
 سوسةبوالية  الخاصة الجامعية المبيتات

 المبيتات الجامعية الخاصة العاملة بنظام المناولة

 د كمعلوم شهري01يقوم الطالب بدفع - 

 

 اإلسم العنوان الهاتف
 إقامة مهدي  نهج ماليزيا حي بوخزر سوسة  73335551
 زخامة حي العوينة طريق مساكن سوسة  73334993
 محمد جمعة نهج بيرم التونسي بوحسينة سوسة  73239088
طريق حي الرياض سوسة -حي بوخزر 73236263  الصديق إقامة 

سوسة 6حي بوخزر بوحسينة    إقامة رياض  
 النجاح محمد جمعة  طريق مساكن سوسة 73239088
 زينب حي بوخزر الرياض 73236900
 غزالة   حي بوخزر الرياض 73234069
بوخزر الرياضحي  73330336  هبة 
3204حي الرياض الثالث سوسة  73306356  بن ميالد  
3244حمام سوسة -طريق الشاطئ  73361368  عياد مليكة 

 -شارع ياقوت الحموي     73307187 
3204حي الرياض سوسة   

 النجاح الشاهد

حي بوخزر سوسة 5بوحسينة  73335243  النور 
 الخليل طريق مساكن زاوية سوسة 73386513 

 

  



 المبيتات الجامعية الخاصة التابعة للمنظمة التونسية للتربية واألسرة

 د كمعلوم شهري01يقوم الطالب بدفع - 

 اإلسم العنوان الهاتف
 مبيت التربية واألسرة عامر حدادة   شارع التوفيق سوسة 97524219
شارع أبو حامد الغزالي  97524219

 سوسة
 مبيت التربية واألسرة محمد الملولي 

جانفي سوسة 41نهج   97524219 مبيت التربية واألسرة عبد العزيز  
 األحمر

 مبيت التربية واألسرة الناصرالرباع حي سهلول سوسة 97524219

 المبيتات الجامعية الخاصة التى تعمل لحسابها الخاص

 :التسعيرة

 (د غرفة ذات 06متحصلة على منحة إستثمار: غرفة ذات سرير واحد) تسعيرة محددة)*( : مبيتات

 (د50أسرة) 3(د و غرفة ذات 06سريرين)

  تسعيرة محددة)**( : مبيتات متحصلة على منحة إستثمار وأرض بالدينار الرمزي: غرفة ذات سرير

 (د56أسرة) 3(د و غرفة ذات 53(د غرفة ذات سريرين)06واحد)

 ت ال تتمتع بمنح إستثمارتسعيرة حرة)***(: مبيتا 

 اإلسم العنوان الهاتف التسعيرة
3222شارع محمد عبدو سوسة     73303066 ***  أبو سفيان   
 اإلمتياز حي بو خزر الطريق الحزامية سوسة    73331631 ***
 إقامة األفق   حي بو خزر الطريق الحزامية سوسة    73489414 ***
الخامس سوسةحي الرياض     73305681 ***  األمان  
 األفق  طريق المنستيرسيدي عبد الحميد سوسة    23457373 ***
الطريق الحزامية -سوسة  0حي رياض     73307254 *** 4كارطقو     
الطريق الحزامية -سوسة  0حي رياض     73307254 *** 0كارطقو    

 بن زهرة حي بو خزر حي الرياض     73330214 *
 النسرين  حي الرياض ا لثالث سوسة    96923256 *

 0النجاح   نهج بيرم التونسي بوحسينة سوسة  73239088 ***
 محمد جمعة

سوسة 3222 -طريق مساكن-حي التعمير    96423160 ***  زخامة 
3222جانفي سوسة  41شارع     73225430 ***  جانفي 18  



3222جانفي سوسة  41شارع     73332934 *** سيدي  
 الظاهر

 الشابي شارع ابن خلدون سوسة 73231769 *
 الياسمين حومة علق سوسة    73346466 **

شارع المأمون البحاير طريق الشاطئ حمام    73372975 ***
 سوسة

 ألباتروس

حمام سوسة -نهج المأمون     73360758 *  إقامة نور 
 


