
      

 

    ديوان الخدمات الجامعية للشمال
        إدارة الخدمات الجامعية

اإلدارة الفرعية للسكن الجامعي الخاص
                        

                                                              
                                 قائمة في المبيتات الجامعية الخاصة                  

  الراجعة بالنظر لديوان الخدمات الجامعية للشمال

ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

رؤوف خالصتونس1

مبيت دار
الطالبات المغرب

العربي
نهج اإلدريسي

تونس 10عدد 
1075

حرطالبات160

- غرفة ذات سرير
 د390واحد 

- غرفة ذات
د 240سريرين 

3- غرفة ذات 
د 240أسرة  

71 338 902
1999 ماي 25

شركة مبيتاتبنزرت2
الزياتين

مبيت الزياتين
حي الكاالتوس
جرزونة بنزرت

7021

متعاقد معطالبات386
الديوان

- غرفة ذات
د 90سريرين 

3- غرفة ذات 
د 90أسرة 

72.592.911
97.550.516
72.590.137

 نوفمبر23
1999

خولة الكباديتونس3

مبيت دار العربي
الكبادي

شارع باب منارة
مكرر 13عدد 

1008تونس

حرطالبات24

- غرفة ذات سرير
د 225واحد 

- غرفة ذات
د180سريرين 

3- غرفة ذات 
د 160أسرة 

71 562 772

 فيفري77222 562 22
2000



ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

عبد الجوادمنوبة4
المزوغي

مبيت األلفة
 مارس2شارع 

منوبة 19عدد  1934
2010

حرطالبات120

- غرفة ذات سرير
د250واحد 

 -غرفة ذات
 د    140سريرين

71.602.45
0

95.392.99
2

2000 أكتوبر 10

فوزيةبنزرت5
بوشوشة 

مبيت بوشوشة
طريق بن نيقرو
جرزونة بنزرت

7021

حرطالبات109

- غرفة ذات سرير
 د135واحد

- غرفة ذات
 د110سريرين 

3- غرفة ذات 
د 110أسرة  

72.591.37
9

98.443.41
1

2000 أكتوبر11

حامد بنتونس6
صميدة

مبيت رانية
نهج  ساقية الزيت

حي ابن 34عدد 
2062خلدون 

حرطالبات 33

- غرفة ذات سرير
 د180واحد 

- غرفة ذات
 د130سريرين 

3- غرفة ذات 
د 120أسرة  

98.322.25
0

71.926.32
3

2001 فيفري05

فوزيتونس7
Qبوشوشة

مبيت بوشوشة
5نهج تونس عدد 

2000باردو 
حرطلبة38

-  غرفة ذات
د 200سريرين 

3- غرفة ذات 
د 180أسرة 

71.508.31
6

98.317.29
4

20.317.29
4

 سبتمبر21
2002

ابتسامتونس8
الخشين

مبيت لبنى
نهج محمد مناشو

منفلوري 17عدد 
2053

حرطالبات48

- غرفة ذات
د 170سريرين 

3- غرفة ذات 
د 150أسرة 

 سبتمبر9881455623
2002



ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

شركة ورثةتونس9
علي صفر

مبيت المنصف
باي

نهج حسين بوزيان
تونس 100عدد 

1001

حرطلبة200

- غرفة ذات سرير
د 230واحد 

- غرفة ذات
د 180سريرين 

3- غرفة ذات 
د 160أسرة 

71.350.51
6

29.430.09
5

26.430.09
1

 مارس27
2003

حّمQة الخميريجندوبة10
مبيت كريم

نهج عمر المختار
حي الفردوس

8189جندوبة 

متعاقد معطلبة404
الديوان

- غرفة ذات
د 73.800سريرين 

3- غرفة ذات 
د 69.200أسرة 

78.621.03
0

52.302.31
7

90.005.36
2

2003 أوت 18

أريانة11

عبد الحفيظ
الحاج علي

مبيت اإلقبال
 شارع البيئة برج9

الوزير أريانة
2073

حرطالبات141

- غرفة ذات
د190سريرين 

3- غرفة ذات 
د مميزة180أسرة 

3- غرفة ذات 
د170اسرة 

71.695.757

71.695.644
70.688.422

 سبتمبر15
2003

أريانة12
الحبيبQ بن

عبد الرحمان
الفالح

مبيت كارنوا
شارع إفريقيا 30

5المنزه 
 2091

مغلقحرطالبات46

منية حمدونتونس13

مبيت رفيعة 
نهج عصمان
37البحري عدد 

1029العمران 

حر طالبات  50

- غرفة ذات
د 170سريرين 

3- غرفة ذات
د 150أسرة 

71.898.248

28.188.512

 نوفمبر22
2003

سامي الغربيتونس14
مبيت دار الجلد

نهج دار الجلد عدد
القصبة تونس 16

حرطالبات15
غرفة ذات سريرين

د 170

71.571.831

2004 فيفري98.301.79511



ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

زغوان15
ورثة رضا

عامر

مبيت الفردوس
حي البساتين

شارع اإلستقالل
زغوان  1100

متعاقد معطالبات81
الديوان

 أسرة3غرفة ذات 
د 88

72.682.836

72.682.820

98.319.968

2004 أكتوبر12

عبد الستارجندوبة16
الدخيلي

مبيت الدخيلي
حي الهادي بن
حسين جندوبة

8189

متعاقد معطلبة77
الديوان

- غرفة ذات
74.000سريرين 

د
3- غرفة ذات 

د 69.000أسرة 

78.604.40
8

97.541.15
7

2005 جانفي10

الهادي دربالأريانة17

مبيت بابل
نهج الحجناء

طريق رواد حي
الغزالة أريانة

2083

473
 طلبة
+

طالبات
حر

- غرفة ذات سQQرير
 د280واحد 

- غرفة ذات
د 140سريرين 

3- غرفة ذات 
د 100أسرة 

71.757.41
 جانفي410

2005

شركة المبيت تونس18
محمد اسكندر

نهج الفاطميين
باردو 10عدد 

2000
حرطالبات50

- غرفة ذات سرير
 د230واحد 

- غرفة ذات
 د190سريرين 

3- غرفة ذات 
د 170أسرة 

71.223.96
2005 ماي012

فوزي بننابل19
سالم

مبيت الياسمين

نهج النزهة عدد
8060نابل 15

مغلقحرطالبات57



ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

المنجيتونس20
الحباسي

مبيت كريم
نهج ابراهيم

المزاح
الحي 2 عدد 

1003األولمبي 

حرطالبات 94

-غرفة ذات سرير
 د240واحد 

- غرفة ذات
د200سريرين 

3- غرفة ذات
د 180أسرة 

22.984.44
4

71.809.64
9

2006 أكتوبر 16

ابراهيمتونس21
المعالوي

مبيت النصر
3عدد  62625نهج 

حي   اإلنطالقة
1064

حرطالبات52

- غرفة ذات سQQرير
 د160واحد 

- غرفة ذات
د 130سريرين 

3- غرفة ذات 
د  120أسرة 

71.928.43
4

22.609.50
9

97.198.83
6

2006ديسمبر16

خالد ساسي تونس22

نهج غرة ماي عدد
بحي  فطومة 33

بورقيبة باردو
2000

مغلقحرطالبات42

تونس23
منتصر

المناعي

مبيت دار
الطالبات

  نهج الديوان عدد
 الكرم الغربي3

1019تونس

حرطالبات18

- غرفة ذات
د130سريرين 

3- غرفة ذات 
 د 120أسرة 

98.422.50
2

71.976.75
6

 ديسمبر19
2006

تونس24

شركة المبيت
الجامعي

1المنار
)أنيس كمون(

نهج طليطلة
 المنار3مقسم أن

1 /2092
حرطالبات100

- غرفة ذات
د 200سريرين 

3- غرفة ذات 
 د170أسرة 

71.860.55
0

20.545.34
3

96.503.97
6

2007جويلية10



ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

أريانة 25
شركة ليريم

العقارية
(

مبيت اإلمتياز
مكرر نهج 4

بيروت أريانة
2080

حرطالبات 45

- غرفة ذات سرير
 د230واحد  

- غرفة ذات
 د200سريرين 

3- غرفة ذات 
د 170أسرة 

71.703.81
8

96.947.77
3

 فيفري26
2008

سارةتونس26
النصيري

7نهج كوبا عدد 
حرطالبات200056باردو 

- غرفة ذات سرير
 د230واحد  

- غرفة ذات
د 170سريرين 

3- غرفة ذات 
د 130أسرة 

71.663.61
3

21.463.99
3

53.463.99
4

2008جوان27

نابل27
عبد الحكيم

صفية

Qمبيت الحبيب

شارع الهادي
8060نويرة نابل 

حرطالبات35

- غرفة ذات سرير
د150واحد 

- غرفة ذات
 د105سريرين 

3- غرفة ذات 
د 100أسرة 

72.236.96
 2008جويلية323

كريم الباجيالكاف28

مبيت الباجي

حي األنس طريق
تونس الكاف

7117

متعاقد معطالبات51
الديوان

غرفة ذات
د85أسرة 3

98.447.10
5

78.226.14
7

22Q200 سبتمبر
8



ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

زغوان29
الحبيبQ بن

محمد اللطيف
مبيت اللطيف
المقرن زغوان

1121
متعاقد معطلبة57

الديوان
 أسرة3غرفة ذات 
 د87

72.660.15
8

24 447
997

2009 ماي 13

تونس30
حسيبة بن
بلقاسم
األحمر

مبيت السعيدي
زنقة سيدي  15

البيدي تونس
حرطالبات42

- غرفة ذات
د150سريرين 

3- غرفة ذات 
 د140أسرة 

22.317.20
8

 جانفي11
2010

عبد اللطيفالكاف31
العياري

مبيت العياري
حي البساتين 256

الكاف
 -حرطالبات63

78.228.33
3

29.114.02
2

2010 أفريل 14

رضا الجليليتونس32

مبيت التوفيق
9شارع  96

أفريل القصبة
تونس

حرطالبات35

- غرفة ذات
60سرير واحد 

د2
- غرفة ذات

د220سريرين 
3- غرفة ذات 

د 180أسرة 

71.563.38
6

98.801.74
7

2010 أكتوبر 12

علي بن حسنأريانة33
الكوكي

طريق بنزرت كلم
حرطالبات125 المنيهلة أريانة5

- غرفة  ذات سرير
د 170واحد 

- غرفة ذات
د 120سريرين 

3غرفة ذات  -
د100أسرة 

70.564.99
8

96.466.19
1

97.803.81
6

 فيفري01
2012



ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

إيمانتونس34
الطرابلسي

Qمبيت العروسي
القاللين 13 

باب سويقة
تونس

حرطالبات55

- غرفة ذات
د140سريرين 

3- غرفة ذات 

د130أسرة 

2012 أكتوبر 2293540931

شركة اإلنارةتونس35
 زاوية نهج الهند7

حرطالبات70وسوريا تونس 

- غرفة  ذات سرير
 د350واحد 

- غرفة ذات
د 250سريرين 

3- غرفة ذات 
 د210أسرة 

90.399.75
9

99.245.64
6

96.499.62
2

 نوفمبر27
2012

شادليةباجة36
المالكي

شارع عمر
المختار باجة

الشمالية
متعاقد معطلبة245

الديوان

- غرفة ذات
 د40سريرين 

3- غرفة ذات 
د55د و 35أسرة 

98.596.81
1

94.916.77
5

 ديسمبر12
2012

محمد و وليدتونس37
Qالزواوي

نهج الهند 10
الفيات تونس

حرطالبات50

- غرفة ذات سرير
د300واحد

- غرفة ذات
د 240سريرين 

3- غرفة ذات 
د بها 220أسرة 
شرفة

3- غرفة ذات 
د 210أسرة 

96.751.76
1

 مارس28
2013



ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

محرزيةتونس38
القاسمي

نهج اليمن 12
الفيات  تونس

حرطالبات97

- غرفة ذات
د 210سريرين 

3- غرفة ذات 
د 190أسرة 

99105169
71.830.87

0

23.721.59
2

سبتمبر19
2013

مسعودةتونس39
الفورتي

مبيت ابن عرفة
زنقة سيدي بن

05نفيسة عدد 
باب األقواس

1006

حرطالبات30

- غرفة ذات سرير
د 170واحد 

- غرفة ذات
د 150سريرين 

3- غرفة ذات 
د 140أسرة 

71 561
088

98 829
037

 مارس31
2014



ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

أحمدأريانة40
الزعزاع

المبيت
المتوسطي
للسياحة

نهج الدكتور 6
محمد بن صالح

6المنزه 

حرطالبات33

- غرفة ذات سرير
د 260واحد 

- غرفة ذات
د 235سريرين 

3- غرفة ذات 
د 195أسرة 

422 754
71

042 421
21

2014 أكتوبر 13

أريانة41

الطاهر بن
األخضر
مبيت "
ESPRIT"

المنطقة
الصناعية
2شطرانة 

القطب
التكنولوجي

الغزالة أريانة

414
طلبة
+

طالبات
حر

غرفة ذات سريرين
د 220

685 685
70

889 941
71

2014 أوت 5

سميرة بنتونس42
عاشور

نهج ابن مسعود
حي 24عدد 

التوفيق المالسين
تونس

حرطالبات51

- غرفة ذات سرير
 د  250واحد 

- غرفة ذات
د 150سريرين 

3- غرفة ذات 
د 130أسرة 

71.575.23
5

98.818.84
6

2015 أفريل 22

تونس43

ورثة المرحوم
منير عبد

مواله

مبيت الكندا
نهج اإلدريسي

تونس 21عدد 
1075

حرطالبات70

- غرفة ذات سرير
د280واحد  
ذات - غرفة

د190سريرين 
3- غرفة ذات 

لشرفةباأسرة 
د170

أسرة بنافذة 3و
د160

71 255
652

25 521
560

20 057
554 

 نوفمبر06
2015



ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

5نهج المر عددسهيل األخضرتونس44
زنقة اللبن تونس

حرطالبات32

- غرفة ذات سرير
د220واحد 

-غرفة ذات
د195سريرين 

3 - غرفة ذات
د160 أسرة

71565175

98269073
2016 جوان 17

منصفتونس45
الزهرة

نهج الجزيرة
 تونس56عدد

حرطالبات 99

- غرفة ذات
سرير واحد

د240
- غرفة ذات

د200سريرين 
3- غرفة ذات 

د170أسرة 

22548290

51287771
2018 جوان 11

تونس46

شراز
شوشان
Qاألفق

الجميل

زاوية نهج
خميس ترنان

وموليار
مونفلوري

حرطالبات 127

- غرفة ذات
سرير واحد

د320
- غرفة ذات

د250سريرين 
3- غرفة ذات 

د220أسرة 

722 555
98 

088 228
53

2018 أكتوبر 1

شركةتونس47
لوكاجاسيون

نهج فلوريون عدد
 باب سعدون26

تونس
حرطالبات102

غرفة ذات
د240سريرين 

22.320.30
4

98.436.72
5

71.571.32
0

 نوفمبر27
2018



ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

شاذلية النايليأريانة48
حرم الراجحي

 حي62617نهج 
اإلنطالقة طريق

بنزرت
حرطالبات104

غرفة ذات سرير
د140واحد 

غرفة ذات
د110سريرين 

3غرفة ذات 
د100أسرة 

22.202.51
0

 سبتمبر25
2018

شركة دارتونس49
الطالب

نهج المحطة عدد
حرطلبة ذكور90 تونس23

غرفة ذات سرير
د500واحد 

غرفة ذات
د430سريرين 

3غرفة ذات 
د380أسرة 

98128528

21817685
 ديسمبر27

2018

حياة الهاشميتونس50
حرم عون

نهج الموحدين
 باردو16عدد

حرطالبات36
غرفة ذات
د190سريرين 

22841168

21230421
2018 أفريل 10

إكرام معاويةتونس51
نهج أحمد شوقي

 العمران6عدد
تونس

31
طلبة
+

طالبات
حر

غرفة ذات سرير
د480/400واحد 

غرفة ذات
350/4سريرين 
د00/450

3غرفة ذات 
د280أسرة 

55132592

53335544
2019 أفريل 3

وسيلة الريابيتونس52
نهج عقبة ابن نافع

حي التوفيق
1008

حرطالبات37
سرير واحد:

د200
 ديسمبر9835255809

2019



ع/
طاقةالعنوانالباعثالواليةر

 االستيعاب
جنس

 المقيمين3
طبيعة

اإلستغالل
تعريفة

السرير الواحد
رقم

الهاتف

تاريخ
الرخصة

محمد الحبيبتونس53
حريبة

زواوية نهج لبنان
والهند الفايات

تونس
حرطالبات64

غرفة ذات
د350سريرين 

023 333
2020 أكتوبر 985

العدد الجملي للمبيتات 
53

5164 :طاقة االستيعاب الجملية


	 ع/ر
	 الولاية
	 الباعث
	 العنوان
	 تعريفة السرير الواحد
	 رقم الهاتف
	 تاريخ الرخصة
	 1
	 تونس
	 71 338 902
	 25 ماي 1999
	 72.590.137
	 23 نوفمبر 1999
	 71 562 772
	 22 فيفري 2000
	 95.392.992
	 10 أكتوبر 2000
	 98.443.411
	 11 أكتوبر2000
	 71.926.323
	 05 فيفري2001
	 20.317.294
	 21 سبتمبر2002
	 98814556
	 23 سبتمبر2002
	 26.430.091
	 27 مارس 2003
	 حمّـة الخميري
	 404

	 - غرفة ذات 3 أسرة 69.200 د
	 52.302.317
	 90.005.362
	 18 أوت 2003
	 عبد الحفيظ الحاج علي
	 مبيت الإقبال
	 9 شارع البيئة برج الوزير أريانة 2073

	 71.695.757
	 70.688.422
	 15 سبتمبر 2003
	 الحبيب بن عبد الرحمان الفلاح
	 مغلق
	 28.188.512
	 22 نوفمبر 2003
	 98.301.795
	 11 فيفري2004
	 98.319.968
	 12 أكتوبر2004
	 عبد الستار الدخيلي
	 77

	 - غرفة ذات 3 أسرة 69.000 د
	 10 جانفي2005
	 473

	 71.757.414
	 10 جانفي 2005
	 12 ماي2005
	 مغلق
	 71.809.649
	 16 أكتوبر 2006
	 97.198.836
	 16ديسمبر2006
	 مغلق
	 71.976.756
	 19 ديسمبر2006
	 96.503.976
	 10جويلية2007
	 71.703.818
	 96.947.773
	 26 فيفري 2008
	 53.463.994
	 27جوان2008
	 72.236.963
	 23جويلية2008
	 22 سبتمبر2008
	 72.660.158
	 13 ماي 2009
	 14 أفريل 2010
	 12 أكتوبر 2010
	 96.466.191
	 97.803.816
	 01 فيفري 2012
	 22935409
	 71 561 088
	 31 مارس 2014
	 71 255 652
	 06 نوفمبر 2015
	 27 نوفمبر 2018
	 25 سبتمبر 2018
	 27 ديسمبر 2018
	 10 أفريل 2018
	 3 أفريل 2019
	 09 ديسمبر 2019
	 5 أكتوبر 2020
	 طاقة الاستيعاب الجملية :5164

