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 المعهد  ةوالمودعة بمكتب المناقشة قائمة في رسائل الماجستير
 

 التاريخ المؤطر العنوان المؤلف الرقم
رقم 

 الجرد

وعاء 

 ورقي

قرص 

 مضغوط

 ريمان  ،العلوي  1
تثمين األدب الرمادي لوكالة التعمير لتونس الكبرى بإرساء منظومة 

 متكاملة إلدارة المكتبة 
 x Ø 11111 6112 الوسالتي، سامي 

 دجلة  ،الهمامي  6
رقمنة الدوريات العلمية التونسية بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق 

 العلمي والتقني وتقييمها
 x x 11111 6112 مقدمي، عبد الرزاق 

 ربيعة  ،المثالي  3
( 16عداد قاعدة بيانات وتحيين معطيات توثيقية لعينة رصيد من صنف )إ

 انش بمؤسسة التلفزة التونسية
 x Ø 11111 6112 الزغيدي، سهام 

 سوسن  ،عبد المولى  1
تكشيف السير الذاتية لشخصيات وطنية تونسية المتوفرة على نظام 

 نيوزاسات في مصلحة التوثيق بوكالة تونس افريقيا لألنباء  

الخنساء الزغيدي، 

  مكادة
6112 11116 x Ø 

 منال  ،الوسالتي  1
دراجها في قاعدة بيانات إكراسات تاريخية لرصيد متحف التربية و رقمنة

 رقمية 
 x Ø 11113 6112 فداوي، نادية 

 x Ø 11111 6112 كوداش، مليكة  -الحامة  -الخدمات المكتبية للمعاقين بصريا بالمكتبة الوطنية الجزائرية  ليندة  ،شقرة  2

 x x 11121 6112 بسمة  بصير،ال المكتبة الرقمية بالقيروان  فوزية  ،عمار  2

 راضية  ،خميري  2
إنش يخص مؤسسة التلفزة  11المعالجة الوثائقية لعينة من رصيد محامل 

 التونسية
 x x 11121 6112 صالح القادري، محمد 

 سامية  ،العياري  1
إرساء منظومة تصرف إلكتروني في األمثلة النموذجية بالشركة الوطنية 

 "Archives SNITبرمجية خاصة "  مالتونسية بتصميالعقارية للبالد 

 سامي  ،الوسالتي

 زهرة  ،بوشاعة
6112 11468 x x 
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 نجيبة  ،فتح هللا  11
تشخيص واقع نظام التصرف في الوثائق قصد تركيز نظام متطابق مع 

 المعايير الدولية : اإلدارات الجهوية للمالية نموذجا

 صالح المحمد  ،قادري

 ألفة  ،الشماري القليبي
6112 11469 x x 

 سفيان  ،عبيدات  11
المعالجة اإللكترونية للمصنفات السمعية البصرية األجنبية المقتناة من قبل 

 6112التلفزة التونسية سنة  ةمؤسس

 صالح المحمد  ،قادري

 كوثر  ،حامد
6112 11470 x x 

 عائشة  ،السبتي  16
بوابة المعالم الدينية من خالل الرصيد األرشيفي لوزارة الشؤون الدينية + 

 فهرس الزوايا 

 براهيم إ ،بونحاس

 حكيمة  ،الحرباوي
6112 11471 x x 

 حيدر  ،عبروقي  13
إرساء نظام إدارة الوثائق اإللكترونية بإدارة الشؤون  عدراسة مشرو

 اإلدارية ببنك األمان

 بسمة  ،بصيرال

 معز  ،الحجام
6112 11472 x Ø 

 اإللكتروني في وثائق اإلدارة العامة لنزاعات الدولةالتصرف  الشريف  ،بوخروبة  11
 عفيفة  ،الحداد

 نبيل  ،فتوش
6112 11473 x x 

 المنجي  ،بن محمد  11
: المكتبات العمومية  6112-1111الخطة الوطنية للترغيب في المطالعة 

 بوالية زغوان نموذجا

 صالح المحمد  ،قادري

 المنجي  ،عليات
6112 11474 x x 

 نشاء بنك صور خاص بمجلس نواب الشعبإ وفاق  ،مسلمي  12
 عائدة  ،الشابي

 خالد  ،عزالدين
6112 11475 x x 

 صفحة لمكتبة رقمية و 1لمدرسة االبتدائية سيدي ثابت تصميم موقع واب ل نور  ،عكة  12
 مكادةالخنساء  ،الزغيدي

 محمد الهادي  ،الراشدي
6112 11476 x x 

 ألفة  ،الجامعي  12
          اإللكتروني في وثائق أجور أعوان وزارة التعليم العاليالتصرف 

 1121لى غاية إ 1121البحث العلمي للسنوات الممتدة من و

 صالح المحمد  ،قادري

 سهام  ،غريسي
6112 11477 x x 

 العالي للتوثيقمنظومة الكترونية لمتابعة خريجي المعهد   رورالسباعي، س  11
، إبراهيمبونحاس  

 بن رمضان، محمد
2017 11166 x x 

  بتونس العلوم لمدينة رقمية أفالم مكتبة نشاءإ  الكعبي، نجوى  61
 بصير، بسمة ال

 الكشباطي، فتحي 
2012 11163 x x 
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 الزيدي، حميدة  61

رسائل لكترونية في أطروحات الدكتوراه ورساء منظومة تصرف اإ

 علوم االقتصادية والتصرف بتونس باستعمال منظومة لالماجستير بكلية ا

« Alfresco » 

 الوسالتي، سامي 

 بن عبد الكريم،

 بدرالدين

6112 11162 x Ø 

 العياري، صابرين   66
بداع و االبتكار في المكتبة العمومية : المكتبة العمومية بمنزل جميل اإل

 ببنزرت نموذجا 

 منةآالمداني، 

 مقنين، سيدة
6112 11121 x x 

 غابري، ريم  63
دارة الفرعية للشؤون رساء منظومة تصرف الكترونية لوثائق اإلإ

 دارية ) وزارة الشؤون الثقافية تونس(اإل

 منة آالمداني، 

 كروط، بسمة  
6112 11126 x x 

 الجماعي، نادرة  61

رساء برمجية لتسهيل سير العمل باإلدارة   إرقمنة الوثائق األرشيفية و

المالية بمركز الموسيقى العربية " النجمة دارية واإلالفرعية للشؤون 

 الزهراء"

 منة آالمداني، 

 الهرمي، منوبية 
6112 11123 x x 

61  
 الرياحي، محمد

 معافي، هندة

تثمين العمل الدبلوماسي من خالل وضع استراتيجية تصرف في رصيد 

 صور وزارة الشؤون الخارجية

 البصير، بسمة

 الميالدي، منير
6111 11121 x x 

62  
 البجاوي، قيس

 عوني، محمد

إنشاء مكتبة الصور الخاصة بالمؤسسة التونسية لألنشطة البترولية 

  WordPressباعتماد برمجية وورد بريس

 بسمة ،البصير

  الناوي، محرزية 
6111 11121 x x 

62  
 جماعي، نادية

 الحكيري، سيدة

البرمجيات المفتوحة بالمكتبات الجامعية المستودعات الرقمية و

: نموذجا الدراسة المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا العموميةو

 بماطر والمكتبة الجهوية بجندوبة

 x x 11576 2019 بن زينة، عادل

 الجندوبي، أكرم   62
    : تركيز نظام الكتروني في التصرف في المكتبةمعالجة الرصيد و

PMB  المدرسية بمعهد حنبعل طبربة نموذجا المكتبة 

 فداوي، نادية 

 المليتي، عبد الستار
6111 11122 x x 

 حنيني، سهام  61
التناظري للجلسات العامة لمجلس نواب دراسة واقع الرصيد الرقمي و

 6111-1121الشعب 

 بسمة ،البصير

 نقيب، راضية 
6111 11122 x x 
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 جوبالي، عايدة  31
      بوزارة العدل من خالل تركيز نظام تصرف الكترونيالنفاذ التفقد و

 تصميم منظومة البيانات المفتوحةو

 زراد، ريمال

 الهويدي، مريم
6111 11121 x x 

31 6 
 بازي، إيمان

 عواضي، يسرى

     الفيديوهات بوزارة الشبابناء منظومة تصرف في رصيد الصور وب

 الرياضةو

 قدورة، وحيد

 بوجناح، نوال 
6111 11121 x x 

 الكحيلي، سفيان  36
وظفين باستخدام برمجية في الملفات االدارية للم يلكترونالتصرف اإل

 كونستليو : المستشفى المحلي بالناظور نموذجاألفرسكو و

 شايب، عبد الحميد

 الفاهم، عبد الستار
6111 11121 x x 

 المحرزي، وليد  33
في الوثائق الخصوصية من خالل الرصيد  يلكترونالتصرف اإل

 األرشيفي للوكالة الوطنية للترددات عبر منظومة ألفرسكو

 بن زينة، عادل

 بن مبروك، عرفات
6111 11126 x x 

 قنيشي، حمزة  31
: الفهرس  شبكة بيرونيلتطوير خدمات البحث في الفهرس الجامعي 

  سالميةالمحلي لمكتبة المعهد العالي للحضارة اإل

، إبراهيمسبونحا  

 مالكي، صبحي 
6111 11123 x x 

31  

 ابراهم، منية

بوغمورة الدبابي، 

 نجاح

كلية الطب بالمنستير من دع رقمي ألطروحات كلية الصيدلة وإعداد مستو

 خالل تركيز نظام دي سبيس

 سامي  ،الوسالتي

 السبع، وليد
6111 11121 x x 

 بن مبروك، سهام  32
المؤلفين التونسيين من الخريطة الرقمية للناشرين والطابعين و نجازإ

 ( بدار الكتب الوطنية  ISBN/خالل الترقيم الدولي الموحد للكتب )ردمك

 حداد، عفيفةال

 اليحياوي، سمية
6111 11121 x x 

 إرساء قاعدة بيانات للصور الخاصة بالمجمع الكيميائي التونسي العريبي، أسماء  32
 عفيفة حداد،ال

 القاسمي، طه
6111 11122 x x 

 الغالي، مروى  32
لسمعية األرشفة اإللكترونية في الوثائق اإرساء منظومة التصرف و

 المتوسطةالبصرية بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى و

 بن زينة، عادل

 الزاهي، سيدة
6111 11213 x x 

 لغر، سيف الدين  31
الجبائي للقروض  باالمتيازالتصرف اإللكتروني في ملفات المنتفعين 

 السكنية بجامعة قرطاج

 فداوي، نادية

  مقدمي، رضا
6111 11211 x x 
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 القدري، أميمة   11
زراء الداخلية تثمين الرصيد السمعي البصري لألمانة العامة لمجلس و

  « Razuna »دراجه بمنظومة إالعرب : معالجته و

 بسمة ،البصير

 الزرلي، عبد الحميد
6111 11211 x x 

 صاروط، سيدة  11
التصرف اإللكتروني في الملف الطبي " المستشفى الجهوي الصادق 

 المقدم بجربة نموذجا "

 زراد، ريمال

 القرش، أنور
6111 11212 x x 

 سالمة، وداد  16
تقنيات  التصرف اإللكتروني في وثائق وملفات المدرسة العليا لعلوم و

 الصحة بتونس

 فداوي، نادية

 عايدي، فاطمة
6111 11212 x x 

 المهذبي، وفاء  13
حوسبة إجراءات التصرف في األرشيف الوسيط )اإلدارة العامة للشؤون 

 القضائية بوزارة العدل(

 الشابي، عائدة

 الهويدي، مريم 
6111 11261 x x 

 صالح، ابراهيم  11
المالية لوزارة إلدارة العامة للشؤون اإلدارية ورقمنة الملفات اإلدارية با

  الداخلية

 الشابي، عائدة

 الدجبي، ربيع
6111 11266 x x 

 دوقاز، أميمة  11
 التصرف اإللكتروني للمقاالت من المجلة العلمية " أرشيف معهد باستور

 بمكتبة معهد باستور 1166إلى سنة  1111بتونس" : من سنة 

 الصغير، يسرى

 فرجاني، إيمان
6111 11263 x x 

  أرشيف والية تونس : إلكترونيرساء منظومة تصرف إ بن خليفة، أسماء  12
 منةآالمداني، 

 روابح، ألفة
6111 11231 x x 

 بن صولة، نادية  12
دنية : وزارة التجهيز تصور محرك ووركفلو لملفات مشاريع البنايات الم

 نموذجاالتهيئة الترابية واإلسكان و

 الشايب، عبد الحميد

 مالآحاحا البوزيدي، 
6111 11236 x x 

 بن كريد، منية  12

إلى غاية  1211السجالت من سنة لكترونية في العقود واألرشفة اإل

المالية  وزارة : " جيدوك "  «  GEDOC»، باستخدام برمجية 1111

 نموذجا 

 الزغيبي، رشيد

 شريط، نجاة
6111 11233 x x 

 مال آالعكرمي،   11
تطبيقها في مجال لكترونية :  منظومة إليز والتصرف في الوثائق اإل

 الملف اإلداري للعون ) المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة نموذجا( رقمنة

 الزغيبي، رشيد

 الشيخ، بسمة 
6111 11231 x x 
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 الوطني نموذجا فالنفاذ الى األرشيف العام في البيئة الرقمية : األرشي جاء باهلل، رجاء  11
 بسمة بصير،ال

 التريعي، حسناء
6111 11231 x x 

 نظام سير عمل إلكتروني داخل المعهد العالي للحضارة اإلسالمية إرساء العثماني، مريم  11
 بن زينة، عادل

 قنيشي، حمزة
6161 11232 x x 

16  
 وصال ،الذوادي

  الحشاني، نورشان

تثمين الرصيد السمعي البصري للمركز الوطني لفن العرائس بإنشاء 

 مكتبة صور و فيديوات 

 بسمة بصير،ال

 بن دخيل، كمال
6111 11737 x x 

 مشروع الخارطة الرقمية للمعالم الدينية بوالية أريانة  األنداري، أميمة  13

 الورفلي، طارق

 حكيمة ،الحرباوي

 عائشة  ،السبتي

6111 11738 x x 

  مرزوقي، أحالم  11
لكتروني في وثائق وملفات المدرسة العليا إرساء منظومة للتصرف اإل

 تقنيات الصحة بتونسلعلوم و

 فداوي، نادية

 العايدي، فاطمة

 سالمة، وداد 

6161 11739 x x 

  بن قوال، بثينة  11

رساء البرلمان اإللكتروني بمجلس نواب الشعب عبر إالمساهمة في 

         " للتصرف اإللكتروني في الوثائقابن رشدتركيز منظومة "

 إدارة العالقات العامة نموذجا الرقمية:األرشفة و

 الغرابي، سميرة

 عزالدين، خالد
6161 11740 x x 

 بن سالم، إيناس  12
         إرساء منظومة تصرف في الوثائق المعتمدة بقسم الرقابة القانونية

 المراقبة والسالمة بمؤسسة تقنية التفتيش و

 بن زينة، عادل

 الفحيمي، جديدي
6161 11213 x x 

 رحموني، خلود  12
ية للبالد العقارتثمين و معالجة الصور الفوتوغرافية بالشركة الوطنية 

 التونسية

 بسمة بصير،ال

 الكشباطي، سامية 
6161 11769 x x 
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الد التونسية كة الوطنية العقارية للبرالتصرف اإللكتروني في رصيد الش عبير محمدي،  12  
 فداوي، نادية 

 العياري، سامية 
6161 11770 x x 

 العارم، المولدي  11
ي طنوبمركز التوثيق ال رقمنة الدوريات ذات " المواضيع الهزلية "

 باستعمال تطبيقة " جرينستون"

 صالحالمحمد  ،قادري

 اإلينوبلي، عاطف
6111 11771 x x 

  سعودي، أسماء  21

  في أوراق االمتحانات عبر برمجية يالتصرف االلكترون

« smart exam »  

  مكان التربص: المدرسة العليا للتجارة بمنوبة 

 براهيمإبونحاس، 

 سعاد البوزيدي،
6161 11226 x x 

  ميغري،هيام  21
لعليا الواردة بالمدرسة االصادرة والمراسالت في  يالتصرف االلكترون

  للتجارة

 براهيمإبونحاس، 

 البوزيدي، سعاد
6161 11223 x x 

  برايكية، جيهان   26
ن دارية للموظفيلكتروني في الملفات اإلنظام للتصرف اإل إرساء

الملكية الصناعية للمواصفات ودرين بالمعهد الوطني المغا  

 الورفلي، طارق

  العامري، مختار
6161 11775 x x 

  وكوثائق القروض لالتحاد الدولي للبن ءتحيين جداول مدد استبقا  الشواشي، جيهان  23
 الورفلي، طارق

  العفريت، كمال
6161 11776 x x 

  الطرش، فاطمة  21
من الفساد  الدولي للحدتصور خلية يقظة قانونية في بنك تونس العربي 

 المالي

 الزغيبي، رشيد

 البشيني، توفيق
1616  11777 x x 

  العرقوبي، إيمان  21
الة الوطنية األرشيف بالوكمية لمنظومة التصرف في الوثائق ودراسة تقيي

     للترددات

 بن زينة، عادل

 بن مبروك، عرفات
1616  11778 x x 
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