
 
 
 

 سية تونالبيتات الجامعية الخاصة بوالم

 ر/ع
و لقب المالك أو  اسم

 المتصرف
 العنوان

 طاقة

 ستيعابالا 

 جنس 

 المقيمين
طبيعة 

 الستغاللا
 الهاتف تعريفة السرير الواحد

  مبيت دار الطالبات املغرب العريب رؤوف خالص 1
 1075تونس  10دريسي عدد إلهنج ا

 حر طالبات 160
 د 333ر واحد غرفة ذات سري -
 د 073غرفة ذات سريرين  -
 د 073أسرة  3غرفة ذات  -

71.338.902 

 خولة الكبادي 2
 مبيت دار العريب الكبادي

مكرر تونس  13شارع باب منارة عدد 
1008 

 حر طالبات 24
 د 053غرفة ذات سرير واحد  -
 د 005غرفة ذات سريرين  -
 د 033أسرة  3غرفة ذات  -

71.565.804 
2225522772 

 حممد لسعد العالين 3
 مبيت الكندا

 1075تونس  21دريسي عدد إلهنج ا
 حر طالبات 70

 د 223غرفة ذات سرير واحد  -
 د 043غرفة ذات سريرين  -
 د 003أسرة    3غرفة ذات  -

71.255.652 

98.829.037 

 ورثة عبد الرمحان الفوريت 4
 مبيت ابن عرفة

قواس ألباب ا 05زنقة بن نفيسة عدد 
1006 

 حر طالبات 30
 د 003غرفة ذات سرير واحد  -
 د 03غرفة ذات سريرين  -
 د 03أسرة  3غرفة ذات  -

71.561.088 

98.829.037 



 ر/ع
و لقب المالك أو  اسم

 المتصرف
 العنوان

 طاقة

 ستيعابالا 

 جنس 

 المقيمين
طبيعة 

 الستغاللا
 الهاتف تعريفة السرير الواحد

 حامد بن صميدة 5
 مبيت رانية

ابن خلدون   34هنج ساقية الزيت عدد 
 2062تونس 

 د 05غرفة ذات سريرين  - حر طالبات  33
 د 75أسرة  3غرفة ذات  -

98.322.250 

7020252323 

  مبيت ابن رشيق علي بن علي 5
 1075باب اخلضراء  6هنج النفيضة عدد 

 حر طالبات 90
 د 003غرفة ذات سرير واحد  -
 د 033غرفة ذات سريرين  -
 د 03أسرة  3غرفة ذات  -

71.843.106 

 خمتار القنيشي 7
 مبيت نور املنتزه

  / 2املروج  سبحان اخلالقهنج  ،5
2374 

 حر طالبات 30
 د 03فة ذات سريرين غر  -
 د 73أسرة  3غرفة ذات  -

71.378.174 
2225002003 

 فوزي بوشوشة 0
 مبيت بوشوشة

 2000باردو  5هنج تونس عدد 
 حر طلبة 30

 د  120غرفة ذات سريرين  -
 د   033أسرة  3غرفة ذات  -

71.508.316 
0023072204 
2323072204 

شركة مؤسسة املبيت  0
 اجلامعي املستقبل

  ملستقبلمبيت ا
 1091على تونس ألالعمران ا 6272هنج 

 د 60السرير الواحد  -  حر طالبات 130
71.920.820 

71.924.999 

 ابتسام اخلشني 03
 مبيت لبىن
منفلوري  17هنج حممد مناشو عدد 
2053 

 د 005غرفة ذات سريرين  - حر طالبات 48
 د 035أسرة  3غرفة ذات  -

71.491.199 



 ر/ع
و لقب المالك أو  اسم

 المتصرف
 العنوان

 طاقة

 ستيعابالا 

 جنس 

 المقيمين
طبيعة 

 الستغاللا
 الهاتف تعريفة السرير الواحد

 الزين لباوي 00
 النخبةمبيت 

حي التحرير العلوي  5عدد  62603هنج
1091 

 د 60السرير الواحد  -  حر طالبات 65
71.928.421 

22.543.501 

 شركة ورثة علي صفر 02
  مبيت املنصف باي

تونس  100هنج حسني بوزيان عدد 
1001 

 حر طلبة 200
 د 150غرفة ذات سرير واحد  -
 د 110غرفة ذات سريرين  -
 د 90أسرة  3غرفة ذات  -

71.350.514 

22.813.322 

22.340.825 

 بوكردوغة  عمر 03
  مبيت املدينة

 1069تونس  6هنج املقطع عدد 
 حر طالبات 35

 د 033غرفة ذات سرير واحد   -
 د 03غرفة ذات سريرين  -
 د 03أسرة  3غرفة ذات  -

71.563.326 

98.452.625 

 محدون منية 04

 مبيت رفيعة 
العمران   37هنج عصمان البحري عدد 

1037 
 (قبالة املعهد العايل للفنون اجلميلة بتونس)  

 حر طالبات  24
 د 025و  د 033غرفة ذات سريرين  -
 71.898.248 د 03أسرة  3غرفة ذات  -

  مبيت دار اجللد سامي الغريب 05
 16هنج دار اجللد عدد 

 د  023غرفة ذات سرين  - حر طالبات 15
7025702030 

98.301.795 



 ر/ع
و لقب المالك أو  اسم

 المتصرف
 العنوان

 طاقة

 ستيعابالا 

 جنس 

 المقيمين
طبيعة 

 الستغاللا
 الهاتف تعريفة السرير الواحد

 براهيم املعالويا 05
 مبيت النصر

نطالقة إلحي ا 3عدد  62625هنج 
1064 

 حر طالبات 52
 د 120غرفة ذات سرير واحد   -
 د90غرفة ذات سريرين  -
 د 80أسرة  3غرفة ذات  -

71.928.434 

22.609.509 

97.198.836 

 البشري اجلامعي 07
 مبيت ابن اجلزار

 حر لبات طا 56   2000  /1هنج احلبيب بوقطفة باردو 63
 د 023غرفة ذات سريرين  - 
 د 003أسرة  3غرفة ذات  -

7025532353 

0723742334 

00 
شركة املبيت الوكيل 
 حر طالبات 50 2000باردو  10هنج الفاطميني عدد  القانوين أمساء سكندر

 د  003غرفة ذات سرير واحد  -
 د 033غرفة ذات سريرين  -
 د 023أسرة  3غرفة ذات  -

71.223.960 

 املنجي احلباسي 00

  مبيت كرمي
هنج ابراهيم املزاح احلي األومليب، تونس 

0333 
 

 حر طالبات  43
 د120غرفة ذات سريرين -
 د 100أسرة  3غرفة ذات -

2220042444 

7020302540 

 خالد الساسي 23
حبي فطومة بورقيبة  33هنج غرة ماي عدد 

 تونس  2000باردو 
 حر طالبات 42

  د  120احد غرفة ذات سرير و  -
 د  100غرفة ذات سريرين  -
 د 80أسرة  3غرفة ذات  -

71.664.555 

98.417.710 

 منتصر املناعي  20
 مبيت دار الطالبات

هنج الديوان الكرم الغريب  تونس   2
1019 

 حر  طالبات 18
 د  130غرفة ذات سريرين  -
 د 120أسرة 3غرفة ذات  -

98.422502 

7020752755 



 ر/ع
و لقب المالك أو  اسم

 المتصرف
 العنوان

 طاقة

 ستيعابالا 

 جنس 

 المقيمين
طبيعة 

 الستغاللا
 الهاتف تعريفة السرير الواحد

اجلامعي  شركة املبيت 22
 1املنار

تونس  1املنار  3ن 2هنج طليطلة مقسم أ
2092 

 حر طالبات 100
 د 243غرفة ذات سرير  واحد   -
 د 053غرفة ذات سريرين  -
 د 033أسرة  3غرفة  ذات  -

71.860.550 
2325452343 
0525332075 

 حممد املغريب 23
 مبيت البلفيدير

البلفيدير  04هنج أمحد الرتيكي عدد 
1002 

 حر طالبات 32
 د 160غرفة ذات سرير  واحد   -
 د 033غرفة ذات سريرين  -
 د  110أسرة  3غرفة ذات  -

98.379.228 

98.220.792 
7020342534 

 حر طالبات 56 2000باردو  7هنج كوبا عدد  سارة النصريي 24
 د 073غرفة ذات سرير  واحد   -
 د 033 غرفة ذات سريرين -
 د 033أسرة  3غرفة ذات  -

71.663.613 

20.126.921 

98.50.67.18 

 لطفي بالشيخ 25
  مبيت دار املنارة

هنج الزواوي ساحة باب منارة زاوية هنج 
 احلقيقة تونس

 حر طالبات 31
 د 150غرفة ذات سرير واحد  -
 د 120غرفة ذات سريرين  -
 د 100أسرة  3غرفة ذات  -

97.800.491 

71.565.570 
7025552350 

 مبيت السعيدي م األمحرحسيبة بن بلقاس 25
 تونسزنقة سيدي البيدي  05

 د  100غرفة ذات سريرين  - حر طالبات 42
 د 90أسرة   3غرفة ذات  -

22.317.208 

 املنجي الرخيص 27
 مبيت الرخيص 

، هنج بلحسن جراد زاوية شارع مدريد 24
 0333تونس 

 حر طالبات 50

أو  د 150غرفة ذات سرير واحد  -
 د073

 د035د و 033بني سريرين غرفة ذات  -
 

7023522542 

7023532205 



 ر/ع
و لقب المالك أو  اسم

 المتصرف
 العنوان

 طاقة

 ستيعابالا 

 جنس 

 المقيمين
طبيعة 

 الستغاللا
 الهاتف تعريفة السرير الواحد

 حر طالبات 35 أفريل القصبة تونس 0، شارع 05 رضا اجلليلي 20
 د 053غرفة ذات سرير واحد  -
 د 043غرفة ذات سريرين  -
 د 023أسرة  3غرفة ذات  -

7025532305 

0020302747 

20 
 

حي ابن خلدون، حي  52032، هنج  5 عربية العياري
 ق تونسالصدي

 حر طالبات 43
 د 033غرفة ذات سرير واحد  -
 د03غرفة ذات سريرين  -
 د05أسرة  3غرفة ذات  -

0023222253 

7020232333 

33 
 

 شركة أوبتيك للتوزيع
 فاروق ذويب

 حر طالبات 73 ، هنج فلوريون باب سعدون ، تونس25
 د 190غرفة ذات سريرين  -
 

2223232334 

0024352725 

7025702323 

 حر طالبات 55 ،زاوية هنج الفزازنة والقاللني تونس 03 إميان الطرابلسي 30
 د 003غرفة ذات سرير واحد  -
 د 003غرفة ذات سريرين  -
 د 033أسرة  3غرفة ذات  -

2022052347 

2327302700 

7025722255 

7025502503 

 حر طالبات 73 زاوية هنج اهلند وسوريا تونس ،7 شركة اإلنارة 32
 د 233ات سرير واحد غرفة ذ -
 د 053غرفة ذات سريرين  -
 د 003أسرة  3غرفة ذات  -

7022022333 

0022202433 



 ر/ع
و لقب المالك أو  اسم

 المتصرف
 العنوان

 طاقة

 ستيعابالا 

 جنس 

 المقيمين
طبيعة 

 الستغاللا
 الهاتف تعريفة السرير الواحد

 حر طالبات 02 العمران األعلى 05عدد  5055هنج  احلبيب اجلالصي  33
 د 023غرفة ذات سريرين  -
 د 033أسرة  3غرفة ذات  -

2224572040 

 حر طالبات 53 تونسهنج اهلند الفيات  03 حممد و وليد الزواوي 34
 د 203غرفة ذات سرير واحد  -
 د 053 - 043غرفة ذات سريرين  -
 د  033أسرة  3غرفة ذات  -

0527502750 

 

 مبيتات منتفعة بامتيازات مالية  تخضع لتسعيرة كراء مـحددة     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
  
 
 


