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 جـامـعـة الزيـتـونـة

 

 تونس 1008  -ساحة معقل الزعيم  -نهج سيدي أبو القاسم الجليزي  ،21: لعنوان ا

 71 576 151: الفاآس   -   71 575 870/  71 575 937  :  تفالها

  عبد الجليل سالم :لرئيس ا

   هشام قريسة:  رئيس الجامعةنائب 

 عبد الكريم اللواتي  :الكاتب العام 

 www.uz.rnu.tn 

  المـؤسـسـات 
 

  الدين بتونس ألصول العاليالمعهد 

  تونس 1008 -ساحة معقل الزعيم , نهج سيدي أبو القاسم الجليزي, 21: العنوان 

  71 576 555 : الفاآس     -    71 575 514/  71 575 870  :  الهاتف

  حسين المزوغي  :  األولالكاتب      -    محمد الشتيوي :    المدير

www.isth.rnu.tn     

  للحضارة االسالمية بتونس العاليالمعهد  

 تونس 1008 - ساحة معقل الزعيم , نهج جامع الهواء, 11: العنوان 

  71 569 237  -  57471 575 : الفاآس     -    71 569 233/  71 569 237 :  الهاتف

 محمد الفاضل ثرية  :  الكاتب العام    -    ونيس عامر :    المدير

www.isci.rnu.tn  

  

 البـحـث مـؤسـسـات  

 قيروانمرآز الدراسات اإلسالمية بال 

 القيروان 3100 - 209.ب.ص -بيت الحكمة  شارع : العنوان

  77 284  844  -   77 282 669 : الفاآس     -   77 282  669  -   77 284 844 :  الهاتف

 عبد الحميد بن فرج   : مؤسسةآاتب     - محمد الحبيب العالني   :    المدير

www.ceik.rnu.tn 
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 جـامـعـة تـونـس
 

 تونس   1007 – 1938أفريل  9، شارع 92 : لعنوان ا

   71 560 633: الفاآس   -   700 562 71 / 322 567 71  :  الهاتف

 حمّيد بن عزيزة  :لرئيس ا

  الهادي بن وزدو : جامعةنائب رئيس ال

 لمجد المسوسي  :الكاتب العام 

 www.utunis.rnu.tn 

  الكـلـيـات  

 آلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بتونس 

  تونس - 1007 -   1938أفريل  9، شارع 94: العنوان 

  71 569 416/  71 567 551 : الفاآس     -    71 564 797/  71 564 713  :  الهاتف

  عبد الرحمان العياري:    الكاتب العام    -   نور الدين آريديس  :    المدير

www.fshst.rnu.tn   

 مـعـاهـدال  
 والـمـدارس

 دار المعلمين العليا 

  تونس 1089 -بطحاء الخليل القرجاني  8  : العنوان 

  71 563  237 – 71 562 998 :الفاآس     -   71 561 362/   71 562 305 :الهاتف 

  لهادي العرباويا: الكاتب العام     -    منجي بورقو : المدير 

  www.ens.rnu.tn  

 المدرسة العليا للعلوم االقتصادية والتجارية بتونس  

  تونس –مونفلوري  1089 - زآريا الحفصي  ، نهج أبو4 : العنوان 

  71 333 518 : الفاآس     -   71 336 357/   71 334 190 : الهاتف

  حميدة الهادفي : الكاتب العام    -   سفيان الغالي :   المدير

  www.essec.rnu.tn  

 المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس  

  تونس 1008 - منفلوري  - نهج طه حسين  5 :العنوان 

  71 391 166: الفاآس     -    71 494 020 / 71 392 591 :الهاتف 

  سّيدة بن عامر مخلوف :آاتب عام     -   خالد القريع   :المدير 

  www.esstt.rnu.tn  

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس  

  تونس 1008 -منفلوري  -نهج جواهر الل نهرو , 2   : العنوان 

   71 337 323 : الفاآس     -   71 336 653/  71 336 647  :الهاتف 

  ماشصالح الدين بن دع :الكاتب العام     -  المنصف بوآثير  :المدير 

  www.ipeit.rnu.tn  

  للدراسات األدبية و العلوم اإلنسانية بتونس العاليالمعهد  

  تونس 1089 –بطحاء الخليل القرجاني  8    :العنوان 

   71 260 706: الفاآس     -   71 260 704/  71 260 705:  الهاتف

  محمد المولدي بن عمارة : العامالكاتب     -   أحمد المرواني : المدير 

  www.ipelsht.rnu.tn  
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  للتصّرف بتونس العاليالمعهد  

  باردو  2000 - بوشوشة  - ، نهج الحرية 41: العنوان 

  71 588 487: الفاآس    -  71  588 514/  71  588 423  :الهاتف 

  عبد اهللا بلعربي: الكاتب العام      -   عبد الواحد الطرابلسي  :المدير 

  www.isg.rnu.tn  

 المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس  

  تونس   1005 -العمران  - باب سيدي عبد السالم   -شارع الجيش الوطني : العنوان 

  71 898 432: الفاآس     -   71 898 349/    71 898 447 :الهاتف 

  أمال الزريبي حشانة : العامالكاتب      -   سمير التريكي  :المدير 

  www.isbat.rnu.tn  

  للموسيقى العاليالمعهد  

  تونس 1001 - ، شارع باريس 20 :العنوان 

  71 341 639: الفاآس     -   71 255 577/  71  257 526: الهاتف 

  سامي القاسمي:  العامالكاتب     -   بن عبد الرزاق الدينسيف  محمد :المدير 

  www.ismt.rnu.tn  

 المعهد العالي للفن المسرحي  

  تونس 1005 - العمران  -، نهج ميخائيل نعيمة 16: العنوان 

  71 959 574: الفاآس     -    71 959 468/  71 959 987   :الهاتف 

  عبد الرحمان العياري: الكاتب العام     -    جريالمامحمود :   المدير

 المعهد العالي لمهن التراث بتونس  

  تونس 1006 - باب الخضراء  -، نهج قليبية 10 :العنوان 

  71 285 978: الفاآس     -    71 286 224/  71 285 978: الهاتف 

 منير بن حسين : الكاتب العام    -    محسن العايب : المدير 

  www.ismpt.rnu.tn  

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بتونس  

  تونس -العمران  1005، شارع الهادي السعيدي 25 - 23 :العنوان 

  71 899 118: الفاآس     -    71 899 051/ 71 899 099: الهاتف 

 هشام عيسى:  العامالكاتب      -    عبد النبي بن بية : المدير 

 www.iseaht.rnu.tn 
 الشبابي والثقافي  المعهد العالي للتنشيط  

  تونس  2055 - بئر الباي    :العنوان 

  71 420 608: الفاآس     -    71 420 090/  71 420 075: الهاتف 

  نوفل الرحالي : أولآاتب     -   محمد مسعود إدريس: المدير 

  www.isajc.rnu.tn  

 االنسانيات بزغوان في  المعهد العالي للدراسات التطبيقية  

   زغوان - مقرن  1121 :العنوان 

     72 660 290: الفاآس     -    72 660 290: الهاتف 

  مكرم النهدي : أّولآاتب     - آمال حمدي : المدير 

  لألعمالالمعهد العالي  

  2074  –المروج المعهد العالي لألعمال بتونس  :العنوان 

  71 477  555 : الفاآس     -   71 476 600 : الهاتف 

  بوبكر رواشد  :  الكاتب العام    -   صالح بن عبد اهللا : المدير 
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البـحـث مـؤسـسـات  

 المعهد الوطني للتراث 

  باب منارة 1008 - ، ساحة القصر 4: العنوان 

  71 562 452: الفاآس     -   71 574 107/   71 561 693  :الهاتف 

   فتحي البجاوي :العام المدير 
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  امـعـة تـونـس المـنـارجـ
 

 تونس   1068 - بريد الرمانة  94ص ب  - المرآب الجامعي المنار اا : لعنوان ا

 71 871 569 -   71 872 055: الفاآس    -  71 874 211  /   71 871 257:   الهاتف

 عبد الحفيظ الغربي  :لرئيس ا

 فتحي السالوتي : نائب رئيس الجامعة

  المناعي عبد الحي  : الكاتب العام

 www.utm.rnu.tn 

  الكـلـيـات  
 

 آلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 

  المنار تونس 2092 - نوفمبر 7شارع  - المرآب الجامعي : العنوان

 71 872 617 - 71 872 139 : الفاآس     -   71 874 970/  71 871 828   :  الهاتف

  عبد الكريم بن مفتاح  :   الكاتب العام    -     لطفي المشيشي :    العميد

  www.fdspt.rnu.tn  

 آلية الطب بتونس  

  تونس   1007 - الرابطة  –الجبل األخضر  نهج, 15 :العنوان 

  71 563 715 - 71 569 427 : الفاآس     -   71 563 715/  71 562 762 :  الهاتف

  فيصل السديري:  العامالكاتب     -   أحمد المحرزي :    العميد

    www.fmt.rnu.tn  

 آلية العلوم االقتصادية والتصرف بتونس  

  تونس 2092 -  2المنار ب 248. ب.ص -المرآب الجامعي : العنوان 

  71 872 22  - 71 872 104 : الفاآس     -   71 874 122/  71 870 277   :  الهاتف

  : العام الكاتب     -  منير البكوش :    العميد

    www.fsegt.rnu.tn  

 آلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات بتونس  

   تونس  2092 –تونس المنار  المرآب الجامعي: العنوان 

  71 883 723 - 71 871 666 : الفاآس     -   71 872 020/   71 872 600   :  الهاتف

  منصور بن عمارة  :   الكاتب العام    -   محمد الطاهر جراد:    العميد

    www.fst.rnu.tn 

 والـمـدارس المـعـاهـد  
 

 الوطنية للمهندسين بتونس المدرسة 

  تونس  1002 –البلفدبر  37ب .ص – المرآب الجامعي : العنوان

  71 860 548 -  71 872 729 :  الفاآس     -  71 872 880  -  71 874 700   :  الهاتف

   : العام الكاتب   -  شهاب بودن :   المدير

    www.enit.rnu.tn  

 معهد بورقيبة للغات الحية  

  تونس 1002 - شارع الحرية , 47:  العنوان

  71 833 684 : الفاآس     -   71 833 393/   71 835 885   :  الهاتف

  سامية عاشور  : العام   الكاتب   -   علي الغيضاوي :  المدير

    www.iblv.rnu.tn 
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 بالمنار المعهد التحضيري للدراسات الهندسية  

  تونس 2092 - 2المنار  -  244. ب.ص - بالمنارمرآب الجامعي ال : العنوان

  71 873 948 :  الفاآس     -  544 874 71 / 688 874 71   :  الهاتف

  خمّيس رزيق : العام الكاتب  -   جميل زينوبي : المدير

    www.ipeiem.rnu.tn 

 المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس  

  تونس 1007 -السافي  شارع الدآتور زهير, 9:  العنوان

  71 573 526 :  الفاآس     -  721 573 71  :  الهاتف

  الطاهر شواطمد مح  : العام الكاتب   -   بن حميدة  شعبان جنات : ةالمدير

    www.issbat.rnu.tn  

 المعهد العالي لإلعالمية بالمنار  

  أريانة 2080 - أبو الريحان البيروني  نهج, 2:  العنوان

  71 706  317  -    71 706 698 : الفاآس     -   317 706 71 / 164 706 71 :  الهاتف

  ذهبية بوزيان الجويني  : مؤسسة آاتب     -    عز الدين  زقروبة  : المدير

    www.isi.rnu.tn  

 اإلنسانية بتونس المعهد العالي للعلوم  

  تونس 1007شارع درغوث باشا , 26:  العنوان

  71 571 911 : الفاآس     -  439 561 71 / 499 569 71 :  الهاتف

  محمد الهاللي  : الكاتب العام    -   توفيق العلوي:  المدير

    www.issht.rnu.tn  

 المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس  

  تونس 1006 - زهير الصافي   الدآتور شارع 9:  العنوان

  71 260 426 : الفاآس     -   71 260 400 / 71 260 425   :  الهاتف

  محمد بن بوصالح : الكاتب العام    -    عبد اهللا حريزي:  المدير

    www.istmt.rnu.tn    

  
 

 ذات اإلشراف المزدوج المؤسسات  

 يات الصحة بتونسالمدرسة العليا لعلوم وتقن 

  تونس 1007 - سويقةباب  - 176ص ب : العنوان 

  71 564 481 - 71 570 062: الفاآس    -     71 578 635/    71 578 634: الهاتف 

  : الكاتب العام     -    أنيس البنزرتي : المدير 

    www.paramedicalis.com 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس  

  تونس  1007 -  الجباري  - الرابطة   :العنوان 

  71 570 133  -   71 567 466  :الفاآس       -    71 570 133  -  71 567 466   : الهاتف 

    : الكاتب العام     -    عايدة مقدم    : المدير

 

 معهد باستور بتونس 

  تونس البلفدير 1002  -، ساحة باستور 13: العنوان 

  71 845 063  -    71 791 833: الفاآس     -   71 783 022/  71 789 608 :الهاتف 

  لوزيرامحمد الهاشمي :  العام المدير

    www.pasteur.tn 

  

البـحـث مـؤسـسـات  
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 معهد البحوث البيطرية بتونس  

  تونس - باب سعدون  1006 - نهج جبل األخضر , 20 :العنوان 

  71 569 692: الفاآس      -   71 562 602   / 71 561 070 :الهاتف 

 زهرة القروي  :الكاتب العام      -   محمد الحبيب الجملي :ير العام المد
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  قــرطـاج جـامـعـة
 

 أميلكار 1054 – 77ب .شارع الجمهورية ص:   العنوان

 71 748 910: الفاآس    -   71 749 167   / 71   749 100  :   الهاتف

  لسعد العاصمي : لرئيسا

 يـودألفة بن عودة ص:  رئيس الجامعةنائب 

 عبد الرزاق بن فرج :الكاتب العام 
 

 www.ucar.rnu.tn 

  الكـلـيـات  
 

 آلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس 

  أريانة 2049 - نهج الهادي آراي  14   :العنوان 

  71 702 882 - 71 717 255:  الفاآس     -   71 573 892/  71 766 919  :  الهاتف

  محمد التليلي   :   الكاتب العام    -    العربي فاضل موسى محمد:    العميد

  www.fsjpst.rnu.tn  

 نزرتآلية العلوم بب  

  بنزرت 7021جرزونة  :العنوان 

   72 590 566 : الفاآس     -   72 591 906 /  72 590 175 :   الهاتف

  توفيق خلف اهللا   : العامالكاتب     - عبد السالم بن الحاج عمارة  :العميد 

  www.fsb.rnu.tn  

 آلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل  

  نابل  8000 - طريق الحمامات المرآب الجامعي المرازقة  :العنوان 

  72 232 318  : الفاآس     -  72 232 133 -    72 232 205 :  الهاتف

  وديع الزمرلي :الكاتب العام     - الضيف  العادلمحمد    :العميد 

  www.fsegn.rnu.tn 

  والـمـدارس المـعـاهـد  
 

 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير بتونس 

    سيدي بو سعيد  2026 - نهج القدس  :العنوان 

  71 729 264 : الفاآس     -    71 729 263/   71 729 197:   الهاتف

  رجاء الحمادي بن ساسي: الكاتب العام     -     فاخر خراط  :   المدير

 المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت 

      :العنوان 

   : الفاآس     -                 :  الهاتف

  حافظ بولعراس:  األولالكاتب     -     محمد الصادق قلوز  :   المدير

 المدرسة التونسية للتقنيات بالمرسى  

  المرسى  2078 -  743نهج الخوارزمي ص ب  :العنوان 

  71 748 843 : الفاآس     -    71 774 699/  71 774 611:   الهاتف

  سهام الوسالتي : العامالكاتب     -   عزقال عبيشو :  المدير

  www.ept.rnu.tn  
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 المدرسة العليا للتكنولوجيا واإلعالمية بقرطاج  

  تونس قرطاج 2035 -  2نهج المقاولين الشرقية , 45  : العنوان

 71 941 579 :  الفاآس     -   71 940 775/    71 940 699 :  الهاتف

 حان وشير المؤدبيرف : العامالكاتب     -  ليليا العمراوي :  ةالمدير

www.esti.rnu.tn 

  المعلوماتالمدرسة العليا لإلحصاء وتحليل  

  تونس 1080 – 675ب .ص 2035 -  - 2 لشرقية ا  -  نهج الحرف 6  : العنوان

   70 838 170 :الفاآس      -    70 839 440 :الهاتف 

  نسيمة عبد العالي المنصوري : العامالكاتب     -   ريم الهمندي   :  ةالمدير

  المدرسة العليا للسمعي البصري والسنيما بقمرت  

  المرس الصفصاف 614. ب.قمرت ص -  2078   رع فرحات حشادشا 20 :العنوان 

  71 981 288    :الفاآس       -    71 981 441   :  الهاتف

  ليلى الطرابلسي الحندوس :الكاتب العام    -    إيمان المغيربي القسطلي  :  ةالمدير

  www.esac.rnu.tn  

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت  

  بنزرت  -  7021جرزونة  -  64ب .ص  : العنوان 

  72 593 450/    72 593 265 :الفاآس       -   72 593 450 :  الهاتف

  دقيعاطف ال:  األولكاتب ال    -    مكية دمق :  ةالمدير

  www.ipeib.rnu.tn  

 معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج  

  قرطاج  2016قرطاج الرئاسة : العنوان 

  71 775 944 : الفاآس     -    71 775 948/  71 774 720   :  الهاتف

  عبد الرؤوف الشاوش: الكاتب العام     -    سليم خلبوس :  المدير

  www.ihec.rnu.tn  

 نولوجياالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتك  

  تونس  1080 -  676ص ب  -شمال تونس  -المرآز الحضاري  :العنوان 

  71 708 559 -    71 704 329 : الفاآس     -    71 703 829/  71 703 746 :  الهاتف

   توفيق القسنطيني: الكاتب العام     -  سليم بن سعود  :    المدير

  www.insat.rnu.tn  

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر  

  ماطر 7030طريق طبرقة  :العنوان 

  72 486 044 : الفاآس     -    72 486 733/  72 485 481 :  الهاتف

  زهير الغروبي : العامالكاتب     -   وزي المقّنمف : المدير

  www.issatm.rnu.tn  

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل  

  نابل 8000 -المرازقة المرآب الجامعي ب :العنوان 

  72 220 181 : الفاآس     -    72 220 053/  72 220 091 :  الهاتف

  بدر الدين مشماش:   الكاتب العام    -  نزيه الزنايدي :  المدير

  www.ipein.rnu.tn  
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 المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية  

  تونس  2070 - المرسى  51. ب.ص :العنوان 

  71 746 551 : الفاآس     -   71 740 176 -  71 740 048 :  الهاتف

  : الكاتب العام      -    محمد الفاضل بن الشيخ العربي :المدير 

  www.ipest.rnu.tn  

 المعهد العالي للفنون الجميلة بنابل  

  70ب .ثامر ص نابل  8062 - المرآب الجامعي المرازقة  :العنوان 

     72 232 144 : الفاآس     -    72 232 210 :الهاتف 

 سهيل سويلم :  الكاتب األول     -    طفي دبيشل :المدير 

 المعهد العالي لتكنولوجيات البيئة والعمران والبنيان بتونس  

  تونس قرطاج  2035 -   2الشرقية  -نهج الصناعات التقليدية , 2 :العنوان 

  71 941 255 : الفاآس     -   71 940 812   :الهاتف 

  فوزية الشملي مالخ : الكاتب العام      -   درة بن جنات:  ةالمدير

  www.isteub.rnu.tn  

 المعهد العالي للغات بتونس  

  تونس 1003   -  حي الخضراء    -شارع ابن ماجة  14: العنوان 

  71 770 134 : الفاآس     -    71 772 460/  71 771 355 :الهاتف 

  رضا قرقني:  العامالكاتب     -   وناس حفيان :المدير 

  المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بنابل  

  نابل 8000 - الحبيب ثامر  شارع  : العنوان 

  72 236 143 : الفاآس     -   72 236 143  :الهاتف 

  فوزي محمود :الكاتب العام      -   هشام الحليوي :المدير 

  www.islain.rnu.tn  

  المعهد العالي للعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية  

  برج السدرية  – 2050حمام األنف  – 1003ب .ص  - التكنولوجي  القطب  : العنوان 

  79 325 333 : الفاآس     - 79 325 555    :الهاتف 

  دلندة هويش : األولالكاتب      -مامية البنا زياني  : ةالمدير

  www.isste.rnu.tn  

 االمعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت  

  بنزرت -جرزونة  7021  : العنوان 

  72 590  566/    72 593 288 :  الفاآس     - 72 590 717/   72 593 288    :الهاتف 

  الحبيب الدريدي  :الكاتب العام      -مرجان فانة    :المدير 

  www.isccb.rnu.tn  

 المعهد العالي للدراسات التحضيرية للبيولوجيا والجيولوجيا بسكرة 

  سكرة II -  2036 أوت شطرانة 13شارع  49  : العنوان 

  70 948 944   : الفاآس     -    70 765 883 – 70 948 858 – 70 948 878   :الهاتف 

  فطيمة دبشي  :الكاتب العام      -   عبد العزيز السلمي    :المدير 
  

 ذات اإلشراف المزدوج المؤسسات  

 المدرسة العليا للمواصالت بتونس 

  ريانةأ -حي الغزالة  2083 -  3.5طريق رواد آم مدينة تكنولوجيات المواصالت  :العنوان 

  71 856 829 : الفاآس     -    71 856 334/  71 856 311  :الهاتف 

  مهّند التونسي  : األولالكاتب     -        منير فريخة   :المدير 

  www.supcom.mincom.tn 
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 المدرسة العليا للفالحة بمقرن  

  زغوان 1121مقرن : العنوان 

  72 660 563 : الفاآس     -    72 660 043/  72 660 283 :الهاتف 

  سالم خير الدين بن حسن :الكاتب العام     -  صالح السالمي : المدير 

  www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/esam.htm  

  المدرسة العليا للفالحة بماطر  

  ماطر  7030 -طريق طبرقة  :العنوان 

   72 485 088 : الفاآس     -  72 485 565 -    72 485 074:   الهاتف

  الهاشمي عبد الملك  :الكاتب العام      -    الرحمان قارةعبد  :  المدير

  www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/esa.htm  

 لصناعات الغذائية بتونسالمدرسة العليا ل  

  تونس  1003حي الخضراء  - شارع أالن سفاري  58 :العنوان 

  71 771 192 : الفاآس     -    71 770 959/  71 770 399 :الهاتف 

  فائزة بوريقة  :الكاتب العام     -حّسونة منصر : المدير 

   www.esiat.agrinet.tn 

  للصيد البحري وتربية األحياء المائية ببنزرت العاليالمعهد  

  15. ب.ص - 7080 -منزل الجميل  - الرمال    :العنوان 

  72 440 070  :الفاآس      -    72 490 398/    72 440 070  :  الهاتف

  رضا السعهفي: آاتب مؤسسة     -  جمال الكسوري  : يرالمد

  www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/ispab.htm  

  والدراسات االجتماعية بتونسالمعهد الوطني للشغل  

   2نهج الصناعات التقليدية، المنطقة الصناعية شرقية  44 :العنوان 

   70 836 542  :  الفاآس    -    70 837 427/  70 837 003  :الهاتف 

  نجاة الزيتوني بن فاخت :الكاتب العام     -    لسعد العبيدي  :المدير 

  www.intes.rnu.tn  

  إلطارات الطفولة العاليالمعهد  

   2016قرطاج درمش  –شارع الطيب المهيري . 26 :العنوان 

  71 733 215 : الفاآس     -   71 720 044/  71 730 436:   الهاتف

  منيرة الشعبوني: الكاتب العام     -    حميدة مخلوف   :المدير 

  www.iscenf.rnu.tn  

 المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس  

  تونس 1082حي المهرجان البلفيدير  - شارع شارل نيكول  43 :العنوان 

   71 799 391 :الفاآس      -  71 840 270: الهاتف 

  إبتسام بوخريص الرياحي: الكاتب العام     -   حمزة إلياسد ومحم :المدير 

  www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/inat.htm  

  معهد الدراسات السياحية العليا بسيدي الظريف  

  سيدي بو سعيد 2026 -سيدي ظريف : العنوان 

   71 775 616   :  الفاآس     -     71 741 466  : الهاتف 

  محمد الفارسي : العامالكاتب      -                 : المدير 

  www.ihet.rnu.tn  
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 المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس 

  أريانة  2049 - الكّراي نهج الهادي : العنوان 

  71 716 537/  71 752 897 :  الفاآس     -     71 751 038/  71 755 985: الهاتف 

  عمار اليعقوبي :الكاتب العام     -   عمر الشرميطي: المدير العام 

 المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات  

  أريانة  2080 -  10ب .ص –ابع المنزه الر الهادي آراي شارع   :العنوان 

   71 717 951 :  الفاآس     -     71 719 630/  71 709 033: الهاتف 

  :الكاتب العام     -    محمد نجيب رجب : المدير العام
 

ذات اإلشراف المزدوجالبـحـث مـؤسـسـات  
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 جـامـعـة مـنـوبـة
 

  منوبة   2010 -المرآب الجامعي : لعنوان ا

 71 602 211   :الفاآس   -   71 602 996/  71 601 350:   الهاتف

 شكري المبخوت :لرئيس ا

 جهينة غريب:  نائب رئيس الجامعة

 عماد الحيدري :الكاتب العام 
 

 www.uma.rnu.tn 

  الكـلـيـات  
 

   آلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بمنوبة 

  منوبة  2010 -  وبةبمن المرآب الجامعي  :العنوان 

      71 601 386/  71 600 910:  الفاآس     -    71 601 045/  71 601 391 :  الهاتف

  روك الشامخيبم  :  الكاتب العام    -  الحبيب القزدغلي  :    العميد

  www.flm.rnu.tn 

  والـمـدارس المـعـاهـد  
 

 المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم 

  الدندان  2011 -شارع االستقالل : العنوان 

   71 610 750: الفاآس      -    71 610 700/  71 610 750:   الهاتف

  الم المانعس : العامالكاتب      -   حافظ الرقيق : المدير 

  rnu.tn.essted.www  

 المدرسة العليا للتجارة بتونس  

    منوبة  2010 -  بمنوبة المرآب الجامعي  :العنوان 

   71 601 311: الفاآس      -    71 602 975/  71 602 760:   الهاتف

  حمدة اليعقوبي :الكاتب العام     -   ماهر القصاب :  المدير

  www.esct.rnu.tn  

 لكترونية بمنوبة المدرسة العليا للتجارة اإل  

  منوبة 2010 -  بمنوبة المرآب الجامعي  :العنوان 

  71 602 662: الفاآس      -    71 602 919  :  الهاتف

  سهام الفاللي : العامكاتب ال    -  ريم الجلولي   :  المدير

  www.escem.rnu.tn  

 المدرسة الوطنية لعلوم اإلعالمية  

    منوبة 2010 - بمنوبة المرآب الجامعي :العنوان 

  71 600 449: الفاآس      -     71 600 444/  71 600 224:   الهاتف

  خالد الشلغومي   : العامالكاتب     -  عبد الفتاح بلغيث  :  المدير

  www.ensi.rnu.tn  

 المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة  

   منوبة 2010  -المرآب الجامعي بمنوبة  :العنوان 

  71 603 450: الفاآس      -   71 603 498  :  الهاتف

  جاء باهللا الرحموني : العامالكاتب     -  عماد رياض فارح   :المدير 

  www.isa2m.rnu.tn 
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  ونسللمحاسبة وإدارة المؤسسات بت العاليالمعهد  

  منوبة 2010  -المرآب الجامعي بمنوبة  :العنوان 

  71 602 404: الفاآس      -    71 600 705/  71 601 890  :  الهاتف

  لطفي الشابي: الكاتب العام     -   آريم بن آحلة :  المدير

  www.iscae.rnu.tn  

  المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت  

  أريانة 2020 –ثابت  بسيدي القطب التكنولوجي  :  العنوان

  70 553 544: الفاآس      -    70 553 545  :  الهاتف

 المنصوري رابح حياة: الكاتب العام     -  عامر الشريف :المدير 

  www.isbst.rnu.tn  

  للتوثيق بتونس العاليالمعهد  

  منوبة 2010 - بمنوبةالمرآب الجامعي : العنوان 

  71 600 200  : الفاآس      -    71 601 850/  71 601 650: الهاتف 

  يداصر البوزيجمال عبد الّن : العامالكاتب    -  وحيد قدورة  :المدير 

  www.isd.rnu.tn  

 معهد الصحافة وعلوم األخبار  

  منوبة 2010 - بمنوبةمرآب الجامعي ال: العنوان 

  71 600 465  :الفاآس        -     71 600 570/   71 600 355 : الهاتف

 البشير بن نصر: الكاتب العام      -   محمد علي الكمبي  : المدير

  www.ipsi.rnu.tn 

 ذات اإلشراف المزدوج المؤسسات  

 المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 

  سيدي ثابت 2020 :العنوان 

    71 552 441 :الفاآس      -   71 552 260/ 71 552 470  :الهاتف 

  الشيخن علي ب: الكاتب العام       -   محمد العزيز درغوث  :المدير 

  www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/enmv.htm  

  للرياضة والتربية البدنية بقصر سعيد العاليالمعهد  

  منوبة  2010 - سعيد قصر  :العنوان 

   71 654 282: الفاآس      -   71 548 432  /  71 544 630  :الهاتف 

  علي النصيري: الكاتب العام      -   نزار السويسي   :المدير 

  www.issep-ks.rnu.tn   

 معهد النهوض بالمعاقين قصر السعيد  

  منوبة  2010 - ، نهج جبران خليل جبران 2 :العنوان 

   70 604 071: الفاآس     -    70 604 120  / 70 604 091: الهاتف 

  إدريسراضية المكّور  : الكاتب العام     -      فاطمة الزهراء طلبة حرم بن صالح  : العامة ةالمدير

  www.iph.rnu.tn  

  البـحـث مـؤسـسـات  

 المعهد األعلى لتاريخ الحرآة الوطنّية 

 منوبة 2010 -  بمنوبة المرآب الجامعي :العنوان  

  71 600 277: الفاآس     -    71 600 699/  71 600 551:  الهاتف

  سمية الودرني حاللي: الكاتب العام     -    عبد السالم بن حميدة :المدير 

  www.ishmn.rnu.tn   
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 جـامـعـة جـنـدوبـة
 

  حسن باشا  :لرئيس ا

 : نائب رئيس الجامعة 

 ونيسيالزينة  :الكاتب العام 

 جندوبة 8100 - شارع البيئة : لعنوان ا

 78 611 299  :الفاآس     -   301 611 78 / 300 611 78 :   الهاتف

 

 www.uj.rnu.tn 

 

 الكليات

 آلية العلوم القانونية واالقتصادية والتصرف بجندوبة 

  جندوبة  8189 - شارع اتحاد المغرب العربي   :العنوان 

  78 610 176 :   الفاآس     -    78 600 300/  78 600 299   :  الهاتف

  فوزي الّلويزي  :  الكاتب العام    -    صالح بومعيزة  :   العميد

  www.fsjegj.rnu.tn  

  والـمـدارس المـعـاهـد  
 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالكاف 

  الكاف 7100   - حي الدير  :العنوان 

  78 201 679 : الفاآس     -   78 204 964 /  78 204 963:   الهاتف

  ابراهيم الشارني : العامكاتب ال    -    نور الدين محيضي  :    المدير

  www.iseahkf.rnu.tn  

 المعهد العالي للغات التطبيقية واإلعالمية بباجة  

  باجة 9000 -  340. ب.ص -شارع الحبيب بورقيبة  :العنوان 

  78 441 744 :  الفاآس     -    78 440 695/  78 441 744     :  الهاتف

  فؤاد العابدي : العامالكاتب      -    شاوش رمضان العوري :    المدير

  www.islaib.rnu.tn  

 المعهد العالي للعلوم اإلنسانية بجندوبة  

  جندوبة  8189 - شارع اتحاد المغرب العربي   :العنوان 

  78 610 200 : الفاآس     -   78 610 202 / 78 610 200 :   الهاتف

  عمارة العطافي:  العامالكاتب     -  جاآلين باشا :    المدير

 المعهد العالي للفنون والحرف بسليانة  

  سليانة الجنوبية 6100 – 1956أوت  13شارع : العنوان 

  78 874 445  :الفاآس       -  78 874 445    :الهاتف 

  م خليفةسلي : األولالكاتب      -    رشاد األخضر   : المدير 

 المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف  

 الكاف 7100 – حي الدير : العنوان

  78 200 035  :الفاآس       -  78 204 078    :الهاتف 

  الغيداوي فوزي محمد : العام الكاتب -       محمد الناصر بلح   : المدير
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 المعهد العالي لإلعالمية بالكاف 

  الكاف -  7119 - نهج صالح عّياش 5: العنوان 

 78 200 237   :الفاآس       -  78 201 056   :الهاتف 

 منذر الخماسي : العامالكاتب      -   الهاشمي عبودة  :المدير 

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة  

  باجة 9000 - 382.ب.شارع الحبيب بورقيبة ص: العنوان 

  78 459 098    :الفاآس      -   78 443 863   :الهاتف 

  :آاتب مؤسسة      -  التومي لمجد: المدير 

  www.isbb.rnu.tn  
 

 ذات اإلشراف المزدوج المؤسسات  

  بالكافللرياضة والتربية البدنية  العاليالمعهد 

  الكاف 7100 - المرآب الجامعي بوليفة  :العنوان 

    78 238 037  :الفاآس      -    78 238 036  :الهاتف 

  محمد األمين سديري  :الكاتب العام     -   نبيل قمادة  : المدير 

 المدرسة العليا للفالحة بالكاف  

   الكاف  7119 -طريق الدهماني بوليفة : العنوان 

    78 238 338  :الفاآس      -    78 238 238/  78 238 138: الهاتف 

  محمد السنوسي: الكاتب العام     -   مختار المحواشي: المدير 

  www.esakef.agrinet.tn  

 هد الغابات والمراعي الغابية بطبرقةمع  

  طبرقة  8110   -  345. ب.ص :العنوان 

   78 670 471  :الفاآس      -   78 672 467/   78 670 542: الهاتف 

  عيسى الشعابني: الكاتب العام    -   شعبان عباس :المدير 

  www.isptabarka.agrinet.tn  

 المدرسة العليا لمهندسي التجهيز الريفي بمجاز الباب  

  مجاز الباب 9070 -  5طريق الكاف آم : العنوان 

   78 670 471  :الفاآس      -    78 670 542/   78 672 467: الهاتف 

  منير الجاللي :الكاتب العام      -   رؤوف محجوبمحمد  :المدير 

  www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/esier.htm     

 لتمريض بالكافالمعهد العالي لعلوم ا  

 الكاف – 7100 -نهج أحمد عمارة : العنوان 

   78 226 070  :الفاآس       -  78 226 070   :الهاتف 

   :الكاتب األول      -      فاطمة اللموشي حرم الزغالمي  :  ةالمدير
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 جـامـعـة سـوسـة
 

 سوسة   4002 -  526ص ب  -نهج خليفة القروي سهلول  :لعنوان ا

 73 368 128/  73 368 612: الفاآس     -     73 368 127/  73 820 502:   الهاتف

 فيصل المنصوري :لرئيس ا

  محمد سعيد  :نائب رئيس الجامعة 

  ابشير بالحاج يحي  :الكاتب العام 
 

 www.uc.rnu.tn 

  الكـلـيـات  
 

  بسوسة صادية والتصّرفالعلوم اإلقتآلية 

      :العنوان 

   73 234 426:   الفاآس     -      :  الهاتف

  :الكاتب األول     - محمد األمين حماص      :    العميد

 آلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 

  سوسة  4023 - حي الرياض    :العنوان 

   73 235 711:   الفاآس     -     73 235 711/  73 234 426  :  الهاتف

  : الكاتب األول     -      لطفي طرشونة :    العميد

 آلية الطب بسوسة  

  سوسة 4002 -شارع محمد القروي    :العنوان 

   73 224 899:  الفاآس     -    73 226 611/  73 222 600  :  الهاتف

  مفيدة الشابي :  األولالكاتب     -    علي مطيراوي   العميد

  www.medecinesousse.org 

 آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة  

   سوسة 4000 -  547. ب.حي الرياض ص   :العنوان 

  73 302 133/  73 301 903:  الفاآس     -   73 301 902/  73 301 800  :  الهاتف

  أنيس الدلهومي: األول الكاتب     -   المنصف عبد الجليل :    العميد

  www.fls.rnu.tn  

  والـمـدارس المـعـاهـد  
 

 معهد الدراسات العليا التجارية بسوسة 

  سوسة 4054 -  40ص ب  -  3الحزامية سهلول الطريق    :العنوان 

   73 368 350 :الفاآس      -   73 368 358/   73 368 351 :الهاتف 

  أنور المخطومي: الكاتب األول    -         األسعد األآحل: المدير 

  www.ihecso.rnu.tn  

 المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة  

  سوسة 4000 -   436ب .ص – 1952جانفي  18شارع    :العنوان 

   73 222 701 :الفاآس      -    73 222 704 – 73 222 700 :الهاتف 

  وريلطفي الش: الكاتب العام     -   سناء الحربي المنصوري : ةالمدير

  www.isffs.rnu.tn  
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 المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة  

  سوسة   4000 ساحة المحطة :العنوان 

   73 214 334 :لفاآس ا    -    73 214 334/  73 214 333  :الهاتف 

  منير بن فضل: الكاتب العام    -  المنجي الصويد: المدير 

  www.isbas.rnu.tn 

 المعهد العالي للتصرف بسوسة    

  سوسة 4000 -  763. ب.ص -عبد العزيز الباهي نهج  :العنوان 

  73 331 491/  73 332 978 :الفاآس      -   73 332 979/  73 332 977  :الهاتف 

  عبد المجيد جابر: الكاتب العام     -   جالل الدين بن رجب: المدير 

  www.isgs.rnu.tn  

 المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات االتصال بحمام سوسة  

  حمام سوسة 4011 - 1الطريق الرئيس عدد    :العنوان 

   73 364 411 :الفاآس     -   73 371  571  -   73 364 410 :الهاتف 

  مكرم العتيري : العام الكاتب      -    وجدي آرباعة: المدير 

  www.infcom.rnu.tn  

 المعهد العالي للموسيقى بسوسة  

  سوسة 4000 - 368ص ب  - أبو القاسم الشابي  نهج :العنوان 

  73 239 554  -    73 239 555 :الفاآس     -   73 239 555/  73 239 553  :الهاتف 

  محمد الناجي مطير: الكاتب العام     -   محمد الصغير القرفي: المدير 

  www.ismso.rnu.tn  

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بسوسة  

  سوسة  4003 -  الطفالة  -ابم خلدون  حي   :العنوان 

  73 332 658 :الفاآس  - 73 332 659/  73 332 657 :الهاتف 

  آمال بلحاج : العامالكاتب    -     نبيل بن آحلة : المدير

  www.issatso.rnu.tn 

 المعهد العالي للنقل وخدمات االتصال بسوسة  

  سوسة  4000نهج عبد اهللا بن الزبير , 12   :العنوان 

   73 226 211 :الفاآس  -     73 213 430/  73 226 365 :الهاتف 

  محمد دهمول: الكاتب العام      -   خليفة السليمي: المدير 

  www.istls.rnu.tn  

 المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة     

  سوسة - سهلول  4054 –وجي بسوسة القطب التاآنول   :العنوان 

  73 369 506 :الفاآس  -    73 369 501   – 73 369 500 : الهاتف

 مبروكبن  وليد : العامالكاتب      -   زبير الترآي  : المدير 

www.eniso.rnu.tn 

  سوسةالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام    

 حمام سوسة 4011نهج المين العباسي   : العنوان

 73 330 710 :الفاآس  -    73 370  830  -   73 370  712 :الهاتف 

  عبد الرزاق الزواري : العام الكاتب      -   ناجح فرحات  : المدير 

  www.essths.rnu.tn  
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 ذات اإلشراف المزدوج المؤسسات  

  للعلوم الفالحية بشط مريم العاليالمعهد 

  سوسة  -شط مريم  4042 - 47. ب.ص :العنوان 

  73 327 591   :الفاآس      -   73 327 592 - 73 327 544  :الهاتف 

  سامي المعتمري:  األول الكاتب     -    د بوجلبانعبد الحمي: المدير 

  www.iresa.agrinet.tn/fr/instit/isacm.htm  

 

 ة بسوسةالمدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصح  

  سوسة 4054  -  2 مرآز البريد سهلول 103ص ب   -نهج الحريق  :العنوان 

   73 369 308 :الفاآس  -   73 369  308  -   73 369 307  :الهاتف 

  محمد الفاضل بن عبد السالم  : األولالكاتب       -      محمد بن ذياب : المدير 

  www. esstss.co.cc  

 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة  

  سوسة  4002 -شارع محمد القروي    :العنوان 

  73 237 911   :الفاآس  -   73 330 446  -     73 237 811 :الهاتف 

فخري قالل :الكاتب األول      -        سعاد شلبي  :  ةالمدير
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رـيـتـسـنـالمجـامـعـة   

 

 المنستير 5000 -  56. ب.ص -  نهج سالم بشير: لعنوان ا

  73 462 867: الفاآس      -   73 462 853 -  73 462 876 :   الهاتف

  الدقــي  عبد الوهاب  :لرئيس ا
 محجوب العوني :نائب رئيس الجامعة 

 الرزاق حشانةعبد   :الكاتب العام 
 

 www.um.rnu.tn 

  الكـلـيـات  
 

 آلية العلوم بالمنستير 

  المنستير  5000 - شارع البيئة  :العنوان 

   73 500 278:  الفاآس     -   73 500 275  /   73 500 276 :الهاتف 

  محمد فكري آرّيم: الكاتب العام     -    رشاد الترآي :العميد 

  www.fsm.rnu.tn   

 آلية الطب بالمنستير  

  المنستير    - 5000شارع ابن سينا : العنوان 

   73 460 737:  لفاآس ا    -   73 460 350/  73 460 302  :الهاتف 

  عبد الستار بن ضياء :الكاتب العام     -   علي الشاذلي :العميد 

  www.fmm.rnu.tn  

 آلية طب األسنان بالمنستير  

  المنستير  5000 -ع ابن سينا شار :العنوان 

   73 461 150:  الفاآس     -   73 463 200/  73 460 832 :الهاتف 

  فتحي بوقرين : العامالكاتب     -   علي بن رحمة: العميد 

  www.fmdm.rnu.tn  

 آلية الصيدلة بالمنستير  

  المنستير  5000شارع ابن سينا  :العنوان 

   73 461 830:  الفاآس     -    73 461 140/  73 461 142 :الهاتف 

  فيصل بن خضر: الكاتب العام     -   سعاد صفر قندورة :العميد 

  www.fphm.rnu.tn  

 آلية العلوم االقتصادية و التصرف بالمهدية   

  هيبون المهدية  5100 - سيدي مسعود   حي   :العنوان 

   73 683 190:  الفاآس     -  73 683 192/  73 683 191 :الهاتف 

  الحبيب الشماخي  : العامالكاتب     -   يفوزي السبوع   :العميد 

  www.mes.tn/fsegma/accueil.htm 

  والـمـدارس المـعـاهـد  
 

 ين بالمنستيرالمدرسة الوطنية للمهندس 

  المنستير 5000نهج ابن الجزار  :العنوان 

  73 500 514  : الفاآس     -   73 500 405/  73 500 244  :الهاتف 

  روضة بوزقّرو :  العامالكاتب     -   عبد المجيد بنعمارة : المدير

  www.enim.rnu.tn   
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 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير  

  المنستير 5000نهج ابن الجزار : العنوان 

   73 500 512 : الفاآس      -  73 500 273/  73 500 277  :الهاتف 

  نجالء طبقة : األولالكاتب     -  رشيد سعيد: المدير 

  www.ipeim.rnu.tn    

 المعهد العالي للييوتكنولوجيا بالمنستير  

  المنستير  5000 -  74. ب.ص -شارع الطاهر حداد    :العنوان 

  73 465 404 :  الفاآس    -   73 465 405 :الهاتف 

  مبروك بنزايد : األولالكاتب     -  خالد سعيد  : المدير 

  www.isbm.rnu.tn    

 المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير  

  الجمهورية المنستير 5000 - 223. ب.ص -شارع الكرنيش    :العنوان 

   73 464 288 :الفاآس     -   73 464 168/  73 464 167 :الهاتف 

  رضا بن عبد الحفيظ:  األولالكاتب     -   فردوس آليل:  ةالمدير

  www.isimm.rnu.tn    

 المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير   

  المنستير  5000 -شارع الخليج  - سطح جابر    :العنوان 

   73 464 212 :الفاآس     -     73 461 423 :الهاتف 

  ل المّميجال : العامالكاتب    -   سناء الجماري األعماري: المديرة 

  www.ismmm.rnu.tn    

 المعهد العالي للغات المطبقة في األعمال والسياحة بالمكنين  

  المكنين  -طريق جمال  –شارع الشهداء    :العنوان 

   73 435 398 :الفاآس    -   73 437 101 :  اتفاله

  سهيل عاشور : األولالكاتب      -    هشام النعيجة :المدير 

  www.islaatm.rnu.tn    

 ي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بالمهديةالمعهد العال  

  المهدية  5121 -  22ص ب  - طريق رجيش    :العنوان 

   73 688 518 :الفاآس     -   73 688 545/  73 688 510 :الهاتف 

   عثمان عباس  :  الكاتب األول      -  الهاشمي بنور: المدير 

  www.iseahm.rnu.tn    

 المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية  

  المهدية 5128 -  35. ب.ص -طريق رجيش المنطقة الصناعية    :العنوان 

   73 688 752  :الفاآس     - 73 688 751  :الهاتف 

 ابتسام الخالوي  :آاتب مؤسسة      -    ناصرحمادي بن ال : المدير 

www.isima.rnu.tn  

 بالمهدية المعهد العالي للفنون والحرف  

  المهدية -   5100 -شارع الطاهر الحداد   : العنوان

  73 697 382  :الفاآس      - 73 697 381   :الهاتف 

  عادل صدقي فتح اهللا : مؤسسة آاتب    -    الهرقليماجد  : المدير

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية  

  المهدية -هيبون  5100 –سيدي مسعود    :العنوان 

   73 682 190  :الفاآس     -  73 682 190 : الهاتف

 لطاهر العايديا :  األول الكاتب    -  سامي يوسف  : المدير 

  www.issatmh.rnu.tn   
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 ذات اإلشراف المزدوج المؤسسات  

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير 

  المنستير 5060 -  128. ب.ص - نهج ابن سينا   : العنوان 

   73 464 599  :الفاآس      -     73 460 482/  73 462 477 :الهاتف 

  النفطيمديحة  : الكاتب العام     -     وهيبة الدوآي  : ةالمدير

  www.esstsm.rnu.tn 
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 جـامـعـة الـقـيـروان
 

 القيروان 3131شارع بيت الحكمة المنصورة  : لعنوانا

 77 228 500:   الفاآس     -   77 229 800  -  77 228 400    :  الهاتف

 أحمد عمران : لرئيسا

 حاتم النجار: نائب رئيس الجامعة 

 علي السالمي : الكاتب العام
 

 www.univ-k.rnu.tn 

  الكـلـيـات  
 

 آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقيروان 

  القيروان 3100رقادة   :العنوان 

   77 323 926:  الفاآس     -   77 323 030/  77 323 453    :  الهاتف

  رضوان النهاري  : العامالكاتب     -   العربي الضيفاوي  :    العميد

  www.flshk.rnu.tn  

  والـمـدارس المـعـاهـد  
 

 العالي للفنون والحرف بالقيروان المعهد 

  يروانالق 3100شارع قرطبة   : العنوان

  77 237 812   : الفاآس    -    77 237 806/   77 237 812:   الهاتف

   :الكاتب األول     - العالنيالصحبي  محمد :    المدير

  www.isamk.rnu.tn  

 العالي لإلعالمية والتصرف بالقيروان المعهد  

  القيروان  3100 -  خميس العلويني شارع   : العنوان

  77 236 632  :  الفاآس    -   77 236 543/   77 236 571:   الهاتف

   : العاماتب الك    -   ليلى الزواري :    المدير

  www.isigk.rnu.tn   

 العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان المعهد  

  القيروان 3100 –حكمة شارع بيت ال  : العنوان

  77 235 333  : الفاآس    -  77 235 333:   الهاتف

  حسين المحمدي  :العامكاتب ال    -    سالم الصغير :    المدير

  www.issatkr.rnu.tn   

 العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان المعهد  

  القيروان 3100 –شارع تلمسان   : العنوان

  77 235 503  : الفاآس    -  77 235 503:   الهاتف

  محمد الحبيب بوحسين  :العام الكاتب   -  ذياب الشريف : المدير

  www.isejpk.rnu.tn 

 العالي للفنون والحرف بالقصرين المعهد  

  القصرين 1200 -البيئة شارع    :العنوان 

  77 411 699  : الفاآس    -  77 411 699:   الهاتف

  الهادي بوزيد   : األولكاتب ال     -   عبد اللطيف البوزيدي :    المدير

  www.isamkas.rnu.tn 
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 للرياضيات التطبيقية واإلعالمية بالقيروانالعالي  المعهد  

  القيروان 3100شارع أسد بن الفورات   :العنوان 

    77 226 575   :  الفاآس    -    77 226 575 :   الهاتف

 فتحي بن فرج :األول كاتب ال   -   المكي العيادي  :    المدير

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بسبيطلة  

  سبيطلة - 1250 –طريق القصرين   :العنوان 

77 465 700  :  الفاآس   -     77 465 160    -  :   الهاتف  

  علي العليمي  : األولكاتب ال   -   يعبد الرزاق الورتان :    المدير

 العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد المعهد  

  سيدي بوزيد 9100 -تقسيم توفيق الجاللي   :العنوان 

76 624 911   :  الفاآس      -  76 624 939 :   الهاتف  

  رياض العيفي  : مؤسسةآاتب     -    عمر العيفة آريم :    المدير
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سجـامـعـة صـفـاقـ  
 

 صفاقس 3029   -  0.5طريق المطار آلم : العنوان 

 74 240 200   -   74 240 913: الفاآس   -    74 240 678/  74 240 986 : الهاتف

 عز الدين بوعصيدة :لرئيس ا

 : نائب رئيس الجامعة 

 لطفي السالمي :الكاتب العام 
 

 www.um.rnu.tn 

  الكـلـيـات  
 

 آلية العلوم االقتصادية والتصرف بصفاقس 

  صفاقس  3018 - 4آم  -طريق المطار  :العنوان 

  74 279 139 : الفاآس     -  74 279 710/  74 278 879  :الهاتف 

   :الكاتب العام     -  برهان الطريقي: العميد 

  www.fsegs.rnu.tn   

 آلية الطب بصفاقس  

  صفاقس  3029 -شارع مجيدة بوليلة  :العنوان 

  74 240  213/     74 246 217 : الفاآس     -    74 241 538/  74 240 213  :الهاتف 

   محمد الهادي يحي  :لكاتب العام ا    -    خالد منير الزغل: العميد 

  www.fmsf.rnu.tn   

 آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بصفاقس  

  فاقس ص 3023   - 553. ب.ص - 5آم  -طريق المطار : العنوان 

   74 670 540 : الفاآس     -   74 671 139/  74 670 556  :الهاتف 

  الحبيب الشابي:  العامالكاتب     -    مبروك الباهي :العميد 

  www.flshs.rnu.tn   

 آلية العلوم بصفاقس  

  صفاقس  3038 -  802. ب.ص -  4آم - طريق سكرة  :العنوان 

   74 274 437 : الفاآس     -   74 276 596/  74 275 541  :الهاتف 

  شانماهر آري :الكاتب العام     -   ماهر منيف :العميد 

  www.fss.rnu.tn   

 آلية الحقوق بصفاقس  

  صفاقس 3061 - 10آم  -طريق سيدي منصور    :العنوان 

   74 272 245 : الفاآس     -    74 272 301/  74 272 445  : الهاتف

 علي الرحموني:  العامالكاتب     -   محمود محفوظ : العميد

  www.fdsf.rnu.tn   

  والـمـدارس المـعـاهـد  
 

 المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس 

  صفاقس  3038 -  4آم  - طريق سكرة  :العنوان 

   74 275 595  : الفاآس     -    74 274 090/  74 274 862  :الهاتف 

  رضا التريكي :الكاتب العام      -   محمد جميل : المدير 

  www.enis.rnu.tn   
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 للتجارة بصفاقس المدرسة العليا   

  صفاقس  - 4.5آم  -طريق المطار  :العنوان 

    74 278 630 : الفاآس     -    74 279 410/  74 278 870  :الهاتف 

  عبد الرزاق غربال :الكاتب العام      -    رشدي الفقي: المدير 

  www.escs.rnu.tn   

 المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بصفاقس  

  صفاقس - ساقية الزيت  242ب .ص - 10طريق تونس آم  - القطب التكنولوجي :العنوان 

  74 862 432 : الفاآس      -      74 862 233 /  74 862 432 / 74 862 332  :الهاتف 

  هشام الومي:  العامالكاتب      -  عبد المجيد بن حمادو : المدير 

  www.isimsf.rnu.tn   

  التجارية بصفاقس  العليا معهد الدراسات  

  صفاقس 3018 -  967. ب.ص -    10آلم  - يق سيدي منصور طر :العنوان 

  74 279 530/    74 879 084:  الفاآس     -   74 272 970/  74 879 085  :الهاتف 

   جمال القلسي :الكاتب العام    -   الحبيب شبشوب: المدير 

  www.ihecsf.rnu.tn   

 المعهد العالي إلدارة األعمال بصفاقس  

  صفاقس 3018 - 1013. ب.ص -  4آلم  -طريق المطار  : العنوان

  74 680 450:  الفاآس     -   74 680 460  : الهاتف 

  نحمدة آمو: الكاتب العام     -  أنيس الجربوعي: المدير 

  www.isaas.rnu.tn   

 المعهد العالي للفنون والحرف بصفاقس  

  صفاقس 3002 -أوت  5شارع    ،36-34: العنوان 

   74 297 286 : الفاآس       -   74 299 511/  74 299 593  :الهاتف 

  الناصر البحري:  العامالكاتب     -  نزار شقرون: المدير 

  www.isams.rnu.tn   

 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس  

  صفاقس 3038 -  261. ب.ص -  4آم - طريق سكرة    :العنوان 

   74 674 364 :  الفاآس      -    74 674 354/  74 674 364  :الهاتف 

  حامد الشعبوني :الكاتب العام     -  محمد الكسيبي :   المدير

  www.isbs.rnu.tn   

 المعهد العالي لإللكترونيك و االتصال بصفاقس  

  صفاقس -   868. ب.ص -  0.5آلم  - طريق منزل شاآر   :العنوان 

   74 247 498 :  الفاآس      -    74 456 106/  74 247 498: الهاتف 

  آراي الكتاري:  العامالكاتب     -   أحمد الفخفاخ : المدير

  www.isecs.rnu.tn     

 المعهد العالي للتصرف الصناعي بصفاقس  

  صفاقس 3018 - 954ص ب  -  1.5آلم  - طريق المحارزة  :  العنوان

   74 460 744 :  الفاآس      -    74 460 742/  74 460 740  :ف الهات

  نجوى القرمازي جّوة :الكاتب األول     -  غربال عبد الفتاح: المدير 

  www.isgis.rnu.tn    
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 المعهد العالي للموسيقى بصفاقس  

  صفاقس  3049 - المغرب العربي  143. ب.ص - شارع محمد الجموسي  :العنوان 

  74 229 683 :  الفاآس      -   74 220 610/  74 225 545  :الهاتف 

  فرحات برّيك :  األّولالكاتب     -   نبيل الفخفاخ   :المدير 

  www.ismsf.rnu.tn   

 المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بصفاقس  

  صفاقس  3018   - 805. ب.ص -  0.5آم  -طريق منزل شاآر  :العنوان 

   74 246 347 : لفاآس ا      -   74 241 223/   74 241 733  :الهاتف 

  ترجمانالعبد المجيد  : الكاتب العام     -    ماهر دّمق:   المدير

  www.ipeis.rnu.tn 
 

 ذات اإلشراف المزدوج المؤسسات  

 معهد الزيتونة بصفاقس 

  صفاقس  3029 - 1.5آم  -طريق المطار  :العنوان 

   74 241 033 : الفاآس     -   74 241 240/   74 241 589  :الهاتف 

  منية الشعبوني  :الكاتب العام     -    بوبكر الكراي : المدير

  للرياضة والتربية البدنية بصفاقس العاليالمعهد  

  صفاقس  3023 -  384. ب.ص - 3آم  -طريق المطار  :العنوان 

  74 278 502 : الفاآس      -    74 278 504/  74 278 505  :الهاتف 

  محمد نور الدين المنيف :الكاتب العام     -  عبد العزيز الهنتاتي :المدير 

  www.issepsf.rnu.tn   

 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بصفاقس   

  صفاقس  3003 - 1099. ب.ص - 1آم  - طريق العين    :العنوان 

  74 246 821 :  الفاآس      -    74 241 902/  74 241 971 :الهاتف 

  عبد الوهاب المسدي :آاتب مؤسسة      -         علي غربال   :المدير 

 المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس  

  صفاقس 3003 -  1005ب .حي الرياض ص 0.5طريق منزل شاآر آم    :العنوان 

  74 897 084  : الفاآس       -   74 464 858/     74 240 590  :الهاتف 

 سهام الهنتاتي :الكاتب العام      -         سندس الحديجي المسدي   : ةالمدير
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 جـامـعـة قـفـصـة
 

 .قفصة 2112 -المرآب الجامعي سيدي أحمد زّروق  -آلية العلوم بقفصة : لعنوان ا

 76 202 996  :الفاآس    -   76 202 997 :   الهاتف

 اإلمام العلوي :لرئيس ا

 : نائب رئيس الجامعة 

 المشري الكعباشي :الكاتب العام 
 

 www.ugaf.rnu.tn 

  الكـلـيـات  
 

 العلوم بقفصة آلية 

  2100-عمارة رضوان بعير  - طريق حي النور قبالة مقهى النهرواس   :العنوان 

   76 211 026:   الفاآس      -   76 211 025 / 76 211 701   :  الهاتف

  رضا الفولي  :  العام الكاتب    -   محمد الوقاد   :   العميد

  www.fsgf.rnu.tn 

  ارسوالـمـد المـعـاهـد  
 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بقفصة 

  قفصة -  2133 -حي الشباب     :العنوان 

  76 224 328   : الفاآس     -    76 226 161/  76 224 328    :  الهاتف

  منير المنصوري : مؤسسةآاتب     -   البشير العربي :    المدير

 المعهد العالي إلدارة المؤسسات بقفصة  

  .قفصة 2112 - سيدي أحمد زروق  نهج حوسين بن قدوس: عنوان ال

  76 211 450  :  الفاآس     -    76 211 440   :  الهاتف

  عادل مراد : األول الكاتب    -    حسان طالب :المدير 

  www.isaeg.rnu.tn   

 بقفصة المعهد العالي للفنون والحرف  

  قفصة -  2100 -  الشريفحي  : العنوان

  76 200 653  :  الفاآس     -    76 200 653   :  الهاتف

  عمارة حسين : الكاتب األول    -    محمد أمين خديم اهللا  :  المدير

  www.isamgf.rnu.tn  

  المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة  

  قفصة 2112 -المرآب الجامعي سيدي أحمد زروق : العنوان 

  76 211 515  :  الفاآس     -    76 211 515   :  الهاتف

   منذر أحمد : األولكاتب ال   -    منير الذيبي :    المدير

  المعهد العالي للعلوم وتكنولوجيات الطاقة بقفصة  

  قفصة 119 - طريق توزر : العنوان 

  76 210 592   : الفاآس     -    76 210 592  :  الهاتف

  ويةنور الدين الزا  :   العامكاتب ال     -    آمال بن عثمان بلخيرية :    المدير

  توزربللدراسات التطبيقية في اإلنسانيات  العاليالمعهد  

  قفصة 2200طريق نفطة  -شارع فرحات حشاد    :العنوان 

  76 470 233   : الفاآس     -    76 470 230  :  الهاتف

  محمد غنام   : مؤسسةآاتب     -              نور الدين اللموشي:    المدير
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 ية بقفصةالتحضيري للدراسات الهندس المعهد  

     قفصة 2112 -المرآب الجامعي سيدي أحمد زروق  :العنوان 

  76 210 045  :  الفاآس     -    76 210 043   :  الهاتف

  معز البراصني   : الكاتب األول    -   عبد الهادي العائدي:  المدير
 

 ذات اإلشراف المزدوج المؤسسات  

  صة للرياضة والتربية البدنية بقف العاليالمعهد 

  قفصة 2151  - راس الكاف -طريق المطار : العنوان 

   76 217 003   : الفاآس       -      76 217 254    : الهاتف 

 : مؤسسةآاتب      -   محمد الزوش   :المدير 
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 جـامـعـة قـابـس
 

 قابس  6072حي الرياض، زريق : لعنوان ا

 75 393 500: الفاآس   -   75 394 800:   الهاتف

 محمد مارس :لرئيس ا

  يونس الجادوي: نائب رئيس الجامعة 

  عادل عروم  :الكاتب العام 
 

 www.univgb.rnu.tn 

  الكـلـيـات  
 

 آلية العلوم بقابس 

  قابس  6072حي الرياض، زريق   :العنوان 

  75 392 421  : الفاآس     -   75 392 110/  75 392 600    :  الهاتف

  سعيد خلفلي  :  الكاتب العام    -    النوري حتيرة :   العميد

  www.fsg.rnu.tn  

  والـمـدارس المـعـاهـد  
 

 ة الوطنية للمهندسين بقابسالمدرس 

  قابس  6029 - شارع عمر بن الخطاب زريق  :العنوان 

  75 392 190  :  الفاآس     -     75 392 100/  75 392 257  :الهاتف 

  ناجي بن عكاشة  :العام الكاتب     -   نجيب بن جامع :  المدير

  www.enig.rnu.tn   

  المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين  

  مدنين  4119 -    22.5آلم  - طريق الجرف : العنوان 

  75 633 918  : الفاآس     -   75 633 919  :الهاتف 

  محمد العباسي : عامالالكاتب       -   ألزهر الزرقيا :المدير 

  المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس  

  قابس  6072حي الرياض، زريق  :  العنوان

  75 294 888  : الفاآس     -   75 291  148/     75 296 777  :الهاتف 

  وجدي برغل :الكاتب األول      -   سليم بسباس:   المدير

  www.isejg.rnu.tn   

 المعهد العالي للفنون والحرف بقابس  

  قابس الجنوبية  6011 - حي المنارة  -نهج ابن فرحان : العنوان 

  75 292 211  : الفاآس     -    75 292 777   -   75 292 788 :الهاتف 

  محمد الحفيظي:  األولالكاتب     -   حافظ عبد الرحيم :مدير ال

  www.isamgb.rnu.tn   

 المعهد العالي لإلعالمية والملتميديا بقابس 

     قابس -  6072زريق    -حي الرياض  -الجامعي  المرآب: العنوان 

  75 394 309 : الفاآس     -   75 394 229   :لهاتف ا

  مكرم بن محمد : العامالكاتب       -    خميس غالي: المدير 
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  للتصرف بقابس العاليالمعهد  

  قابس  6002 - المنزل  -شارع الجيالني الحبيب : العنوان 

  75 270 686 : الفاآس       -   75 272 280/  75 276 090  :الهاتف 

  مالك الجريدي : العامالكاتب      -   جمال الدين الهنشيري :المدير 

  www.isggb.rnu.tn   

  بقابسالمعهد العالي للغات  

  قابس  6000 -نهج علي الجمل  :العنوان 

   75 274 522 :  الفاآس      -    75 275 344/  75 274 244  :الهاتف 

  سعيد علجان :الكاتب العام       -   سلوى النجار الزارعي:  ةالمدير

  www.islgb.rnu.tn    

 المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقابس  

  قابس  6029 - شارع عمر بن الخطاب زريق : العنوان 

   75 392 390 :  الفاآس      -    75 392 404/  75 392 108  :الهاتف 

  وليد حسين :الكاتب العام     -   الغودي بلبابة: المدير 

 المعهد العالي لعلوم وتقنيات المياه بقابس  

   قابس  6072 -زريق  حي الرياض –المرآب الجامعي   : العنوان 

   75 391 929  :  الفاآس      -   75 395 150  :الهاتف 

  بلقاسم عقوبي : األولكاتب ال    -   عادل الخروبي:  المدير

  www.isstegb.rnu.tn    

 المعهد العالي للمنظومات الصناعية بقابس 

  قابس 6032 –نهج صالح الدين األيوبي   : العنوان 

   75 291 788  :  الفاآس      -   75 291 788  :الهاتف 

  عادل دخيل :الكاتب األول     -   النصريإبراهيم : المدير 

 المعهد العالي للدراسات التطبيقية في اإلنسانيات بمدنين  

  مدنين 4100 – 91ب .ص  -طريق بن قردان    :العنوان 

   75 643 044  :  الفاآس      -  75 644 595/      75 632 788  :الهاتف 

  الحجامشريف  : العامالكاتب     -   شكري الرحيبي :    المدير

  www.iseahmd.rnu.tn  
 المعهد العالي لإلعالمية بمدنين  

  ابن خلدون 3طريق الجرفكم : العنوان 

    75 648 770 : الفاآس     -   75 641  716/    75 642 660  :لهاتف ا

  طيب بوعبيد : العام الكاتب    -   محمد القارس:  المدير

 المعهد العالي للفنون والحرف بتطاوين 

  تطاوين - 3200حي المهرجان   :العنوان 

    75 844 232   :  الفاآس     -  75 844 930    :الهاتف 

  بوبكر هّلة : آاتب مؤسسة    -   عادل الوشاني:  المدير

  www.isamt.rnu.tn 

 ذات اإلشراف المزدوج المؤسسات  

 المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس 

  قابس - 6000شارع محمد علي  232: العنوان  

  75 273 266  : الفاآس     - 75 273 350/       75 270 293   :الهاتف 

 :الكاتب األول     -        هاشم دنقير  :المدير 
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  الجـامـعـة اإلفـتـراضـيـة
 

 تونس 1002 -متيالفيل  -، نهج يحي ابن عمر  14: العنوان 

 71 892 625  :الفاآس   -   71 289 981/  71 891 731:   الهاتف

  :الرئيس 

 : الجامعة  نائب رئيس

 مصطفى الورغمي احمد :الكاتب العام 
 

 www.uvt.rnu.tn 

  للتربية والتكوين المستمّر المعهد العالي  

  باردو  2000 - بوشوشة  -، نهج الحرية 43  :العنوان 

  71 588 277: الفاآس    -   71 588 225/  71 588 233  :الهاتف 

  فتحي بالشيخ  : العامالكاتب     -    بسام الجموسي: المدير 

  www.isefc.rnu.tn  
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  للـدراسـات التـكـنـولـوجـيـة المـعـاهـد العـلـيـا

 

  

 2098 -رادس المدينة  -نهج القدس   :لعنوان ا

 71 461 518: الفاآس   -    71 460 302/  71 460 700:   الهاتف
 مناف بن عبد رّبه محمد :المدير العام 

 

   المـعـاهـد  
 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بباجة 

  باجة  9000 -  244ص ب  -  بيئةالشارع  :العنوان 

  78 443 283  :  الفاآس     -      78 443 230:   الهاتف

  محمد األندلسي :آاتب مؤسسة     -   الصغير زعفوري محمد  :   المدير

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية ببنزرت    

  بنزرت - 7035 – 65ب .ص –منزل عبد الرحمان المرآب الجامعي ب: العنوان 

  72 572 455 : الفاآس     -   72 570 600/  72 570 601 : فالهات

  آمال القروي : األول الكاتب    -    البجاوي  صالح:   المدير 

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالشرقية  

  تونس قرطاج  2035 - الشرقية اا  - نهج المقاولين  :العنوان 

  71 940 370 :    سالفاآ    -   71 940 292/  71 940 322:   الهاتف

  عادل هنيد : األولالكاتب     - نادية الجدي :  ةالمدير

  www.isetch.rnu.tn  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقابس  

  قابس   6011 - طريق مدنين  :ان العنو

   75 290 041 : الفاآس     -   75 290 651/  75 292 625  :  الهاتف

   عز الدين الفطناسي : العامالكاتب     -  سليمان الرياحي:   المدير 

  www.isetgb.rnu.tn  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقفصة  

  قفصة    2112 -المرآب الجامعي سيدي أحمد زروق  : العنوان

   76 211 080 : الفاآس     -   76 211 041/   76 211 081  :  الهاتف

  قدوارمحمد العربي : الكاتب العام     -   سفيان المحمودي:   المدير

  www.isetgf.rnu.tn  

 العالي للدراسات التكنولوجية بجندوبة المعهد  

  جندوبة 8189  -جندوبة الشمالية  المرآب الجامعي :العنوان 

   78 610 102 : الفاآس     -    78 610 104  :  الهاتف

  نبيل ڤلمامي :آاتب مؤسسة     -   وليد عوادي:   المدير 

  www.isetj.rnu.tn  

 لتكنولوجية بجربةالمعهد العالي للدراسات ا  

  ميدون جربة 4116 - نوفمبر  7شارع :  العنوان

   75 733 111 : الفاآس     -    75 733 109/   75 733 110  :  الهاتف

  محمد ضيف اهللا :  العام الكاتب     -   علي قانة:   المدير

  www.isetjb.rnu.tn 
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 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقيروان  

  القيروان  - 3191رقادة  :العنوان 

  77 323 320 : الفاآس     -   77 323 350/   77 323 300  :  الهاتف

  لوفيعبد العزيز المخ: الكاتب األول     -  محمد قمر:   المدير 

  www.isetkr.rnu.tn  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالقصرين  

  القصرين  1200 – 448ب .ص – طريق فريلنة  –المرآب الجامعي  : العنوان

  77 418 088 : الفاآس     -    77 418 033/   77 418 000:   الهاتف

  بوعالقي األمين :الكاتب العام      - علي العرفاوي    :  المدير

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالكاف  

  الكاف 7100المرآب الجامعي بوليفة  :العنوان 

   78 238 002 :  الفاآس     -   78 238 032/    78 238 001  :  الهاتف

  المولدي الربيعي: الكاتب العام      -   رمضان العثماني:   المدير 

  www.isetkf.rnu.tn  

 ر هاللالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقص  

  قصر هالل   5070   - 68ب .ص –نهج حاج علي صوة   : العنوان 

   73 475 163 : الفاآس     -   73 475 900/  73 475 907  :  الهاتف

 محمد المجدوب: آاتب مؤسسة     -   عبد الرؤوف مالك:   المدير 

  www.isetkh.rnu.tn  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بقبلي  

  قبلي  4200 -  215ص ب  - طريق قابس  : العنوان 

   75 491 000 : الفاآس     -   75 494 000/  75 491  000   :  الهاتف

  بوسيف  فتحي:  العام الكاتب    -  ستار ميهوبي :   المدير 

  www.isetke.rnu.tn  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية  

    المهدية   5111 - هيبون  –شارع المروج  :العنوان 

   73 683 399 : الفاآس     -   73 683 407 / 73 683 410  :  الهاتف

  غربالياليونس : الكاتب العام     -  وحيد بنور  :  المدير 

  www.isetma.rnu.tn  

  العالي للدراسات التكنولوجية بنابلالمعهد  

   نابل   8000   -المرآب الجامعي المرازقة  :العنوان 

   72 220 033 : الفاآس     -   72 220 041/  72 220 051  :  الهاتف

  منصر التريكي: الكاتب العام     -   فؤاد األندلسي:   المدير 

  www.isetn.rnu.tn  

  للدراسات التكنولوجية برادس العاليالمعهد  

  رادس المدينة 2098 -  172ب .ص   :العنوان 

   71 442 322 : الفاآس     -  71 461 125/  71 441 444  :  الهاتف

  فاطمة داود: الكاتب العام     -    محمد عبد اهللا:   المدير 

  www.isetr.rnu.tn  

  للدراسات التكنولوجية بصفاقس العاليالمعهد  

  البستان صفاقس   3099   - 88ص ب  - 2.5طريق المهدية آم  :العنوان 

  74 431 673/   74 431 386 : الفاآس     -    74 431 425/  74 431 182  :  الهاتف

  يوسف الغريبي: الكاتب العام     -     سمير البقلوطي:   المدير 

  www.isetsf.rnu.tn  
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 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسيدي بوزيد  

  9100سيدي بوزيد   - 377ب .ص  - طريق المرآب الرياضي  :العنوان 

   76 632 842 :  الفاآس     -   76 624 800    :  الهاتف

  ي نعز الدين حسي:  العام الكاتب    -    عمر السماتي:   المدير 

  www.isetsbz.rnu.tn  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسليانة  

  سليانة   6100   - المدينة الجديدةشارع  :العنوان 

   78 874 699 :  الفاآس     -    78 874 600   :  الهاتف

  المنصف لعبيدي : مؤسسة آاتب    -   آمال الجلولي:   المدير 

  www.isetsl.rnu.tn  

  بسوسة للدراسات التكنولوجية العاليالمعهد  

  4023 سوسة   -  135ب .ص  -  حي الرياض :العنوان 

   73 307 963 : الفاآس     -    73 307 961/  73 307 960 : الهاتف

  صابر الخليفي:  األولالكاتب     -   عصام بن حسن:   المدير 

  www.isetso.rnu.tn  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطاوين  

  تطاوين 3200 -حي المهرجان : العنوان 

  75 844 526   :  الفاآس     -     75 844 231   : الهاتف

   : العامالكاتب    -   سعيد المولود ضيف اهللا:   المدير 

  www.isetta.rnu.tn  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتوزر  

  2200توزر  - 150ب .ص: العنوان 

  76 472 777 : الفاآس     -    76 473 777   : الهاتف

  اخيري سق   :آاتب مؤسسة     -    امديوحيد ح:   المدير 

  www.isett.rnu.tn  

 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بزغوان  

  زغوان 1121مقرن  :العنوان 

   72 660 300 : الفاآس     -    72 660 400/  72 660 700 : الهاتف

  رضا المحجوبي : العامالكاتب     -   الشاذلي بن مريد:    المدير 

  www.isetzg.rnu.tn  

  العالي للدراسات التكنولوجية بمدنين المعهد    

  4100مدنين  140ب .ص –طريق بني خداش : العنوان 

  75 632 839 :  الفاآس     -     75 632 032 : الهاتف

  عمار آراين  : مؤسسةآاتب     -  ضو حامدي:   المدير 

  www.isetmd.rnu.tn  

 ذات اإلشراف المزدوج المؤسسات  

  للدراسات التكنولوجية في المواصاالت بتونس العاليالمعهد 

   2080أريانة  -  3.5آم -طريق رواد  :العنوان 

  71 857 555 : الفاآس    -    71 857 330/  71 857 788 : الهاتف

  بشير بن داية  :الكاتب العام      -    الهادي بالليل  : المدير 
  www.isetcom.mincom.tn

  


