كلية العلوم بالمنستير
العميد  :السيد سليم بن فرح
الكاتب العام  :السيد فتحي بوقرين
العنوان  :شارع البيئة  – 0555 -المنستير
الهاتف )07( 055.005/ 055.005/ 055.000 :
الفاكس )07( 055.000 :

موقع الواب www.fsm.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني slaim.benfarah@fsm.rnu.tn :

كلية الطب بالمنستير
العميد  :السيد علي الشّاذلي
الكاتب العام  :السيد الصادق زيان
العنوان  :نهج ابن سينا  - 5000 -المنستير
الهاتف )07( 055.705/ 055.750/ 055.754/ 050.055 :
الفاكس )07( 055.070 :

موقع الواب www.fmm.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني fmm@fmm.rnu.tn :

كلية طب األسنان بالمنستير
العميد  :السيد علي بالرّحمة
الكاتب العام  :السيد حسين العسّالي
العنوان  :نهج ابن سينا  - 5000 -المنستير
الهاتف )07( 000.555/ 054.400/ 057.055/ 054.400/ 055.070 :
الفاكس )07( 057.000/ 054.405 :

موقع الواب www.fmdm.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني fmdm@fmdm.rnu.tn :
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كليـة الصيدلـة بالمنستيـر
العميد  :السيد عبد الحليم الطرابلسي
الكاتب العام  :السيد يونس الغربالي
العنوان  :نهج ابن سينا –  - 5000المنستير
الهاتف )07( 055.007/ 054.405/ 054.400/ 054.555 :
الفاكس )07( 054.075 :

موقع الواب www.fphm.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني faculte-pharmacie@fphm.rnu.tn :

المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنستير
المدير  :السيد كمال شرادة
الكاتب العام  :السيد رضا بن عبد الحفيظ
العنوان  :نهج ابن الجزّار - 0555 -المنستير
الهاتف )07( 055.007/ 055.000/ 054.050 :
الفاكس )07( 055.040 :

موقع الواب www.ipeim.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني ipeim@ipiem.rnu.tn :

المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير
المدير  :السيد عبد المجيد بن عمارة
الكاتب العام  :السيد مبروك بن زايد
العنوان  :نهج ابن الجزّار  - 0555 -المنستير
الهاتف )07( 055.050/ 055.000/ 055.044/ 055.040 :
الفاكس )07( 055.040 :

موقع الواب www.enim.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني direction@enim.tn :

61

المدرسة العليا لعلوم وتقنيات الصحة بالمنستير
المدير  :السيدة وهيبة الدّوكي طريطر
الكاتب األوّل  :السيدة مديحة النفطي عالق
العنوان  :نهج ابن سينا –  - 0555المنستير
الهاتف )07( 055.000/050.000 / 057.000 :
الفاكس )07( 050.055 :

موقع الواب www.esstsm.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني esstsm@rns.tn :

المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير
المدير  :السيدة فتحية السخيري
الكاتب العام  :السيد وليد السبع
العنوان  :شارع الطّاهر الحدّاد ص.ب  - 0555 - 00المنستير
الهاتف )07( 057.045/ 057.040/ 057.044/050.050 :
الفاكس )07( 050.050 :

موقع الواب www.isbm.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني isbm@isbm.rnu.tn :

المعهد العالي لمهن الموضة بالمنستير
المدير  :السيد ناجي العذاري
الكاتب العام  :السيدة نجالء طبقة
العنوان  :سطح جابر – شارع الخليج  - 0555 -المنستير
الهاتف )07( 054.007 :
الفاكس )07( 050.040 :

موقع الواب www.ismmm.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني neji.ladhari@isetkh.rnu.tn:
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المعهد العالي لإلعالمية والرياضيات بالمنستير
المدير  :السيد نجيب حسن
الكاتب العام  :السيد جالل الممي
العنوان  :طريق الكرنيش ص ب  – 0555 – 007المنستير
الهاتف )07(050.450/ 050.450 :
الفاكس )07( 000.400 /050.000 :

موقع الواب www.isimm.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني nejib.hassen@fsm.rnu.tn :

المعهد العالي لإلعالمية بالمهدية
المدير  :السيد رياض الحاج مطير
الكاتب العام  :السيد عادل بن فطيمة
العنوان  :شارع الحبيب بورقيبة سيدي مسعود ص .ب - 0444 – 05 .المهدية
الهاتف )07( 507.550 :
الفاكس )07( 507.555 :

موقع الواب www.isima.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني riadh.hadjmtir@riadi.rnu.tn :

المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية
المدير  :السيد محمد مبروك
كاتب مؤسسة  :السيد عبد الرزاق بن كاملة
العنوان  :حي سيدي مسعود  – 0444 -هيبون المهدية
الهاتف )07( 500.050/ 500.550/ 500.455 :
الفاكس )07( 500.045 :

موقع الواب www.issatmh.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني issatmh@issatmh.rnu.tn :
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المعهد العالي للغات المطبقة بالمكنين
المدير  :السيد هشام نعيجة
الكاتب العام  :السيد سهيل عاشور
العنوان  :شارع الشهداء – طريق جمّال –  0505المكنين
الهاتف )07( 070.454 :
الفاكس )07( 070.750 :

موقع الواب www.islaatm.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني tunisian_2000@yahoo.fr :

المعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات بالمهدية
المدير  :السيد سامي التبّاب
الكاتب األوّل  :السيد الحبيب ثامر بوعجيلة

العنوان :
الهاتف )07( 500.000/500.045 :
الفاكس )07( 500.040 :
موقع الواب www.iseahm.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني Tebbebsami@yahoo.fr :
طريق رجيش ص ب  1525 – 22المهديّة

كلية العلوم اإلقتصادية والتصرف بالمهدية
العميد  :السيد عبد الجليل فرحات
الكاتب العام  :السيد عثمان عباس
العنوان  :حي سيدي مسعود  – 0444 -هيبون المهدية
الهاتف )07( 507.450/ 507.454/ 507.405 :
الفاكس )07( 507.455 :

موقع الواب www.fsegma.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني farhat.abdeljelil@gmail.com :
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المعهد العالي للفنون والحرف بالمهدية
المدير  :السيد واصف بن سالم
الكاتب األوّل  :السيدة سامية مزقار
العنوان  :شارع الطّاهر الحدّاد  - 0455 -المهدية
الهاتف )07( 550.704 :
الفاكس )07( 550.700 :

موقع الواب www.isammh.rnu.tn :
العنوان اإللكتروني wacef.bens@ipeim.rnu.tn :
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