ّ
املكلفون بالحوكمة بديوان الخدمات الجامعية للجنوب
الخطة الوظيفية
الرتبة
االسم واللقب
الخلية

املؤسسة
ديوان الخدمات الجامعية للجنوب

رئيس

سلمى الشعري

متصرف عام

مدير املصالح املشتركة

عضو

منذر الصغاري

متصرف رئيس

كاهية مدير

الديوان

البريد االلكتروني

الهاتف

mail_salma@yahoo.fr

74 240 047

mondhersghari73@gmail.com

74 240 047

عضو

سعيد الخلفلي

متفقد عام للمصالح
املالية

مدير جهوي

said_khalfalli@yahoo,fr

75 395 727

عضو

األزهر العرجي

مهندس رئيس

مدير جهوي

lazherarji@yahoo.fr

76 210 675

الحي الجامعي ابن شباط صفاقس

عضو

سمير بن عمار

أستاذ أول مميز

كاهية مدير

samirbenammar09@gmail.co

74 224 449

الحي الجامعي ابن الجزار صفاقس

عضو

عفيفة بوبكري

مستشار ثقافي

كاهية مدير

afifaboubakri@yahoo.com

74 278 677

الحي الجامعي علي النوري صفاقس

عضو

وسام العوادني

متصرف رئيس

كاهية مدير

wissem18@gmail.com

74 278 482

الحي الجامعي الياسمين بصفقاس

عضو

عبد العزيز العرفي

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

كاهية مدير

abdelazizarfi@gmail.com

74 672 165

الحي الجامعي سيدي منصور
بصفاقس

عضو

ياسين الحامدي

متصرف رئيس

مدير إدارة مركزية

hamdi.yassine@yahoo.fr

74 272 505

الحي الجامعي سيدي مرزوق قابس

عضو

محمد عياد

حافظ مكتبات أو
توثيق

كاهية مدير

medayed71@gmail.com

75 277 912

الحي الجامعي عمر ابن الخطاب
بقابس

عضو

األمين جرادي (بالنيابة)

أستاذ أول مميز

كاهية مدير

aminejradi12@gmail.com

75 392 547

الحي الجامعي بقبلي

عضو

الناجح ضو

أستاذ أول مميز

كاهية مدير

c.kebili.oous@gmail.com

75 491 320

الحي الجامعي بمدنين

عضو

عبد هللا مارس

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

كاهية مدير

abdallah.mars@oous.rnu.tn

75 631 990

الحي الفجاء الجامعي بمدنين

عضو

محمد الشويخي

أستاذ أول مميز

رئيس مصلحة

moh.chouikhi1@gmail.com

75 633 382

الحي الجامعي بتوزر

عضو

أحمد عبد القادر

أستاذ أول مميز

كاهية مدير

ahmed.abdelkader@live.fr

53 904 354

الحي الجامعي بتطاوين

عضو

محسن الرحالي

أستاذ أول مميز

كاهية مدير

raahal.mohsen@gmail.com

75 844 232

املبيت الجامعي البساتين

عضو

سمير قاسم

متصرف رئيس

رئيس مصلحة

samir_kacem@yahoo.fr

74 210 191

املبيت الجامعي اإلمام سحنون
صفقلس

عضو

مخلوف الحضري

محلل رئيس

رئيس مصلحة

makhlouf.hadhri@oous.rnu.t

74 224 839

املبيت الجامعي تنيور صفاقس

عضو

ربيع اسماعيل

متصرف رئيس

رئيس مصلحة

rabie.ismail.oous@gmail.com

22 384 947

املبيت الجامعي الفرابي صفاقس

عضو

مفيدة الطويل

متصرف رئيس

كاهية مدير

moufidatou@hotmail.com

74 278 775

املبيت الجامعي الرائد البجاوي
صفاقس

عضو

بلقاسم الشطي

متصرف رئيس

رئيس مصلحة

belgacemchatti44@gmail.com

93 116 152

املبيت الجامعي ابن أبي سرح قابس

عضو

جهان سالم

متصرف مستشار

رئيس مصلحة

oasisjihene75@gmail.com

75 296 226

املبيت الجامعي النخيل قابس

عضو

عواطف الحاجي

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

كاهية مدير

awatefyahmed313970@gma

75 394 333

املبيت الجامعي أوليس بجربة

عضو

سمير الصيد

متصرف رئيس

مدير إدارة مركزية

essid.samir@yahoo.fr

75 732 300

املبيت الجامعي ابن منظور بقفصة

عضو

بلقاسم رابحي

متصرف مستشار

كاهية مدير

rebhi.belgacem@yahoo.fr

22 411 432

املبيت الجامعي التيفاشXي بقفصة

عضو

سفيان حليم

متصرف مستشار

رئيس مصلحة

mhamdisofyen@gmail.com

76 210 102

املطعم الجامعي الزياتين بصفقاس

عضو

علي السويسpي

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

كاهية مدير

souissiali63@gmail.com

98 564 838

املطعم الجامعي املنار بصفاقس

عضو

محمد كريشان

أستاذ أول مميز

مدير إدارة مركزية

mkrichene@yahoo.fr

74 278 611

املطعم الجامعي بالقطب
التكنولوجي األنس بصفاقس

عضو

محمد كريشان (بالنيابة)

أستاذ أول مميز

مدير إدارة مركزية

mkrichene@yahoo.fr

74 863 205

املطعم الجامعي علي الشرفي
بصفاقس

عضو

سمير بن عمار (بالنيابة)

أستاذ أول مميز

كاهية مدير

samirbenammar09@gmail.co

74 431 882

املطعم الجامعي الواحات قابس

عضو

األمين جرادي

أستاذ أول مميز

كاهية مدير

aminejradi12@gmail.com

75 394 508

املطعم الجامعي بقابس

عضو

زهير مبارك

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

كاهية مدير

zouhaier.mbarek@yahoo.fr

75 297 269

املطعم الجامعي خير الدين التونسXي
بجربة

عضو

نزيهة الجليطي

متصرف رئيس

مدير إدارة مركزية

neziha.jelliti@gmail.com

75 731 177

املطعم الجامعي ابن عرفة بقفصة

عضو

حسونة السعيدي

مهندس رئيس

كاهية مدير

hssounagb@yahoo.fr

93 936 773

املطعم الجامعي ابن راشد بقفصة

عضو

عارف املاجدي

أستاذ أول مميز

كاهية مدير

r.ibn.rached.gafsa.oous@gma

76 211 703

املركز الجامعي للتنشيط الثقافي
والرياضXي بصفاقس

عضو

روضة كعنيش

مستشار ثقافي رئيس

مدير إدارة مركزية

c.c.s.sfax.oous@gmail.com

74 279 910

املركز الجامعي للتنشيط الثقافي
والرياضXي بقابس

عضو

كامل البوشماوي

متصرف رئيس

كاهية مدير

bouchammaoui.kamel@gmai

75 294 233

املركز الجامعي للتنشيط الثقافي
والرياضXي بقفصة

عضو

عماد العوني

متصرف رئيس

رئيس مصلحة

c.c.s.gafsa.oous@gmail.com

76 210 082

املركز الجامعي للتنشيط الثقافي
والرياضXي بمدنين

عضو

كاهية مدير

abdallah.mars@oous.rnu.tn

75 632 929

أستاذ أول مميز درجة
عبد هللا مارس (بالنيابة)
استثنائية

املؤسسة
ديوان الخدمات الجامعية للشمال

ّ
املكل فون بالحوكمة بديوان الخدمات الجامعية للشمال
الخطة الوظيفية
الرتبة
االسم واللقب
الخلية

البريد االلكتروني

الهاتف

ديوان الخدمات الجامعية للشمال

رئيس

أنيس شمس الدين

متصرف عام

مدير املصالح املشتركة

chems.anis@gmail.com

71 783 129

املبيت الجامعي املروج

رئيس

نور الدين الحمري

مهندس عام

مدير جهوي

homri.n2@gmail.com

71 783 129

الحي الجامعي باردو 1

رئيس

أحمد الحمايدي

متصرف مستشار

مدير الحي الجامعي

hmaidiahmed1@gmail.com

71 510 842

الحي الجامعي باردو 2

رئيس

فتحي العزعوزي

أستاذ أول مميز

مدير الحي الجامعي

azouzifethi61@gmail.com

71 513 971

الحي الجامعي ميتوال فيل

رئيس

فتحي التوايتي

أستاذ أول مميز

مدير الحي الجامعي

fethitouaiti@gmail.com

71 893 843

الحي الجامعي الحدائق

رئيس

نور الدين الجالصpي

أستاذ أول مميز

مدير الحي الجامعي

citeuniversitairelesjardins@g

71 793 778

الحي الجامعي بمنفلوري

رئيس

عبد الستار املخزومي

أستاذ أول مميز

مدير الحي الجامعي

makzoumiabessattar@gmail.

71 399 554

الحي الجامعي براس الطابية

رئيس

نجالء عياد

متصرف رئيس

مدير الحي الجامعي

najlaayed01@gmail.com

71 224 270

الحي الجامعي أريانة  2مارس

رئيس

نورة البرينصpي

أستاذ مميز

مدير الحي الجامعي

cite.ariana2mars@yahoo.fr

71 714 723

الحي الجامعي بن عروس

رئيس

سوسن بوسالمة

متصرف عام

مدير الحي الجامعي

saoussen.bouslama@uc.rnu.t

71 384 297

الحي الجامعي باملروج

رئيس

عبر الرحمان العوايطي

متصرف مستشار

مدير الحي الجامعي

aoiaiti@hotmail.fr

71 474 159

الحي الجامعي بحمام الشط

رئيس

حليمة شكري

متصرف رئيس

مدير الحي الجامعي

hlim.chokri@yahoo.fr

71 430 576

الحي الجامعي خير الدين التونسXي

رئيس

مهدي الشريف

متصرف رئيس

مدير الحي الجامعي

cite.hammamechat@yahoo.f

71 430 655

الحي الجامعي بماطر

رئيس

شريف القصوري

متصرف رئيس

مدير الحي الجامعي

cherif.ksouri@gmail.com

72 485 755

الحي الجامعي نيابوليس بنابل

رئيس

منير املنصوري

أستاذ مميز

مدير الحي الجامعي

mounir.mansouri@gmail.com

72 236 145

الحي الجامعي زاما سليانة

رئيس

يونس العوني

كاهية مدير

مدير الحي الجامعي

ouniyounes@gmail.com

78 874 655

الحي الجامعي ببالريجيا

رئيس

عمران األخضر

متصرف رئيس

مدير الحي الجامعي

amiratou23@hotmail.fr

78 629 180

الحي الجامعي فاقا بباجة

رئيس

محمد أمين الحسناوي

متصرف رئيس

مدير الحي الجامعي

amine130280@gmail.com

78 411 068

الحي الجامعي سيكافينيريا بالكاف

رئيس

زبير الخماسpي

أستاذ أول مميز

مدير الحي الجامعي

khammassi.zoubaier@gmail.c

78 200 972

الحي الجامعي بقليبية

رئيس

شاكر بحرون

أستاذ أول مميز

مدير الحي الجامعي

chakerbahroun31@gmail.com

72 276 886

الحي الجامعي دار املعلمين العليا

رئيس

هنيدة جريدات

متصرف رئيس

مدير الحي الجامعي

hounaida.jridet@gmail.com

71 260 189

املبيت الجامعي فطومة بورقيبة

رئيس

سامي الجملي

أستاذ تعليم ثانوي

مدير املبيت الجامعي

jemlisami2015@gmail.com

71 842 230

املبيت الجامعي طريق املطار أريانة

رئيس

سامية كيالني

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

kilanisamia74@gmail.com

71 233 374

املبيت الجامعي ميلوز

رئيس

عادل عبيد

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

adelabiddirecteur@gmail.com

71 253 162

املبيت الجامعي شوقي

رئيس

فتحي الزريبي

متصرف عام

مدير املبيت الجامعي

foyer.chawki@yahoo.fr

71 232 441

املبيت الجامعي ابن خلدون

رئيس

سعاد العبيدي

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

foyerunivbnkhaldoun@gmail

71 258 518

املبيت الجامعي نهج مدريد

رئيس

سالم العقربي

متصرف مستشار

مدير املبيت الجامعي

agrebisalem77@gmail.com

71 247 086

املبيت الجامعي املنزه 1

رئيس

نعيمة النصيبي

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

naimansibi@yahoo.fr

71 232 618

املبيت الجامعي باردو 3

رئيس

سعاد عبد املولى

أستاذ أول مميز

مدير املبيت الجامعي

souad.bali@gmail.com

71 510 610

املبيت الجامعي العمران األعلى 1

رئيس

سعيدة القاسمي

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

guesmiziadisaida@yahoo.fr

71 923 678

املبيت الجامعي العمران األعلى 2

رئيس

بسمة الوسالتي

أستاذ أول مميز

مدير املبيت الجامعي

weslatibassma@gmail.com

71 924 326

املبيت الجامعي العمران األعلى 3

رئيس

محمد صالح مراد

أستاذ أول مميز

مدير املبيت الجامعي

mradmaktaris@gmail.com

71 922 830

املبيت الجامعي ابن زهر بمنوبة

رئيس

منير بن حسين

متصرف عام

مدير املبيت الجامعي

mounirbenhoucine@gmail.co

71 600 326

املبيت الجامعي الياسمين

رئيس

نجالء الرداوي

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

foyerelyasmine@yahoo.fr

71 922 637

املبيت الجامعي للطالبات بمنوبة

رئيس

تماظر الشارني

متصرف عام

مدير املبيت الجامعي

toumadher.cherni@yahoo.fr

71 601 200

املبيت الجامعي أريانة ثامر

رئيس

راضية الصولي

أستاذ مميز

مدير املبيت الجامعي

soulimansouriradhia@gmail.c

71 714 817

املبيت الجامعي الزهور

رئيس

أنور بن حليمة

متصرف مستشار

مدير املبيت الجامعي

anouar.benhalima@gmail.com

71 510 214

املبيت الجامعي ببن عروس 1

رئيس

ذهبية بوزيان

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

foyerbenarous@hotmail.com

71 389 840

املبيت الجامعي بباب الخضراء

رئيس

ثريا حمادي كرشود

متصرف مستشار

مدير املبيت الجامعي

fubebelkhadhra@oounrnu.tn

71 259 162

املبيت الجامعي باملروج

رئيس

سليمة الحامدي

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

foyer.mourouj@gmail.com

71 473 613

املبيت الجامعي بالوردية

رئيس

سماح الشارني

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

samehcherni@yahoo.fr

71 371 820

املبيت الجامعي البساتين بمنوبة

رئيس

نادية الشابي

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

nediach@gmail.com

71 601 528

املبيت الجامعي املرازقة بنابل

رئيس

نجيب الرمضاني

أستاذ أول مميز

مدير املبيت الجامعي

najibromdhani@yahoo.fr

72 220 241

املبيت الجامعي الطاهر الحداد بنابل

رئيس

فوزي محمود

متصرف مستشار

مدير املبيت الجامعي

faouzimahmoud@yahoo.fr

72 232 152

املبيت الجامعي للطالبات ببنزرت

رئيس

سعيد السماعلي

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

saidsmaili17@yahoo.fr

72 591 333

املبيت الجامعي منزل عبد الرحمان
ببنزرت

رئيس

مصطفى بن محمود

أستاذ أول مميز

مدير املبيت الجامعي

foyerroounrahmen@yahoo.c

72 571 105

املبيت الجامعي موسXى بن نصير
زغوان

رئيس

عبد العزيز املدفعي

أستاذ أول مميز

مدير املبيت الجامعي

fuz.ibn.noussayer@gmail.com

72 660 900

املبيت الجامعي يوغرطة بالكاف

رئيس

ابراهيم الشارني

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

brahim_cherni@yahoo.fr

78 238 041

املطعم الجامعي باملنزه 7

رئيس

ليليا كمون

أستاذ أول مميز

مدير املطعم الجامعي

lilia.kammoun@fumul.rnu.tn

71 754 914

املطعم الجامعي بالرابطة

رئيس

عز الدين الغرائري

أستاذ أول مميز

مدير املطعم الجامعي

ezzedineghrairi53@gmail.com

71 562 442

املطعم االمعي بالشرقية

رئيس

أسماء سفر

متصرف مستشار

مدير املطعم الجامعي

brahem.asma.sfar@gmail.com

71 940 306

املطعم الجامعي ابن زيدون بمنوبة

رئيس

رجاء مديوني

أستاذ أول مميز

مدير املطعم الجامعي

ruibnzaydounmanouba@gma

71 600 703

مطعم املركب الجامعي

رئيس

سامية الجامي الرياحي

متصرف مستشار

مدير املطعم الجامعي

semiajemi1@yahoo.fr

71 872 213

املطعم الجامعي حسين الجزيري
بمنوبة

رئيس

ألفة الغربي

فني سامي أول

مدير املطعم الجامعي

olfa.gharbi1972@gmail.com

71 602 922

املطعم الجامعي علي الدوعاجي
بتونس

رئيس

فتحية حمزاوي

متصرف مستشار

مدير املطعم الجامعي

fathia.hamzaoui@fsegt.utn.tn

71 234 745

املطعم الجامعي ابن منظور برادس

رئيس

فاطمة الزهراء الكريمي

متصرف مستشار

مدير املطعم الجامعي

fatmaezzahrakrimi@gmail.co

71 444 955

املطعم الجامعي ببرج السدرية

رئيس

عماد املاجري

مهندس رئيس

مدير املطعم الجامعي

mej_imed@yahoo.fr

79 326 760

املطعم الجامعي بسيدي ثابت

رئيس

التريكي املناعي

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

مدير املطعم الجامعي

triki.manai@gmail.com

71 537 757

املطعم الجامعي باملروج

رئيس

فهيمة بن منا

فني سامي رئيس

مدير املطعم الجامعي

fahima.benmna@gmail.com

79 409 091

املطعم الجامعي بسيدي بوسعيد

رئيس

سارة بن زكري

متصرف مستشار

مدير املطعم الجامعي

sarra.benzekri76@gmail.com

71 744 173

املطعم الجامعي باملرازقة

رئيس

عبد الحميد بن يعلى

أستاذ مميز فوق
الرتبة

مدير املطعم الجامعي

hamdi298@gmail.com

72 271 558

املطعم الجامعي ببنزرت

رئيس

فريحان أوشير

متصرف عام

مدير املطعم الجامعي

farihane.ouchir@univtnc.rnu.

72 590 266

املطعم الجامعي منزل عبد الرحمان
ببنزرت

رئيس

حاتم بن اسماعيل

متصرف رئيس

مدير املطعم الجامعي

hatem.bismail@yahoo.fr

72 572 091

املطعم الجامعي مصطفة خريف
بزغوان

رئيس

خديجة جا وحدو

متصرف عام

مدير املطعم الجامعي

jauahdoukhadija@gmail.com

72 660 240

املطعم الجامعي حنبعل بالكاف

رئيس

خالد الفرشيشpي

أستاذ أول مميز

مدير املطعم الجامعي

restaurantboulfa@yahoo.com

78 238 009

اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية
بجندوبة

رئيس

زياد سعودي

مستشار املصالح
العمومية

مدير اإلدارة الجهوية

saoudizied15@gmail.com

78 607 160

املركز الجامعي للفنون الدرامية
والتنشيط الثقافي

رئيس

كمال الرابعي

متصرف مستشار

مدير املركز الجامعي

kamelrabai@yahoo.fr

71 337 322

املركز الجامعي للتنشيط الثقافي
والرياضXي ابن أبي ضياف

رئيس

إيمان بوعصيدة

متصرف رئيس

مدير املركز الجامعي

bouacida_iman@yahoo.fr

71 602 466

املركز الجامعي للتنشيط الثقافي
والرياضXي بنابل

رئيس

الهادي السنوسpي

أستاذ أول مميز

مدير املركز الجامعي

snoussihedy@gmail.com

72 328 410

املركز الجامعي للتنشيط الثقافي
والرياضXي بجندوبة

رئيس

فوزي اللويزي

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

مدير املركز الجامعي

faouzi.ooun@gmail.com

78 612 255

املركز الجامعي للتنشيط الثقافي
والرياضXي بالكاف

رئيس

شكري حمدي

متصرف رئيس

مدير املركز الجامعي

chokrigov@yahoo.fr

78 227 603

املركز الجامعي للتنشيط الثقافي
والرياضXي بباجة

رئيس

نادية املبزعية

متصرف رئيس

مدير املركز الجامعي

nadia7mbazia@gmail.com

78 452 164

املركز الجامعي للتنشيط الثقافي
والرياضXي بسليانة

رئيس

سالم الهمامي

أستاذ أول مميز

مدير املركز الجامعي

sh.hammami@gmail.com

78 872 872

ّ
املكلفون بالحوكمة بديوان الخدمات الجامعية للوسط
الخطة الوظيفية
الرتبة
االسم واللقب
الخلية

املؤسسة
ديوان الخدمات الجامعية للوسط

البريد االلكتروني

الهاتف

رئيس

منير عبيد

أستاذ مساعد

مدير عام الديوان

عضو

سماح الحسني

متصرف مستشار

متفقد مساعد

عضو

عبد الكريم السالمي

أستاذ مميز درجة
استثنائية

مدير جهوي

73 234 909

عضو

عبد القادر غرسلي

متصرف رئيس

مدير مطعم جامعي

77 478 634

الحي الجامعي ابن سينا سوسة

رئيس

سهام بكوش

متصرف رئيس

مدير الحي الجامعي

73 330 879

الحي الجامعي ابن خلدون سوسة

رئيس

عز الدين الغانمي

متصرف رئيس

مدير الحي الجامعي

73 382 304

الحي الجامعي الغزالي سوسة

رئيس

رضا الخرشفي

أستاذ أول مميز

مدير الحي الجامعي

73 332 936

الحي الجامعي الفارابي سوسة

رئيس

كمال املصباحي

محلل مركزي

مدير الحي الجامعي

73 306 099

املبيت الجامعي الياسمين سوسة

رئيس

فائزة الطرابلسpي

متصرف مستشار

مدير املبيت الجامعي

73 229 493

املبيت الجامعي رياض الورد سوسة

رئيس

رياض الجديدي

مدير املبيت الجامعي

73 239 988

املبيت الجامعي سهلول سوسة

رئيس

نوفل املاطوسpي

مدير املبيت الجامعي

73 367 372

املطعم الجامعي الرياض سوسة

رئيس

زياد علوان

مدير املطعم الجامعي

73 303 122

الديوان

متصرف رئيس

73 240 256

املطعم الجامعي القطب
التكنولوجي

رئيس

عماد عبد العفو

أستاذ أول مميز

مدير املطعم الجامعي

املركز الثقافي الجامعي يحيى بن
عمر سوسة

رئيس

محمد صيود

أستاذ أول مميز

مدير املركز الثقافي

73 219 677

االدراة الجهوية للخدمات الجامعية
باملنستير

رئيس

بشرى الشعباني

مستشار املصالح
املشتركة

مدير اإلدارة الجهوية

73 464 900

الحي الجامعي فطومة بورقيبة
املنستير

رئيس

ناجي الدهماني

متصرف رئيس

مدير الحي الجامعي

73 460 147

املبيت الجامعي البساتين املنستير

رئيس

فتحي بن عمر

مستشار ثقافي

مدير املبيت الجامعي

73 461 650

املبيت الجامعي اإلمام املازري
املنستير

رئيس

سلوى بو دوارة

متصرف عام

مدير املبيت الجامعي

73 500 252

املبيت الجامعي  3أوت املنستير

رئيس

نجاح جدة

متصرف مستشار

مدير املبيت الجامعي

73 464 245

املبيت الجامعي سقانص املنستير

رئيس

أمال البحوري

أستاذ أول مميز

مدير املطعم الجامعي

73 500 447

املطعم الجامعي الورود املنستير

رئيس

سلوى بو دوارة

متصرف عام

مديرة بالنيابة

73 461 867

املركز الثقافي الجامعي باملنستير

رئيس

حماي السافي

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

مدير املركز الثقافي

73 463 844

الحي الجامعي بقصر هالل

رئيس

وجدي كرير

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

مدير الحي الجامعي

73 472 825

املطعم الجامعي باملكنين

رئيس

فتحي الحامدي

أستاذ أول مميز

مدير املطعم الجامعي

73 437 461

املبيت الجامعي باملهدية

رئيس

املنجي النفطي

مهندس أول

مدير املبيت الجامعي

73 682 596

املبيت الجامعي الفاطمي باملهدية

رئيس

البغدادي الصغايري

متصرف رئيس

مدير بالنيابة

73 672 955

املطعم الجامعي باملهدية

رئيس

عادل املصلي

مدير املطعم الجامعي

73 671 215

املطعم الجامعي الرجيش باملهدية

رئيس

البغدادي الصغايري

متصرف رئيس

مدير املطعم الجامعي

73 687 588

املركز الثقافي الجامعي باملهدية

رئيس

عبد اللطيف السماري

أستاذ أول مميز

مدير املركز الثقافي

73 690 535

اإلدارة الجهوية للخدمات الجامعية
بالقيروان

رئيس

عبد الكريم السالمي

أستاذ مميز درجة
استثنائية

مدير جهوي

73 234 909

الحي الجامعي عقبة ابن نافع
بالقيروان

رئيس

حسن الورغمي

متصرف رئيس

مدير الحي الجامعي

77 323 730

الحي الجامعي صبره بالقيروان

رئيس

حسن الورغمي

متصرف رئيس

مدير بالنيابة

77 323 722

الحي الجامعي ابن الجزار بالقيروان

رئيس

عكاشة الفقراوي

متصرف مستشار

مدير الحي الجامعي

77 280 850

املبيت الجامعي رقادة بالقيروان

رئيس

محمد لسعد املسهلي

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

77 323 338

املبيت الجامعي ابن رشيق رقادة
بالقيروان

رئيس

األمين لسود

مدير املبيت الجامعي

77 323 202

املطعم الجامعي ابن رشد رقادة
القيروان

رئيس

محسن البريكي

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

مدير املطعم الجامعي

77 323 375

املركز الثقافي الجامعي برقادة
القيروان

رئيس

فتحي الفارسpي

أستاذ أول مميز

مدير املركز الثقافي

77 323 384

الحي الجامعي ابن خلدون سيدي
بوزيد

رئيس

عبد الستار الخليفي

أستاذ أول مميز

مدير الحي الجامعي

76 626 300

املطعم الجامعي الجديد سيدي
بوزيد

رئيس

الناصر عبد الالوي

أستاذ أول مميز

مدير املطعم الجامعي

املركز الثقافي الجامعي سيدي بوزيد

رئيس

لسعد الحجالوي

أستاذ أول مميز

مدير املركز الثقافي

76 624 913

املبيت الجامعي القصرين

رئيس

فاطمى بالحاج

متصرف رئيس

مدير املبيت الجامعي

77 418 188

املطعم الجامعي بالقصرين

رئيس

ناجي الدلهومي

مدير املطعم الجامعي

77 418 055

املطعم الجامعي باملدينة الجديدة
بالقصرين

رئيس

عبد القادر غرسلي

متصرف رئيس

مدير املطعم الجامعي

77 478 634

املركز الثقافي الجامعي بالقصرين

رئيس

ناجي الدلهومي

أستاذ أول مميز درجة
استثنائية

مدير بالنيابة

77 414 300

الحي الجامعي بسبيطلة

رئيس

الهادي الغرسلي

تكنولوجي

مدير الحي الجامعي

77 467 888

