
المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان    

القيروان 3100شارع خميس العلويني   
 

 

 نظم المعلومات الذكية  البحث فيبماجستير  للدراسة ترشح للتسجيلملف 

   2022-2021السنة الجامعية  بعنوان  

MR-SII 
 

....................................:.................)الموجود بمطلب الترشح عن بعد(  رقم الملف  

...............................................................................................االسم و اللقب :....  

..................................................................................................رقم ب.ت.و:....  

          األستاذيةالشهادة العلمية المتحصل عليها )*(:     اإلجازة               

 

الجامعية )*(: المعهد العالي لإلعالمية و التصرف بالقيروان         أخرى المؤسسة  

 في الحانة المناسبة X )*( : وضع العالمة 



المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان    

القيروان 3100شارع خميس العلويني   
 

 

 )سنة ثانية(  ترشح للتسجيل للدراسة بماجستير البحث في نظم المعلومات الذكيةملف 

   2022-2021بعنوان السنة الجامعية   

Année) éme2SII (-MR 
 

...................................................:..)الموجود بمطلب الترشح عن بعد( رقم الملف   

...............................................................................................االسم و اللقب :....  

..................................................................................................رقم ب.ت.و:....  

 



المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان    

القيروان 3100شارع خميس العلويني   
 

 

 المالية البحث فيبماجستير  للدراسة ترشح للتسجيلملف 

   2022-2021السنة الجامعية  بعنوان  

MR-Finance 
 

....................................:.................)الموجود بمطلب الترشح عن بعد(  رقم الملف  

...............................................................................................االسم و اللقب :....  

..................................................................................................رقم ب.ت.و:....  

          األستاذيةالشهادة العلمية المتحصل عليها )*(:     اإلجازة               

 

الجامعية )*(: المعهد العالي لإلعالمية و التصرف بالقيروان         أخرى المؤسسة  

 في الحانة المناسبة X )*( : وضع العالمة 



المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان    

القيروان 3100شارع خميس العلويني   
 

 

 "الشبكات و التطبيقات الموزعة"في  مهنيالماجستير الب للدراسة ترشح للتسجيلملف 

   2022-2021السنة الجامعية  بعنوان  

MP-RAD 
 

.....................................:................)الموجود بمطلب الترشح عن بعد(  رقم الملف  

...............................................................................................االسم و اللقب :....  

..................................................................................................رقم ب.ت.و:....  

          األستاذيةالشهادة العلمية المتحصل عليها )*(:     اإلجازة               

 

الجامعية )*(: المعهد العالي لإلعالمية و التصرف بالقيروان         أخرى المؤسسة  

 في الحانة المناسبة X )*( : وضع العالمة 



المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان    

القيروان 3100شارع خميس العلويني   
 

 

 "الهندسة االقتصادية و المالية"في  مهنيالماجستير الب للدراسة ترشح للتسجيلملف 

   2022-2021السنة الجامعية  بعنوان  

MP-IEF 
 

......................................:...............)الموجود بمطلب الترشح عن بعد(  رقم الملف  

...............................................................................................االسم و اللقب :....  

..................................................................................................رقم ب.ت.و:....  

          األستاذيةالشهادة العلمية المتحصل عليها )*(:     اإلجازة               

 

الجامعية )*(: المعهد العالي لإلعالمية و التصرف بالقيروان         أخرى المؤسسة  

 في الحانة المناسبة X )*( : وضع العالمة 



المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان    

القيروان 3100شارع خميس العلويني   
 

 

 "المبادرة و بعث المشاريع"في  مهنيالماجستير الب للدراسة ترشح للتسجيلملف 

   2022-2021السنة الجامعية  بعنوان  

MP-EMP 
 

....................................:.................)الموجود بمطلب الترشح عن بعد(  رقم الملف  

...............................................................................................االسم و اللقب :....  

..................................................................................................رقم ب.ت.و:....  

          األستاذيةالشهادة العلمية المتحصل عليها )*(:     اإلجازة               

 

الجامعية )*(: المعهد العالي لإلعالمية و التصرف بالقيروان         أخرى المؤسسة  

 في الحانة المناسبة X )*( : وضع العالمة 



المعهد العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان    

القيروان 3100شارع خميس العلويني   
 

 

 تدقيق" -مراقبة -"محاسبةفي  مهنيالماجستير الب للدراسة ترشح للتسجيلملف 

   2022-2021السنة الجامعية  بعنوان  

MP-CCA 
 

....................................:.................)الموجود بمطلب الترشح عن بعد(  رقم الملف  

...............................................................................................االسم و اللقب :....  

..................................................................................................رقم ب.ت.و:....  

          األستاذيةالشهادة العلمية المتحصل عليها )*(:     اإلجازة               

 

الجامعية )*(: المعهد العالي لإلعالمية و التصرف بالقيروان         أخرى المؤسسة  

 في الحانة المناسبة X )*( : وضع العالمة 


