، م  261  
" : محاولة إعداد كشاف 1857-1852اإلنتاج الفكري من خالل "مجلة العلم" 

 ودراسة بيبليومترية
8188 عبيد، الطاهر  

7198 

7199 

7200 

7201 

 الخميري، مبروكة  267
إلى سنة  1892المؤتمرات والندوات من خالل مجلة "دراسات دولية" من سنة 

 : محاولة إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية 1885
دالعجمي، عبد الحمي  1889 

7202 

7203 

7204 

7205 
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ساسية ،سلطاني  263  
: المتعلقة بالقطاع الصحي في تونس دليل النصوص التشريعية والترتيبية 

1895-1885 
8188 الكافي، الناصر  

7206 

7207 

7208 

7209 

ة، فاطمة بوقر : محاولة تحليل وحصر بيبليوغرافيالنشأة إلى السقوط  قرطاج من الشريف، فضيلة  265  1889 

7210 

7211 

7212 

7213 

 مناصري، سلوى  269
اإلنتاج الفكري حول الشباب والطفولة والرياضة من خالل "مجلة البيئة 

 الثالثة": محاولة إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية
8188 عبيد، الطاهر  

7214 

7215 

7216 

7217 

 عكرمي، زهرة  268
-1857: جلة "الوثائق العربية" عربي من مقراءة تحليلية لمضمون القسم ال

1887 

شحيمة، محمد 

 الصافي
1888 

7234 

7235 

7236 

7237 

 نجوى ،القاسمي  211
: 1881-1891اإلنتاج الفكري من خالل "المجلة العربية للبحوث التربوية " 

 محاولة إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية
 1888 عبيد، الطاهر

7238 

7239 

7240 

5211 

 ثريا ،الودراني  211
: 1818 -1991كتاب الفرنسي المطبوع في تونس في الفترة المتراوحة بين ال

 حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية
 1888 قدورة، وحيد

7242 

7243 

7244 

7245 
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 1888 الكسيبي، أحمد دراسة تأليفيةمراكز ووحدات التوثيق التونسية :  مالمح المستفيدين من البوغانمي، جميلة  212

7246 

7247 

7248 

7249 

 1888 هويسة، سهيل خصائص التأليف وأثرها على توثيق اإلنتاج الفكري قديما وحديثا الزاير، عون  216

7250 

7251 

7252 

7253 

          بن كعبار، بشير  211
: محاولة ( 1881-1892سية لعلوم االتصال" )اإلنتاج الفكري "للمجلة التون

    إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية
8881 عبيد، الطاهر  

7254 

7255 

7256 

7257 

 الحداد، سنية  217
محاولة إعداد كشاف ودراسة فكري لمجلة " الحياة الثقافية " : مالمح اإلنتاج ال

 1887-1893بيبليومترية للفترة ما بين 
 1888 هويسة، سهيل

7258 

7259 

7260 

7261 

 خلفاوي، تونس  213
ولة إعداد ( : محا1889-1881اإلنتاج الفكري من خالل مجلة "اإلتحاف" )

 كشاف ودراسة بيبليومترية
دالعجمي، عبد الحمي  1888 

7262 

7263 

7264 

7265 

 رحموني، نعيمة  215
من خالل بعض وثائق األرشيف الوطني التونسي :  مالمح عن قبيلة الفراشيش

(1936-1991) 

منصور، عبد 

 الحفيظ
1888 

7266 

7267 

7268 

7269 
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 العبيدي، سعاد  219
(: محاولة 1885-1892المجلة العربية للعلوم" )اإلنتاج الفكري من خالل "

 إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية
 1888 عبيد، الطاهر

7270 

7271 

7272 

7273 

 هندة ،اليعقوبي  218
  الصحف التونسية الصادرة باللغة العربية خالل الفترة الممتدة بين سنتي 

 : دراسة تحليلية لتأثير الواقع التاريخي عليها1875و 1822
في، الناصرالكا  1888 

7274 

7275 

7276 

7277 

 فرحات، أحالم  271
: 1886-1857ماعية اإلنتاج الفكري من خالل المجلة التونسية للعلوم اإلجت

 محاولة إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية"القسم العربي" : 
دالعجمي، عبد الحمي  1888 

7278 

7279 

7280 

7281 

 1888 الغرياني، شاكر تقديم وتقييم: فسفاط قفصة )مكتب تونس(  يف شركةبرنامج تطهير أرش الزابي، ربيعة  271

7282 

7283 

7284 

7285 

 1888 بوقرة، فاطمة محاولة تقييم خدمات مكتبة المعهد األعلى لتاريخ الحركة الوطنية البوعزيزي، سعاد  272

7286 

7287 

7288 

7289 

 1888 عبيد، الطاهر ودراسة بيبليومتريةمحمد الطاهر بن عاشور  :  محاولة حصر بيبليوغرافي  صوة، كارم  276

7290 

7291 

7292 

7293 
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 1888 الكسيبي، أحمد دراسة تأليفية :ن من المكتبات الجامعية في تونس مالمح المستفيدي الشبل، عائشة  271

7294 

7295 

7296 

7297 

 بن مسعود، لمياء  277
على إلطارات دراسة مالمح مستفيدي مركز البحوث والتوثيق بالمعهد األ

 محاولة تقييمية: لطفولة ا
دالعجمي، عبد الحمي  1888 

7298 

7300 

7301 

 1888 قدورة، وحيد المكتبات الخاصة المتاحة للجمهور في تونس المداني، آمنة  273

7302 

7303 

7304 

7305 

 2111 هويسة، سهيل محاولة حصر بيبليوغرافي لما كتبه وما كتب عنه: علي الدوعاجي  عروة، فريدة  275

7306 

7307 

7308 

7309 

 1888 الكسيبي، أحمد محاولة حصر بيبليوغرافي: تقديم للمعجم التونسي  الحمروني، سماح  279

7318 

7319 

7320 

7321 

 بن سعيدة، إلياس  278
 : محاولة1881 - 1891اإلنتاج الفكري من خالل مجلة "اإلذاعة العربية" 

 إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية
 1888 عبيد، الطاهر

7322 

7323 

7324 

7325 

 الصفاقسي، أحمد  231
:   1883 -1891بية للتعليم العالي" اإلنتاج الفكري من خالل "المجلة العر

 محاولة إعداد كشاف ودراسة بيبليومترية

 الخنساء ،الزغيدي

 مكادة
1888 

7326 

7327 

7328 

7329 
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 فهرسة تحليلية لبعض من مراسالت عمال الفراشيش عمري، آسية  231
منصور، عبد 

 الحفيظ
8818  

7330 

7331 

7332 

7333 

 1888 الكافي، الناصر إعداد كشاف دوريات الرصيد الوثائقي العربي بالمعهد العربي لحقوق اإلنسان الشهبي، هاجر  232

5637 

5633 

5635 

 نور الدين، شكري  236
م سلوكيات وعادات المطالعة والبحث لدى طلبة المرحلة الثالثة بكلية العلو

 محاولة في دراسة ميدانية : 1س االنسانية واالجتماعية بتون
 1888 عبيد، الطاهر

7373 

7374 

7375 

7376 

 بن حمودة، سماح  231
حصر سيق التعريب في الوطن العربي : المعاجم الصادرة عن المكتب الدائم لتن

 بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية
 2111 العجمي، عبد الحميد

7445 

7446 

7447 

7448 

 2111 عبيد، الطاهر محاولة حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية: د الوهاب حسن حسني عب جمعة، مبروكة  237

7449 

7450 

7452 

 البوغانمي، كاملة  233
: حصر 1811 إلى 1821سية المطبوع في تونس من الكتاب باللغة الفرن

 بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية
 2111 قدورة، وحيد 

7453 

7454 

7455 

7456 

 2111 العجمي، عبد الحميد لة تقييمية لخدمات مكتبة المعهد الوطني للتراثمحاو بن زكري، بلحسن  235

7457 

7458 

7459 

7460 
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 2111 الفتاحي، علي محاولة دراسة وتقييماألرشيف باإلذاعة الجهوية بصفاقس : مصلحة التوثيق و الشرمي، نزهة  239

7461 

7462 

7463 

7464 

  تطوره ومدارسهأصوله، مراحل الخط المغربي:    األمين، إيمان  238
منصور، عبد 

  الحفيظ

2111 

 

7466 

7467 

7468 

 2111 قدورة، وحيد تقييم فهارس مكتبة المعهد األعلى للتوثيق بتونس حيدري، أنور  251

7469 

7470 

7471 

7472 

 صدقي، فاطمة  251
دراسة وتكشيف عدد من الوثائق المحفوظة باألرشيف الوطني تتصل بمنطقة 

 عرف بالجهة وتتصل بموضوع الوثائقالجريد مع مقدمة توثيقية ت

منصور، عبد 

 الحفيظ
2111 

7473 

7474 

7475 

7476 

 2111 عبيد، الطاهر محاولة حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية عثمان الكعاك المؤرخ :  كريشان، عايدة  252

7477 

7478 

7479 

7480 

 فجراوي، الهادي  256
: 1882إلى  1899ن " م اإلنتاج الفكري من خالل مجلة "تونس الخضراء

 محاولة إعداد كشاف ودراسة ببيليومترية للقسم العربي
 2111 هويسة، سهيل

7481 

7482 

7483 

7484 

 قسم األطفالتقييم المكتبة الجهوية ببن عروس : محاولة  الحيدري، خضر  251
الخنساء  ،الزغيدي

 مكادة
2111 

7485 

7486 

7487 

7488 
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 كرشاد، فدوى  257
ونية والقضائية ئي: دراسة حالة مركز الدراسات القانالتوثيق القانوني والقضا

 1888إلى  1885 بوزارة العدل من 
 2111 عبيد، الطاهر

7489 

7490 

7491 

7492 

 العتري، روضة  253
قائمة بيبليوغرافية حول حقوق اإلنسان من خالل ثمانية دوريات أجنبية متاحة 

 (1888-1839بالمعهد األعلى لحقوق اإلنسان )
 2111 اصرالكافي، الن

7493 

7494 

7495 

7496 

 العياري، كريمة  255
طرق التنظيم والعمل مع حصر لألغاني النسائية   : الوطنيةخزينة اإلذاعة 

 1851-1875التونسية ما بين 
 2111 العجمي، عبد الحميد 

7497 

7498 

7499 

7500 

 بالحاج فرج، نادرة  259
بحث :  1889 إلى 1853كتب التثقيف العلمي الموجهة لألطفال من 

 بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية
 2111 قدورة، وحيد

7501 

7502 

7503 

7504 

 بالحاج يونس، زهيدة  258
إعداد كشاف بيبليوغرافي لجريدة "الصباح" خالل الثالثية األخيرة من سنة 

1888 
 2111 هويسة، سهيل

7505 

7506 

7507 

5719 

 الرابطي، نجوى  291
 االتصاالت:كنولوجيا الحديثة للمعلومات تعاملهم مع التن بالمكتبات والعاملو

 دراسة ميدانية بالمكتبات الجامعية التونسية
 2111 قدورة، وحيد

5373 

5375 

5379 

291  
 عبد الوهاب، بوعالقي

 محمد علي ،بوزنبيلة
 2111 الكسيبي،أحمد المستفيدون من المكتبات العامة في تونس : محاولة تاليفية و نقدية

5536 

5531 
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 ختارم ،بن محمد  292
عداد إفي جهة المرازيق : محاولة حصر و مشاهير الشعراء المعاصرين

 كشافات
 2111 عبيد، الطاهر

5537 

5533 

296  
 حامد، سفيان

 رابحي، العيد

محاولة ضبط قائمة اسمية للوثائق الخصوصية،  البلدي:خصائص األرشيف 

 مقترح نظام للتصرف واإلطالع على األرشيف البلدي

شحيمة، محمد 

 الصافي
2111 

7767 

7768 

291  
 هزار ،سديرة

 ، سارةمليك

المنهجية الخاصة إلنشاء قاعدة : حوال الشخصية : دراسة توثيقية مجلة األ

  معلومات قانونية
 2111 المولهي، فوزي

5538 

5551 

297  
 السالمي، زازية

 غرس هللا، دليلة 
 2111 دي، جليلةالواك المكتبات المتخصصة : مكتبة مركز الدراسات المغاربية بتونس نموذجا

7771 

7772 

293  
 السافي، بثينة

 محمد، مبروكة
 2111 عبيد، الطاهر التوثيق البيئي بتونس : تجربة مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة نموذجا

7773 

7774 

295  
 بلحي، سعيدة

   عسكري، حبيبة

خطاب الهوية في كتابات المفكرين المغاربة المعاصرين )من نهاية الحرب 

 عينات(: محاولة حصر بيبليوغرافيتساألولى إلى موفى ال العالمية
 2111 الواكدي، جليلة

7775 

7776 

299  
 التريكي، عبد هللا

   الشارني، آمال

: محاولة حصر  المغرب العربي من خالل البيبليوغرافيا الوطنية التونسية

    (2111-1873بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية )
 2111  الواكدي، جليلة

7777 

7778 

298  
 الفرشيشي، سامي

   قمري، نجاة
 2111 عبيد، الطاهر  محمد بوذينة : محاولة حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية

7779 

7780 

281  
 الرايس، عرفة

      الوصيف، بولبابة 
   مالمح مستفيدي المكتبة العامة "المغاربية" بنهج يوغسالفيا

الخنساء  ،الزغيدي

 مكادة
2111 

7781 

7782 
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281  
 عبد الصمد، روضة

   حمراني، منيرة

المكتبات العمومية في األحياء الشعبية : المكتبة العمومية بحي التضامن 

  نموذجا 

الخنساء  ،الزغيدي

 مكادة
2111 

7783 

7784 

282  
 بن كاملة، نعيمة

  بن مبارك، سهام

حصر ودراسة أوجه المعلوماتية في العالم العربي : تنظيم وإدارة الشبكات 

  إتاحة المنتوج الفكري العربي للمستفيد عملية بينها لتسهيل التكامل
 2111  الصغير، يسرى

7785 

7786 

 الزروي، إكرام  286
محاولة حصر بيبلوغرافي  : 1889 -1883الكتاب الموجه للطفل في تونس 

 وتحليل المضمون
 2111 العجمي، عبد الحميد

7787 

7788 

281  
 غانمي، هالة

  هويدي، إلياس
 7790 2111 أبه، نجيب :  دراسة حالة محاكم الحق العام التونسية ئياألرشيف القضا

287  
 زيادية، حنان

 المحمدي، هاجر 
 2111 عبيد، الطاهر الطاهر قيقة : محاولة حصر بيبليوغرافي ودراسة بيبليومترية

5581 

5582 

283  
  جوادي، رؤوف

    محمود حبلي، حامد 

-1887في الفترة ما بين  األدب العربي التونسي من خالل صحيفة "الصباح"

  : حصر بيبليوغرافي وكشافات 1888
 5586 2111   هويسة، سهيل

7794 

285  
 الحمداني، آمنة

 المانع، وصال

له دراسة وثائقية بيبليوغرافية نجيب الخطاب : حياته، انتاجه، وما كتب حو

 بيبليومتريةو
 2111 البنوري، ربيع 

5587 

5583 

 الدرويش، الفة  289

 عفاف النفزي،

يق باالعتماد على مكنز التربية التوثوثائق المتعلقة بمجال المكتبات وكشيف الت

  العلوموالثقافة و

الخنساء  ،الزغيدي

 مكادة
2111 

5585 

5589 

 م الخيرأقاسمي،   288

 بوترعة، سناء
 2111 العجمي، عبد الحميد  تصنيف محتواها من الصورتونس المصورة : تحليل المضمون و مجلة

5588 

5911 

 لسومري، هدىا  611

   العبيدي، لطيفة
 معالجة األرشيف البلدي : دراسة حالة بلدية المرسى

، مكادة الزغيدي

 خنساء
2111 

7801 

7802 
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 2112 الكسيبي، أحمد المعلومات في التنميةو األرشيفدور  القمودي، طارق  611
9111 

9117 

 9115 2112 الفخفاخ، منصف اءاتالتصرف في األرشيف الوسيط : إعداد دليل إجر العصيدي، محمد الطاهر  612

616  
 سحنون، خالد

التونسي بين  ادرة بالرائد الرسميالمصطلحات اإلدارية من خالل األوامر الص  

1931-1951 
 2112 بن الطاهر، جمال

9119 

9118 

عرف  ،مالي جبتو  611

 جاري، سامي
الهاديجالب،  كيفية تنظيم هياكل األرشيف في تونس من خالل التشريع  2112 

9111 

9111 

 القصوري، وليد  617
و تأثيرها على التنظيم  1991-1975 سياسة اإلصالحات في تونس بين

  االداري
 2112 المرعي، محمد

9112 

9116 

 القصير، فتحية  613
رشيف الخاص بالجمعية التونسية للمحامين الشبان باعتماد برنامج تطهير األ

 القواعد العلمية

محمد  ،المولهي

 فوزي
2112 

9272 

9276 

قوتة بن عبد هللا،  615  

 بن حامد، خديجة

بكة كترونية الجارية صحف و مجالت بالوطن العربي على شالدوريات االل

تحليليةاالنترنيت : قائمة ببليوغرافية و  
وحيد ،قدورة  2112 

9271 

9277 

 هادية مادي،  619

زهرة ،الناقوسي   

ائل رسرسائل الماجستير و لرسائل التخرج,محاولة حصر بيبليوغرافي 

علوم االخبارالصحافة والدكتوراه دولة بمعهد   
عفيفة ،دالحدا  2112 

9273 

9275 

 المالح، صابر  618

 رزق، نعيمة

صوصية بوزارة الشباب والطفولة مشروع جدول مدد استبقاء الوثائق الخ

 )االدارة العامة للطفولة( الرياضةو
2211 البنوري، ربيع   9278 

 المنضوج، نادية  611

 الثعالبي، قيس

يف أرش ة حالةإعداد دليل إجراءات التصرف في االرشيف اإلنتقالي : دراس

الموانئديوان البحرية التجارية و  

شحيمة، محمد 

 الصافي 
2112 

9231 

9231 

611  
 عربية البوغانمي،

عداد نظام إ : رشيف برئاسة جامعة تونساألالتصرف في الوثائق االدارية و

 تصنيف الوثائق : دراسة مصلحة شؤون الطلبة

محمد  ،المولهي

 فوزي
2112 

9232 

9236 
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612  
 سماح ،بن عثمان

 حنان ،باشا
علي ،الفتاحي إعداد نظام تصنيف الوثائق الخصوصية للوكالة التونسية للتعاون الفني  2112 

9231 

9237 

 ابتسام ،بو عبد هللا  616

 ربيعة ،بن فرج

-1887أطروحات في مجال الرياضة خالل الفترة العلمي رسائل واإلنتاج 

 دراسة ببليومترية: محاولة حصر ببليوغرافي و 2111

البوزيري، جمال 

 عبد الناصر
2112 

9233 

9235 

 سميحة ،قاروش  611

  عماد ،عويساوي

ة العامة للشباب عداد قاعدة بيانات خاصة بالوثائق الجارية باإلدارإمشروع 

 الرياضةوالطفولة و بوزارة الشباب
 2112 البنوري، ربيع

9239 

9238 

 سامية ،البحري  617

 عبد السالم ،بري

عداد نظام تصنيف لملفات ووثائق صندوق إتعريب وتحيين القائمة االسمية و

 مساعدة الجماعات المحليةالقروض و
 2112 البنوري، ربيع 

9251 

9251 

 خروبة ،رحيلي  613

 قليعية ،ماجوري

ن إنتقال المصالح الفنية لدار الكتب الوطنية من المقر القديم اإلضافة الحاصلة م

 1861سبتمبر  6سوق العطارين إلى المقر الجديد بنهج  21
جالل ،الرويسي  2112 

9252 

9256 

615  
 لمياء ،عبيدي

كتبة الجهوية بسيدي بوزيد نموذجا: التنشيط في المكتبات العمومية بتونس : الم

 مقترحات لتطويرها ، تقييم التجربة،معاينة الواقع
 2112 دواس فنيش، رجاء

9251 

9257 

 قمر ،أوالد بلقاسم  619

 علجية ،خرفاني

-1888 األدواتالمطالعة العمومية : المقاييس و دراسة عملية االقتناء بإدارة

2111-2111 
رجاء ،دواس فنيش  2112 

9253 

9255 

618  
 ثريا ،قسومي

 ابتسام ،بن رشيد
 إعداد نظام تصنيف الوثائق الخاصة بإدارة الملكية العقارية

شحيمة، محمد 

 الصافي
2112 9259 

621  
 رجاء ،المانع

  سعاد ،حمادي
 دارة الملكية العقاريةإتعصير طرق تصغير الوثائق : دراسة حالة 

قادرعبد ال ،نيالشعبا  

يدالحم عبد  ،الشايب  
2112 

9291 

9291 

 2112 بوقرة، فاطمة تكنولوجيا البحار: محاولة تقييمية لخدماتهامكتبة المعهد الوطني لعلوم و شويخة ،نايلي  621
9292 

9296 
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 سعاد ،البصير  622

 ربح ،سفسافي
جالل ،الرويسي الدين بمنوبةلمحلي بالمكتبة العمومية خيرمن أجل بعث قسم للتوثيق ا  2112 

9291 

9297 

626  
 صالحة ،بنزيدان

العلوم ة المودعة بمكتبة كليتي الحقوق واألطروحات الجامعيالرسائل و

دراسة حصر ببليوغرافي و: محاولة  2111-2111االقتصادية بتونس لسنتي 

 ببليومترية

سمير ،العش  2112 
9293 

9295 

 ،الشوالي محمد ،بوزنبيلة  621

 حسناء

ة مساعداستبقاء الوثائق لصندوق القروض وتحيين جدول مدد تعريب و

 الجماعات المحلية
ربيع ،البنوري  2112 9298 

 مريم ،قاسم  627

 راضية  ،النجاري

فهرسة و تصنيف الرصيد المختص في علوم القران بالمكتبة المركزية لجامعة 

  الزيتونة
محمد  ،بن رمضان  2112 

9281 

9281 

 8578 2002 الفخفاخ، منصف التوجهات الكبرى : المبررات و 1899أوت  2قانون  شكري  ،حمدة  623

625  
 2002 الفخفاخ، منصف التقنين العام الدولي للوصف األرشيفي: كيفية االستعمال ومستويات الوصف الزهاني، نبيل

8579 

9188 

9189 

محمد المريمي،  1861-1991أنواع األداءات البلدية البلديات وأصناف  الجبري، منيرة  629   2002 8580 

 9791 2111 الفخفاخ، منصف برنامج التصرف في الوثائق العمومية واألرشيف بمؤسسة األرشيف الوطني مخلوف، بسمة  628

 الفرشيشي، فؤاد  661
فيا االنتاج الفكري التونسي في مجال العلوم التطبيقية من خالل البببليوغرا

 : المنشورات غير الرسمية 1881-1881القومية التونسية 
فاطمة ،بوقرة  1887 9788 

 9311 2112 سهيل ،هويسة  محاولة تكشيف كتب قسم الفلسفة بمكتبة المعهد العالي للعلوم االنسانية بتونس زينوبي، عادل  661

662  
 زغدود، حمزة

ف في الوثائق تصرالمكتبة بإدارة الاسة كيفية تركيز مصلحة التوثيق ودر

 الرياضةبوزارة الشباب والطفولة و
 9311 2112 مصطفى ،هميلة 
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666  

 2111 العجمي، عبد الحميد دراسة ببليومتريةتونسي : محاولة حصر ببليوغرافي وخيرالدين باشا ال الجندوبي، لمياء

9312 

9316 

9311 

9317 

 الماجري، فاطمة  661
دارة شيف : دراسة حالة اإلالمشروع الوطني لصيانة الوثائق االدارية واألر

   العقارية بوزارة الفالحةالعامة للشؤون القانونية و

محمد  ،شحيمة

    الصافي
2112 9313 

667  
 البحري، كريمة

 سعيدة حمادي،

التصرف و إعداد جداول مدد حفظ الوثائق الخصوصية لكلية العلوم االقتصادية

 بتونس
علي ،الفتاحي  2112 

9319 

9318 

 تهيمش، خليفة  663
عداد إ: محاولة  1887-1893النتاج الفكري من خالل مجلة الحياة الثقافية ا

 دراسة ببليومتريةكشاف و

دالعجمي، عبد الحمي  

 البنوري، ربيع
2116 

9311 

9311 

 الفقيه، عائشة  665

 فاطمة  ،الزهاني

على إلطارات الطفولة : محاولة إعداد خطة تصنيف أرشيف المعهد األ

 متخصصة
الطاهر ،عبيد  2112 9312 

669  
 سعدية ،عجيلي

 عيادة ،عثمان
الطاهر ،عبيد  دراسة ببليومتريةكرو : محاولة حصر بيبليوغرافي و أبو القاسم محمد  2111 9316 

668  

 1889 الكسيبي، أحمد النظم المعربة في تونسمدخل للهيئات االعالمية و الحنشي ، فاطمة

9311 

9317 

9313 

9315 

 بوعزة،عبد المجيد  611
ى التأهيل الجامعي في التوثيق تقرير بيداغوجي بغرض الحصول عل

 المعلوماتو
 2111 8197 

 المجيد بوعزة، عبد  611
لى التأهيل الجامعي في تقرير تفصيلي حول أعمال البحث قصد الحصول ع

 المعلوماتالتوثيق و
 2111 8193 

612  
 محمد ،بن مصطفى

 صالح

عالقة الحزب القديم بالعائالت السياسية بتونس ومواقفه من أمهات القضايا 

  1869 - 1861العربية واإلسالمية والمتوسطية : 

توفيق ،البشروش  

بشير ،التليلي  
1882 8195 

http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2018032810100107707&skin=catalog.locale&lng=fr&inst=82&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=SCAN&elementcount=1&u1=1003&t1=%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af&beginsrch=1
http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2018032810100107707&skin=catalog.locale&lng=fr&inst=82&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=SCAN&elementcount=1&u1=1003&t1=%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%af&beginsrch=1
http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2018032810100107707&skin=catalog.locale&lng=fr&inst=82&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=SCAN&elementcount=1&u1=1003&t1=%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b4&beginsrch=1
http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2018032810100107707&skin=catalog.locale&lng=fr&inst=82&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=SCAN&elementcount=1&u1=1003&t1=%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a&beginsrch=1


بمكتبة المعهد العالي للتوثيق  المودعة  ماجستير (و   متخصصةدراسات عليا  و   أستاذيةفهرس الرسائل الجامعية )    
 

 

46 

 8171 2116 الكسيبي، أحمد رقمنتها باللغة العربيةارة الوثائق ونظم اد القرمازي، حسن  616

محمد هللا،ف ضي الدفاتر الجبائية مصدرا للتاريخ الجهوي : مثال نفزاوة في القرن التاسع عشر عقاب، منية  611  2113 11197 

 فريجات، هادية  617

 خنفير، إبتسام
محمد ،ضيف هللا رشيفية حول الماءتقديم مجموعة من الوثائق األ  2115 11613 

 11615 1885  ورقة بحث مقدمة : اليوم الثقافي التونسي العماني بوعزة، عبد المجيد  613

 عمر أحمد همشري،  615
عضاء هيئة التدريس بجامعة السلطان أواقع استخدام شبكة اإلنترنت من قبل 

 قابوس
عبد المجيد ،بوعزة  1889 11619 

محمد ،حسن كتب الوثائق بإفريقية في العهد الحفصي التوثيق و العجيلي، حامد   619  2112 11198 

جالل ،الرويسي مالمح المستفيدين من المكتبة الوطنية من خالل دراسة سلوكية ميدانية رضواني، سلوى  618  2111 11212 

671  
 حسن  ،الطرابلسي

ذكرات الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة والتربية المرقمنة المناشير و

 استرجاعها من خالل النص الكاملالبدنية و

 بوجناح، نوال 

 الحبشي، خالد 

 جراد، نجوى 

2118 11651 

671  

 
 ريم  ،يالتريك

التكنولوجيا من خالل البيبليوغرافيا الفكري التونسي في مجال العلوم واالنتاج 

الدراسات العلمية : دراسة الكتب و 1893 -1873سية  القومية التون

 والتكنولوجية احصائيا وتقييميا 

 11119 1882 عبد الحميد  ،العجمي

 ريمان  ،العلوي  672
الكبرى بإرساء منظومة متكاملة تثمين األدب الرمادي لوكالة التعمير لتونس 

 إلدارة المكتبة 
 11118 2113 سامي  ،الوسالتي

 دجلة  ،الهمامي  676
     رقمنة الدوريات العلمية التونسية بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي

 والتقني وتقييمها
 11171 2115 عبد الرزاق  ،مقدمي

http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2018032810100107707&skin=catalog.locale&lng=fr&inst=82&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=SCAN&elementcount=1&u1=1003&t1=%d8%b6%d9%8a%d9%81%20%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87&beginsrch=1
http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2018032810100107707&skin=catalog.locale&lng=fr&inst=82&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=SCAN&elementcount=1&u1=1003&t1=%d9%81%d8%b1%d9%8a%d8%ac%d8%a7%d8%aa&beginsrch=1
http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2018032810100107707&skin=catalog.locale&lng=fr&inst=82&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=SCAN&elementcount=1&u1=1003&t1=%d8%b6%d9%8a%d9%81%20%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87&beginsrch=1
http://www.biruni.tn/cgi-bin/gw_2009_4_3/chameleon?sessionid=2018032810100107707&skin=catalog.locale&lng=fr&inst=82&host=41.229.250.19%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=41.229.250.19%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=CARDSCR&pos=1&rootsearch=SCAN&elementcount=1&u1=1003&t1=%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%88%d9%8a%d8%b3%d9%8a&beginsrch=1
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 ربيعة  ،المثالي  671
( انش 12طيات توثيقية لعينة رصيد من صنف )عداد قاعدة بيانات وتحيين معإ

 بمؤسسة التلفزة التونسية
 11171 2115 سهام  ،الزغيدي

677  
 سوسن  ،عبد المولى

تكشيف السير الذاتية لشخصيات وطنية تونسية المتوفرة على نظام نيوزاسات 

 في مصلحة التوثيق بوكالة تونس افريقيا لألنباء  

الخنساء  ،الزغيدي

 مكادة
2115 11172 

 منال  ،الوسالتي  673
دراجها في قاعدة بيانات إرقمنة كراسات تاريخية لرصيد متحف التربية و

 رقمية 
 11176 2115 نادية  ،فداوي

 11171 2119 مليكة  ،كوداش -الحامة  -الخدمات المكتبية للمعاقين بصريا بالمكتبة الوطنية الجزائرية  ليندة  ،شقرة  675

 11131 2119 بسمة  ،بصيرال ية بالقيروان المكتبة الرقم فوزية  ،عمار  679

 راضية  ،خميري  678
إنش يخص مؤسسة التلفزة  11المعالجة الوثائقية لعينة من رصيد محامل 

 التونسية

محمد  ،قادري

 صالح ال
2115 11137 

 سامية  ،العياري  631
إرساء منظومة تصرف إلكتروني في األمثلة النموذجية بالشركة الوطنية 

 "Archives SNITبرمجية خاصة "  مالتونسية بتصمي العقارية للبالد

 سامي  ،الوسالتي

 زهرة  ،بوشاعة
2119 11468 

631  

 نجيبة  ،فتح هللا
تشخيص واقع نظام التصرف في الوثائق قصد تركيز نظام متطابق مع 

 المعايير الدولية : اإلدارات الجهوية للمالية نموذجا

محمد ،قادري

 صالح ال

 ،الشماري القليبي

  ألفة

2115 11469 

632  
 سفيان  ،عبيدات

المعالجة اإللكترونية للمصنفات السمعية البصرية األجنبية المقتناة من قبل 

 2115التلفزة التونسية سنة  ةمؤسس

محمد  ،قادري

 صالح ال

 كوثر  ،حامد

2119 11470 

 عائشة  ،السبتي  636
 +ينية بوابة المعالم الدينية من خالل الرصيد األرشيفي لوزارة الشؤون الد

 فهرس الزوايا 

 براهيم إ ،بونحاس

 حكيمة  ،الحرباوي
2119 11471 

 حيدر  ،عبروقي  631
إرساء نظام إدارة الوثائق اإللكترونية بإدارة الشؤون اإلدارية  عدراسة مشرو

 ببنك األمان

 بسمة  ،بصيرال

 معز  ،الحجام
2115 11472 
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 ة العامة لنزاعات الدولةاإللكتروني في وثائق اإلدارالتصرف  الشريف  ،بوخروبة  637
 عفيفة  ،الحداد

 نبيل  ،فتوش
2119 11473 

633  
 المنجي  ،بن محمد

: المكتبات العمومية  2119-1881الخطة الوطنية للترغيب في المطالعة 

 بوالية زغوان نموذجا

محمد  ،قادري

 صالح ال

 المنجي  ،عليات

2119 11474 

 لشعبنشاء بنك صور خاص بمجلس نواب اإ وفاق  ،مسلمي  635
عائدة  ،الشابي

 خالد  ،عزالدين
2119 11475 

639  

 صفحة لمكتبة رقمية و 1لمدرسة االبتدائية سيدي ثابت تصميم موقع واب ل نور  ،عكة

الخنساء  ،الزغيدي

  مكادة

محمد  ،الراشدي

 الهادي 

2119 11476 

638  
 ألفة  ،الجامعي

البحث وور أعوان وزارة التعليم العالي اإللكتروني في وثائق أجالتصرف 

 1897لى غاية إ 1858العلمي للسنوات الممتدة من 

محمد  ،قادري

 صالح ال

 سهام  ،غريسي

2119 11477 

 للتوثيق العالي المعهد خريجي لمتابعة الكترونية منظومة رور سالسباعي،   651
، إبراهيمسبونحا  

 بن رمضان، محمد
2115 11722 

 بتونس  لعلوما لمدينة رقمية أفالم مكتبة نشاءإ الكعبي، نجوى   651
 بسمة  ،البصير

  فتحي ،الكشباطي
2119 11726 

652  
 الزيدي، حميدة

رساء منظومة تصرف الكترونية في أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير إ

 « Alfresco » علوم االقتصادية والتصرف بتونس باستعمال منظومة لبكلية ا

 سامي  ،الوسالتي

 ،بن عبد الكريم

 بدرالدين

2018 11723 

 العياري، صابرين   656
في المكتبة العمومية : المكتبة العمومية بمنزل جميل ببنزرت  االبتكاربداع واإل

 نموذجا 

 منةآالمداني، 

 مقنين، سيدة
2018 11561 

 غابري، ريم  651
    دارية دارة الفرعية للشؤون اإلرساء منظومة تصرف الكترونية لوثائق اإلإ

 ) وزارة الشؤون الثقافية تونس(

 منة آاني، المد

 كروط، بسمة  
2018 11562 
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 الجماعي، نادرة  657
رساء برمجية لتسهيل سير العمل باإلدارة الفرعية إرقمنة الوثائق األرشيفية و

 المالية بمركز الموسيقى العربية "النجمة الزهراء"دارية وللشؤون اإل

 منة آالمداني، 

 الهرمي، منوبية 
2018 11563 

 الرياحي، محمد  653

 دةمعافي، هن

تثمين العمل الدبلوماسي من خالل وضع استراتيجية تصرف في رصيد صور 

 وزارة الشؤون الخارجية

 البصير، بسمة

 الميالدي، منير
2118 11751 

 البجاوي، قيس  655

 عوني، محمد

إنشاء مكتبة الصور الخاصة بالمؤسسة التونسية لألنشطة البترولية باعتماد 

  WordPressبرمجية وورد بريس

 بسمة ،البصير

 الناوي، محرزية  
2118 11757 

 جماعي، نادية  659

 الحكيري، سيدة

العمومية : ت المفتوحة بالمكتبات الجامعية والبرمجياالمستودعات الرقمية و

نموذجا الدراسة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر والمكتبة 

 الجهوية بجندوبة

 11576 2019 بن زينة، عادل

 بي، أكرم الجندو  658
  PMB    : معالجة الرصيد و تركيز نظام الكتروني في التصرف في المكتبة

 المكتبة المدرسية بمعهد حنبعل طبربة نموذجا

 فداوي، نادية 

 المليتي، عبد الستار
2118 11755 

 حنيني، سهام  691
التناظري للجلسات العامة لمجلس نواب الشعب دراسة واقع الرصيد الرقمي و

1831-2118 

 بسمة ،لبصيرا

 نقيب، راضية 
2118 11759 

 جوبالي، عايدة  691
تصميم و لكترونيإالنفاذ بوزارة العدل من خالل تركيز نظام تصرف التفقد و

 منظومة البيانات المفتوحة

 زراد، ريمال

 الهويدي، مريم
2118 11758 

692  
 بازي، إيمان

 عواضي، يسرى

 ة الشبابالفيديوهات بوزارناء منظومة تصرف في رصيد الصور وب

 الرياضةو

 قدورة، وحيد

 بوجناح، نوال 
2118 11791 

696  
 الكحيلي، سفيان

وظفين باستخدام برمجية ألفرسكو دارية للمفي الملفات اإل يلكترونالتصرف اإل

 كونستليو : المستشفى المحلي بالناظور نموذجاو

 شايب، عبد الحميد

 الفاهم، عبد الستار
2118 11791 

 المحرزي، وليد  691
في الوثائق الخصوصية من خالل الرصيد األرشيفي  يلكتروناإل التصرف

 للوكالة الوطنية للترددات عبر منظومة ألفرسكو

 بن زينة، عادل

 بن مبروك، عرفات
2118 11792 

697  
 قنيشي، حمزة

تطوير خدمات البحث في الفهرس الجامعي لشبكة بيروني : الفهرس المحلي 

 ية سالملمكتبة المعهد العالي للحضارة اإل

، إبراهيمسبونحا  

 مالكي، صبحي 
2118 11796 
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 ابراهم، منية  693

 نجاحبوغمورة الدبابي، 

كلية الطب بالمنستير من رقمي ألطروحات كلية الصيدلة و إعداد مستودع

 خالل تركيز نظام دي سبيس

 سامي  ،الوسالتي

 السبع، وليد
2118 11791 

 بن مبروك، سهام  695
المؤلفين التونسيين من خالل والطابعين ونجاز الخريطة الرقمية للناشرين إ

 ( بدار الكتب الوطنية  ISBNالترقيم الدولي الموحد للكتب )ردمك/

 حداد، عفيفةال

 اليحياوي، سمية
2118 11797 

 إرساء قاعدة بيانات للصور الخاصة بالمجمع الكيميائي التونسي العريبي، أسماء  699
 حداد، عفيفةال

 القاسمي، طه
2019 11793 

 الي، مروىالغ  698
األرشفة اإللكترونية في الوثائق السمعية البصرية إرساء منظومة التصرف و

 المتوسطةوالمؤسسات الصغرى وبوزارة الصناعة 

 بن زينة، عادل

 الزاهي، سيدة
2019 11316 

681  
  لغر، سيف الدين

التصرف اإللكتروني في ملفات المنتفعين باالمتياز الجبائي للقروض السكنية 

  اجبجامعة قرط

 فداوي، نادية

  مقدمي، رضا
2019 11311 

681  
 القدري، أميمة 

 تثمين الرصيد السمعي البصري لألمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب: 

  « Razuna »دراجه بمنظومة إمعالجته و

 بسمة ،البصير

 الزرلي، عبد الحميد
2019 11317 

 صاروط، سيدة  682
المستشفى الجهوي الصادق المقدم التصرف اإللكتروني في الملف الطبي " 

 بجربة نموذجا "

 زراد، ريمال

 القرش، أنور
2019 11313 

 سالمة، وداد  686
الصحة  تقنياتالتصرف اإللكتروني في وثائق وملفات المدرسة العليا لعلوم و

 بتونس

 فداوي، نادية

 عايدي، فاطمة
2019 11315 

681  
 المهذبي، وفاء

وسيط )اإلدارة العامة للشؤون حوسبة إجراءات التصرف في األرشيف ال

 القضائية بوزارة العدل(

 الشابي، عائدة

 الهويدي، مريم 
2118 11521 

 صالح، ابراهيم  687
المالية لوزارة إلدارة العامة للشؤون اإلدارية ورقمنة الملفات اإلدارية با

 الداخلية

 الشابي، عائدة

 الدجبي، ربيع
2118 11522 

 دوقاز، أميمة  683
 ي للمقاالت من المجلة العلمية " أرشيف معهد باستورالتصرف اإللكترون

 بمكتبة معهد باستور 1822إلى سنة  1811بتونس" : من سنة 

 الصغير، يسرى

 فرجاني، إيمان
2118 11526 
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 أرشيف والية تونس  إلكتروني:إرساء منظومة تصرف  بن خليفة، أسماء  685
 منةآالمداني، 

 روابح، ألفة
2118 11561 

689  
 ةبن صولة، نادي

دنية : وزارة التجهيز تصور محرك ووركفلو لملفات مشاريع البنايات الم

 نموذجاالتهيئة الترابية واإلسكان و

 شايب، عبد الحميد

حاحا البوزيدي، 

 آمال

2118 11562 

 بن كريد، منية  688
، 1881إلى غاية  1981جالت من سنة الس  األرشفة اإللكترونية في العقود و

 " جيدوك " : وزارة المالية نموذجا   «  GEDOC»باستخدام برمجية 

 الزغيبي، رشيد

 شريط، نجاة
2118 11566 

 العكرمي، آمال   111
تطبيقها في مجال رقمنة منظومة إليز و ئق اإللكترونية :التصرف في الوثا

 الملف اإلداري للعون ) المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة نموذجا(

 الزغيبي، رشيد

 الشيخ، بسمة 
2118 11561 

 الوطني نموذجا فلى األرشيف العام في البيئة الرقمية : األرشيإالنفاذ  جاء باهلل، رجاء  111
 بسمة بصير،ال

 التريعي، حسناء
2118 11567 

 إرساء نظام سير عمل إلكتروني داخل المعهد العالي للحضارة اإلسالمية العثماني، مريم  112
 بن زينة، عادل

 قنيشي، حمزة
2121 11563 

116  
 وصال ،الذوادي

 الحشاني، نورشان 

بة تثمين الرصيد السمعي البصري للمركز الوطني لفن العرائس بإنشاء مكت

 فيديوات صور و

 بسمة بصير،ال

 بن دخيل، كمال
2118 11737 

111  
 مشروع الخارطة الرقمية للمعالم الدينية بوالية أريانة األنداري، أميمة 

 الورفلي، طارق

 حكيمة ،الحرباوي

 عائشة  ،السبتي

2118 11738 

117  
 مرزوقي، أحالم 

ملفات المدرسة العليا لعلوم مة للتصرف اإللكتروني في وثائق وإرساء منظو

 تقنيات الصحة بتونسو

 فداوي، نادية

 العايدي، فاطمة

 سالمة، وداد 

2121 11739 

113  
 بن قوال، بثينة 

المساهمة في إرساء البرلمان اإللكتروني بمجلس نواب الشعب عبر تركيز 

ة " ابن رشد " للتصرف اإللكتروني في الوثائق  واألرشفة الرقمية: منظوم

 إدارة العالقات العامة نموذجا

 الغرابي، سميرة

 عزالدين، خالد
2121 11740 
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115  
 بن سالم، إيناس

والسالمة إرساء منظومة تصرف في الوثائق المعتمدة بقسم الرقابة القانونية 

 المراقبةبمؤسسة تقنية التفتيش و
 ، عادلبن زينة

 الفحيمي، جديدي
2121 11516 

لبالد التونسيةتثمين و معالجة الصور الفوتوغرافية بالشركة الوطنية العقارية ل رحموني، خلود  119  
 بسمة بصير،ال

 الكشباطي، سامية 
2121 11769 

لتونسية التصرف اإللكتروني في رصيد الشركة الوطنية العقارية للبالد ا محمدي، عبير  118  
ة  فداوي، نادي

 العياري، سامية 
2121 11770 

111  
 العارم، المولدي

استعمال رقمنة الدوريات ذات " المواضيع الهزلية " بمركز التوثيق الوطني ب

 تطبيقة " جرينستون"

محمد  ،قادري

 صالحال

 اإلينوبلي، عاطف

2118 11771 

111  
  سعودي، أسماء

  متحانات عبر برمجيةفي أوراق اإل يلكترونالتصرف اإل

« smart exam »  

  مكان التربص: المدرسة العليا للتجارة بمنوبة 

 براهيمإبونحاس، 

 البوزيدي، سعاد
2021 11772 

يا للتجارة الواردة بالمدرسة العلالمراسالت الصادرة وفي  يلكترونالتصرف اإل  ميغري،هيام  112  
 براهيمإبونحاس، 

 البوزيدي، سعاد
2021 11773 

116  
مغادرين تصرف االلكتروني في الملفات االدارية للموظفين النظام لل إرساء برايكية، جيهان 

الملكية الصناعية وبالمعهد الوطني للمواصفات   

 الورفلي، طارق

 العامري، مختار 
2121 11557 

  وثائق القروض لالتحاد الدولي للبنوك ءتحيين جداول مدد استبقا الشواشي، جيهان   111
 الورفلي، طارق

 العفريت، كمال 
2121 31155  

لفساد الماليتصور خلية يقظة قانونية في بنك تونس العربي الدولي للحد من ا الطرش، فاطمة   117  
 الزغيبي، رشيد

 البشيني، توفيق
2121 11555 

113  
لوطنية األرشيف بالوكالة امية لمنظومة التصرف في الوثائق ودراسة تقيي العرقوبي، إيمان 

 للترددات

 بن زينة، عادل

بن مبروك، 

 عرفات

1212  11559 
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ي المكتبة حوسبة المكتبة الجهوية بزغوان : تركيز نظام الكتروني للتصرف ف صخري، فاطمة  115    
 الورفلي، طارق

  بن محمد، منجي
2020 11559 

 الكشباطي، يسرى  119
نه من خالل معالجة الرصيد األرشيفي للمعهد العالي للحضارة اإلسالمية و تثمي

إرساء نظام تصرف إلكتروني   

 بسمة بصير،ال

  قنيشي، حمزة
2021 11580 

   مبروكي، كوثر  118
رة الجامعية بالمعهد العالي للحضا لتصور بعث مستودع رقمي للرسائ

 اإلسالمية 

 المداني، آمنة

 الجالصي، شكري
2121 11785 

 المرواني، ريم  121
العالي  المكتبة الرقمية العربية الشاملة بين اإلقبال والعزوف: طلبة المعهد

سالمية مثاال للحضارة اإل  

 المداني، آمنة

  قنيشي، حمزة 
2121 11593 

 بن منصور، إيمان   121
ر متالزمة إنقاذ األرشيف السينمائي التونسي: فرز األشرطة باستعمال اختبا

 الخل

 منصور، آمال

 بالريش، شاهين
2122 11787 

122  
  بعازيز،حلي م   

 العمل الجماعي: بين إرساء نظام متابعة سير العمل  

 workflow   رساء نظام عمل تشاركي  وإ  

 

 الزراد، ريم

    الفريضي، عماد
2122  11598  

126  
 آلعشي، رحمة 

التأليف :  المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية بين حق النفاذ المفتوح وحق

 دراسة حالة المستودع الرقمي للمعهد العالي للحضارة اإلسالمي ة

 قدورة، وحيد

  قنيشي، حمزة 
2122 58111  

121  
 الحيدري، نهى  

 

اد باستعمال برمجي ة     PMBرقمنة عينة من رصيد مكتبة الطاهر الحد 

 

محمد  ،قادري

 الصالح

 بولعزيز، ولهى

2122 11581 

127  
 بوبكري، نرجس

 التصرف في أرشيف مرفق العدالة من خالل تركيز نظام إدارة السجالت

 كونستاليو: التفقدية العامة لوزارة العدل أنموذجا  

محمد  ،قادري

 الصالح

 جوبالي، عائدة  

2122 11582 

 الغديري، هناء   123
بحاث بالمركز العربي لأل ةتأسيس مكتبة متخصصة في العلوم االجتماعي

 ودراسة السياسات 

 المداني، آمنة

 مبروك، مهدي 
2121 11795 
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125  
   األرشيف السينمائي بقمرت: الوضعية الحالي ة وس بل االنقاذ   المن اعي، رجاء

محمد  ،قادري

 الصالح

 بالريش، شاهين  

2122 11796 

129  

  شعابي، رجاء

ابعة لمصلحة التصرف اإللكتروني في الملفات المرفوضة من الناحية الطبية الت

 الموافقة المسبقة: إرساء نظام                                          

   OpenKM 

  

 اد، ريمالزر  

  سل يني، مريم
2122 11797 

 


