الجمهورية التونسية
*****
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
اإلدارة العامة للتعليم العالي
إدارة التعليم العالي الخاص والمعادالت

المؤسسات الخاصة للتعليم العالي
السنة الجامعية 2018-2017
ع/ر

اسم المؤسسة

العنوان

رقم الهاتف

رقم الفاكس

البريد اإللكتروني

موقع الواب

1

الكلية الخاصة بمنبليزير

نهج أبو بكر البكري – مونبليزير  1073تونس

71902323/
71901660

71904425

contact@umt.ens.tn

www.umt.ens.tn

2

المعهد الخاص للدراسات العليا بتونس

 3شارع يوغرطة ميتوال فيل –  1002تونس

71841855

71842747

iehet@gnet.tn

www.ihet.ens.tn

3

المعهد العالي الخاص للتقنيات والعلوم المتقدمة
بالجنوب

شارع  5أوت نهج سعيد أبو بكر عدد3002 - 74
صفاقس

74225665/
74227011

74226918

uls.sfax@uls.ens.tn

www.ipsas-ens.net /
www.uls.ens.tn

4

الكلية الخاصة للقانون واالقتصاد والتصرف

 32مكرر شارع خيرالدين باشا –  1002تونس

71902811

71782260
contact@ult-tunisie.com

www.ult-tunisie.com

5

المعهد العالي الخاص للتقنيات المتعددة

 30شارع خيرالدين باشا –  1002تونس

71902491

71906960

6

مدرسة قرطاج العليا الخاصة للعلوم والهندسة

70858117

70858125

7

مدرسة قرطاج العليا الخاصة إلدارة األعمال

70858117

70858125

شارع فطومة بورقيبة سكرة  2036أريانة

admission@utctunisie.com

www.utctunisie.com

8

المدرسة العليا الخاصة للمهندسين والدراسات
التكنولوجية بتونس

 18نهج نلسن منديال  1002 -تونس

71335073/
71336023

71334897

univ.uas@gmail.com

www.uas.ens.tn

9

الكلية الخاصة لعلوم التصرف والتكنولوجيا بمقرين

 122شارع الجمهورية (قبالة محطة سيدي
رزيق) مقرين  - 2033بن عروس

71426354

71426321

upes.elamel@gnet.tn

www.upes.ens.tn

المدرسة المركزية العليا الخاصة للعلوم شبه
10
الطبية والصحة

 3نهج حمادي الجزيري  1002تونس

71796679

71793558

contact@centralesante.tn

www.centralesante.tn

 11المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا وإدارة األعمال

 22شارع مدريد  1000 -تونس

71336888

71338666

suptech.contact@gmail.com

www.suptech.tn

 12المعهد العالي الخاص لعلوم الصحة بسوسة

شارع الرائد البجاوي  4000 -سوسة

73236122

73236123

upsat@topnet.tn

1

ع/ر

اسم المؤسسة

العنوان

رقم الهاتف

رقم الفاكس

البريد اإللكتروني

موقع الواب

المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيات المعلوماتية
13
وإدارة المؤسسات

ص.ب  72المركب التكنولوجي الغزالة / 2088 -
 45شارع محمد الخامس مونبليزير -تونس

70721212

70721172

admissions@time.ens.tn

www.time.ens.tn

 14المدرسة العليا الدولية الخاصة بتونس

 ،48نهج المعادن –  2035الشرقية  -تونس

71809000

71809016

admission@uit-ens.tn

www.uitunis.com

 15المدرسة المتوسطية العليا الخاصة لألعمال

شارع اليورو ،حدائق البحيرة ( 2ص.ب )386
ضفاف البحيرة  1053تونس

71194444

71194500

accreditation@msb.tn

www.msb.tn

 16المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا

المنطقة الصناعية شطرانة  ،2ص.ب  160القطب
التكنولوجي الغزالة  2088أريانة

70685685

70685454

contact@esprit.ens.tn

www.esprit.ens.tn

 17المدرسة العليا الخاصة للطيران والتكنولوجيا

 15نهج المعمل – الشرقية  2035 – 2تونس
قرطاج

71 940 422/
71940422

71 940 430

admission@esat.ens.tn

www.esat.ens.tn

المدرسة العليا الخاصة للدراسات اإلدارية والتجارية
18
بصفاقس

عمارة الفندري ،شارع الجزائر  3000صفاقس

74222550

74223505

contact@eseac.ens.tn

www.eseac.ens.tn

المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية
19
والسمعي البصري والتصميم

 1نهج بودلير – العمران  1005تونس

71957004/
71957005

71957028

kmimita@esad.tn

www.esad.tn

72365066

72365144

secretariat@umlt.ens.tn

www.umlt.ens.tn

كلية ابن خلدون الخاصة للحقوق والعلوم
21
االقتصادية والتصرف

 4نهج  8010مونبليزير –  1073تونس

71841720

71901407

info@uik.ens.tn

www.uik.ens.tn

المدرسة العليا الخاصة للعلوم التطبيقية وإدارة
22
األعمال

ص.ب  ،4المنطقة الصناعية شطرانة  Iالقطب
التكنولوجي بالغزالة 2088 ،تونس

70686486

70686488

sesame@sesame.com.tn

www.sesame.com.tn

المعهد العالي الخاص للعلوم شبه الطبية "محمود
23
الماطري"

 8نهج اين الجزار –  1002الفايات

71847822

71846242

contact@ umm-tunisie.com

www.umm-tunisie.com

 24المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض "األمد"

 3شارع البريد سهلول  4054سوسة

73820800

73820826

contact@universite-amed.com

www.universite-amed.com

 25المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض بالقيروان

نهج بن قوتة وراء دار الطابع  -القيروان

77304901

77228498

20

المدرسة المتوسطية العليا الخاصة لعلوم اإلعالمية شارع المغرب العربي –  8075دار شعبان الفهري
– نابل
واالقتصاد والتصرف بنابل

المدرسة العليا الخاصة للعلوم التطبيقية
26
والتكنولوجيا بقابس

شارع أبو القاسم الشابي –  6011قـابس

75294660

75294690

contact@essat-gabes.com

www.essat-gabes.com

المدرسة العليا الخاصة للهندسة والعلوم
27
والتكنولوجيا بسوسة

المركب الجامعي ،نهج حسونة العياشي ،بو خزر
 4000سوسة

73 231 986

73 231 812

ups@ups.ens.tn

www.suptech.ens.tn

2

رقم الهاتف

رقم الفاكس

ع/ر

اسم المؤسسة

العنوان

المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض "نجمة
28
التكوين"

 3شارع خليفة القروي –  4051خزامى سوسة

73243327

73219787

 29المعهد العالي الخاص لعلوم التمريض بسوسة

الطريق السياحي حمام سوسة – الطابق الثالث
فوق المونوبري  4011سوسة

73363666

73372081/733612
24

البريد اإللكتروني

etoileformation@gmail.com

موقع الواب

www.etoile-formation.com

isis.asis@gmail.com

 30المعهد العالي الخاص تونس دوفين

 20نهج بودالر –  1005العمران تونس

71957857

71957900

contact@dauphine.tn

www.tunisdauphine.tn

 31المدرسة العليا الخاصة للتقنيات بسوسة

عمارة زعتير شارع خليفة القروي  -سهلول–
 4054سوسة

73277877

73243685

contact@polytecsousse.tn

www.polytecsousse.com

المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال والحقوق
32
"ابن سينا"

 90شارع محمد الخامس –  1002تونس

71282329

71802800

info@apbs.tn

www.apbs.tn

المدرسة المركزية العليا الخاصة لآلداب والفنون
33
وعلوم االتصال

 7نهج البرازيل –  1002تونس

71783175

71793558

contact@centralecom.tn

www.centralecom.tn

 34المدرسة المركزية العليا الخاصة للتقنيات بتونس

 ،3شارع محمد الخامس المنطقة الصناعية خير
الدين 2015 -الكرم

71888970/
71988970

71793558

contact@polytechcentrale.tn

www.polytechcentrale.tn

 35المدرسة المركزية العليا الخاصة للحقوق والتصرف

 ،66شارع محمد الخامس –  1002تونس

71849244

71793558

contact@centraledg.tn

www.centraledg.tn

 36الكلية الخاصة لعلوم الصحة بتونس

 38نهج كولونيـا –  1002تونس

71787337

71788848

upsat@tunet.tn

www.supsat-univ.tn

 37المعهد الخاص للدراسات العليا بسوسة

المركب الجامعي بوخزر–  4000سوسة

73235291

73235292

iehes@topnet.tn

www.ihes.ens.tn

الكلية الخاصة للعلوم القانونية واالجتماعية
38
واالقتصادية والتصرف بتونس

 ،34نهج القرش األكبر  1002 -تونس

71335073

71334897

contact@uas.ens.tn

www.uas.ens.tn

الكلية المتوسطية الخاصة لعلوم اإلعالمية
39
واالقتصاد والتصرف بتونس

 14-16نهج محمد بدرة مونبليزير –  1073تونس

71903215

71904388

contact@umlt.ens.tn

www.umlt.ens.tn

المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا واإلعالمية
40
والتصرف بسوسة

 28نهج داكار – شارع البيئة القنطاوي – حمام
سوسة 4089

73347421

73347321

directiondesetudes@estim-tunisie.com

www.estim-tunisie.com

 41المدرسة العليا الخاصة للتقنيات "ابن خلدون"

 30شارع جودة الحياة – سكرة  - 2036أريانة

70694194

70694195

info@uik.ens.tn

www.uik.ens.tn

 42الكلية الخاصة للعلوم شبه الطبية بصفاقس

طريق منزل شاكر كلم  0.5صفاقس

74460854

74460853

upsatsfax@yahoo.fr

73296060

73296900

contact@episousse.com

www.episousse.com.tn

73821308

73821318

espita@espita.ens.tn

www.espita.ens.tn

43

المدرسة الدولية العليا الخاصة للمهندسين بسوسة الطريق الحزامية سهلول  4021 -سوسة

المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا
44
التطبيقية بسوسة

شارع الحرية ،ص.ب  329سهلول  4054سوسة

3

ع/ر

اسم المؤسسة

العنوان

رقم الهاتف

رقم الفاكس

البريد اإللكتروني

موقع الواب

المدرسة العليا الدولية الخاصة للتكنولوجيا
45
بصفاقس

طريق المحارزة كم  1.5صفاقس - 3003
صفاقس

74461682/
74465020

74861588

info@iit.tn

www.iit-nau.com

 46المدرسة العليا الدولية الخاصة لألعمال بصفاقس

طريق المحارزة كم  1.5صفاقس - 3003
صفاقس

74248222/
74248220

74248111

administration@isb.ens.tn

www.isb.ens.tn

 47المدرسة العليا الخاصة لإلعالمية وإدارة األعمال

المنطقة الصناعية خير الدين –  2015الكرم

71182625

71182623

info@ebs.tn

www.ebs.tn

 48المدرسة المتوسطية العليا الخاصة للتقنيات

 2نهج سوسة – باب الخضراء  1030 -تونس

71283416/
71283417

71283419

polytechnique@umlt.ens.tn

www.umlt.ens.tn

 49المدرسة الدولية العليا الخاصة للتقنيات

نهج بحيرة انسي – عمارة ستراميكا – ضفاف
البحيرة  1053تونس

71963427

71963428

contact@polytech-intl.tn

www.polytech-intl.tn

 50المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بقفصة

الحي الجامعي بزروق –  2112قفصة

76211930

76211930

contact@esip.tn

www.esip.tn

 51المعهد العالي الخاص المتوسطي للتكنولوجيا

حدائق البحيرة – ضفاف البحيرة  1053 - 2تونس
– ص.ب 386

70016100

70194500

info@medtech.tn

www.medtech.tn

 52المدرسة العليا الخاصة للهندسة واالتصال

 14نهج  8609المنطقة الصناعية الشرقية –1
 2035تونس

71770520/
71770521

contactespic@ttu.ens.tn

www.ttu.ens.tn

 53المدرسة العليا الخاصة متعددة التقنيات بالمنستير

شارع الطيب المهيري –  5000المنستير

73425955

73425956

contact@polytechmonastir.tn

www.polytechmonastir.tn

 54المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بالمنستير

شارع البيئة ص.ب  5060 - 104المنستير

73500200

73500030

esprim@topnet.tn

www.esprim.tn

 55المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا والهندسة

 6نهج أبو نواس /الريحانة -برج البكوش 2027
أريانة

71709944

71709899

info@tek-up.de

www.tek-up.de

المدرسة العليا الخاصة لتكنولوجيا المعلومات
56
وإدارة األعمال بنابل

شارع الدكتور الدالي الجازي – طريق الحمامات
 8000نابل

72233777

72233877

contact@itbs.tn

www.itbs.tn

 57الكلية الخاصة لعلوم اإلعالمية وإدارة األعمال بنابل

نهج علي البلهوان –  8000نابل

72222000

72222924

contact@leaders-university.net

www.leaders-university.net

 58المعهد العالي الخاص إلدارة المؤسسات بتونس

 95نهج فلسطين –  1002تونس البلفدير

71845264/
71845263

71845269

contact@iaetunis.com

www.iaetunis.com

المعهد الدولي العالي الخاص للدراسات الرقمية
59
والسمعية البصرية

 02نهج هارون الرشيد – قصر السعيد 2086 – 2
منوبة

70664420

70664419

contact@iina.tn

www.iina.tn

المدرسة العليا الخاصة للحقوق وإدارة األعمال
60
بتونس

 14نهج اإلمام الرصاع ،خير الدين باشا1002 ،
تونس

71770520/
71770521

contactespic@ttu.ens.tn

www.ttu.ens.tn

4

ع/ر

اسم المؤسسة

العنوان

رقم الهاتف

رقم الفاكس

البريد اإللكتروني

موقع الواب

 61الكلية الخاصة للتصرف وعلوم اإلدارة بسوسة

عمارة شيماء شارع ياسر عرفات سهلول-1
 4051سوسة

73822598

73822599

dg@fmsa-tunisie.com

www.fmsa-tunisie.com

المدرسة العليا الدولية الخاصة إلدارة األعمال
62
بسوسة

الطريق الحزامية سهلول  - 4021سوسة

73 296 060

73 296 900

contact@episousse.com

www.episousse.com.tn

73 231 985

73 231 812

ecogest@ups.ens.tn

ecogest.ups.ens.tn

 64المدرسة الدولية العليا الخاصة للقانون واألعمال

نهج بحيرة أنسي عمارة ستراميكـا -ضفاف
البحيرة  1053تونس

71963427

71963428

contact@lbs.tn

www.lbs.tn

 65المدرسة العليا الخاصة لألعمال

 17نهج ابن رشيق  -تونس

71847279

71847278

admission@auna.com.tn

www.auna.com.tn

المدرسة الدولية العليا الخاصة متعددة التقنيات
66
بصفاقس

فضاء المؤسسات القطب التكنولوجي-حي
األنس -طريق تونس كلم  10صفاقس 3021

74860222

74860300

abdelhamidbensalah@icould.com

المدرسة العليا الخاصة للتكنولوجيا وإدارة األعمال
67
بقابس

المركب الجامعي زريق -قابس 6072

75 392 135

 68الكلية الخاصة للعلوم السياسية واالقتصادية

منطقة النشاط خير الدين  ،مبنى عدد ،1130
الكرم  2015تونس

المركب الجامعي ،نهج حسونة العياشي ،بو خزر
 63المدرسة العليا الخاصة لإلقتصاد و التصرف بسوسة
 4000سوسة

 69المدرسة المركزية العليا الخاصة للتكنولوجيا

شارع أبو حامد الغزالي  - 4000سوسة

 70المدرسة العليا الخاصة إلدارة األعمال بتونس

المنطقة الصناعية -شطرانة  2القطب
التكنولوجي الغزالة

gabes@suptech,fr

71182300

71182020

info@uetunis.com

73236333

73236332

b.nejib@gmail.com

www.uetunis.com

contact.esb@esprit.tn

 71المدرسة العليا الخاصة للتأمين والمالية

عمارة  ،Hإقامة البحيرة  – 1053ضفاف البحيرة -
تونس

71 960 012

71 960 019

contact@espaf.tn

المعهد العالي الخاص للعلوم والتكنولوجيا واألعمال
72
بالوسط

طريق مساكن ،حي التعمير -سوسة

73 367 715

73 367 715

t.t.t@topnet.tn

5

www.espaf.tn

