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  اجلائزة األوىل

 فكرة المشروع  ب ت و  اإلسم و اللقب  المؤسسة  الجامعة  الرتبة

EXTRA PUB  8726443  رياض بن 
مرزو  المدرسة العليا للتجارة  منوبة 1  

Création de Jeux éducatifs pour 
enfants de 3 à 5 ans à base 

d'outils maniables 
6491259   2  نوفمبر Beaux arts nabeul  7  أسماء يوسف

Bureau d'études SIG et 
géomarketing 

09265236 جوهر 
  العيدودي

آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 بسوسة

 3  سوسة

Elevage des crevettes  08822908 معهد الدراسات العليا التجارية  فادية عزالدين  4  صفاقس

LHUIVIRA : unité d'assortiment et 
de raffinage des huiles 
alimentaires usagées 

06873397   رواد فاضل
المطبقة المعهد العالي لّلغات 

في األعمال و السياحة 
 بالمكنين

 5  المنستير
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  الجائزة الثانية

 فكرة المشروع  ب ت و  اإلسم و اللقب  المؤسسة  الجامعة
الرت
  بة

Ferme d'élevage de loups 
et de dorades au large de 

Sousse 
09256708  1  سوسة  المعهد العالي للتصرف بسوسة  أميرة حمّيد

البناء والهدمتثمين نفايات    9165628  المعهد العالي لتكنولوجيات   صبري الخماسي
البيئة و العمران و البنيان  2 نوفمبر 7

idée design: création et 
réalisation des linges de 
maison et des produits 

décoratifs d'ameublement 
double face 

06470508   سلمى النجار
الموضة المعهد العالي لمهن 
 بالمنستير  3  المنستير

élaboration d'une plate 
forme éducative pour les 
élèves du bac scientifique 

06889341 المعهد العالي لإلعالمية   ريم حمدان
 بالمهدية

 4  المنستير

Création d'une unité de 
fabrication de stores 

imrimés (publicitaires et 
décoratifs) 

6493010    5 نوفمبر Beaux arts nabeul  7  مروى الطرابلسي

Maintenance des 
machines à commande 

numérique 
08846359  آلية العلوم  وسيم دمق   6  صفاقس

Unité d'épuisement des 
eaux usées: SEA Service  06902756 المعهد العالي للنقل وخدمات   إيمان بن الفقيه

 االتصال بسوسة
  7  سوسة

Archivage électronique  07716535 المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات   محمد أمين الميالدي
  8  سوسة  االتصال بحمام سوسة

Décoration et Conception  
des chambres d'enfants  6242446  Ghada TAHER  9  قفصة  ع للفنون والحرف بقفصة م  

 نادي مسنين 07688710  نجوى اللبيب
العالي لإلعالمية المعهد 

  10  قيروان  والتصرف بالقيروان

Création de Meubles de 
jardin  6460614   مروى بن عبد الّله Beaux arts nabeul  7 11 نوفمبر  

Automatisation de 
l'irrigation par carte à 

puce 

5921981/
9204068 

Bouchra 
ZEMZMI/Naziha 

ELKADRI  

م ع لللعلوم التطبيقية 
 والتكنولوجيا بقفصة   12  قفصة

Easy sunior: partenaire de  05480365  رحمة بن عرفة المدرسة العليا للعلوم    13  تونس
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retraite offshore    اإلقتصادية و التجارية بتونس

Installation des panneaux 
PV: "Solar Pannier " 

08798714  نعيم القاسمي
آلية العلوم

  14  صفاقس  

Création d'une Agence de 
Communication 

05940340  وليد العمري
Institut Supérieur 

d'Informatique et de 
Multimédia de Gabès  

  15  قابس

 مرآز للتنشيط الثقافي والسياحي 07623922 د السباعيممح مرآز للتنشيط الثقافي والسياحي    16  قيروان

Société de Façonnage du 
papier  

7155782 
Nesserine 
ABBASSI 17  قفصة  م ع للفنون والحرف بقفصة  

ورشة تزويق داخلي على الخشب 09601441  إيمان قدور   18  الزيتونة  المعهد العالي ألصول الدين

Fabrication des panneaux 
photovoltaiques  

00992158  معز بوجمعة
Institut Supérieur des 
Systèmes Industriels de 

Gabès  
  19  قابس

unité de culture et de 
production des micro 
algues « chlorella + 

spiruline » 

09382808 المعهد العالي للبيوتكنولوجيا  وليد مشفر
 بالمنستير   20  المنستير
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  الجائزة الثالثة

 فكرة المشروع  ب ت و  اإلسم و اللقب  المؤسسة الجامعة الرت
  بة

Production d'engrais biologiques 
à partir des déchets verts des 

marchés 
07134204  تونس   آلية العلوم بتونس  خولة الرياحي

 1  المنار

Portail de formation à distance 
et de certification 

'09277259  المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات   أمينة جدير
 االتصال بحمام سوسة

 2  سوسة

Plate form des agences de 
voyage 

8728649    ياسين محفوض
المعهد العالي للمحاسبة وإدارة 

 المؤسسات  3  منوبة

Unité de séchage des tomates 
de manière industrielle  06486711  المدرسة العليا للعلوم   بثينة آواش

 اإلقتصادية و التجارية بتونس
 4  تونس

Société d'installation des 
réseaux 

09259872  المعهد العالي لإلعالمية وتقنيات  حمدي صولة الشمسي
  5  سوسة  االتصال بحمام سوسة

Production de miel Bioتربية النحل  06887113   أميمة دويسة معهد الدراسات العليا التجارية 
 بسوسة

  6  سوسة

Assemblage des panneaux 
photovoltaiques  '09278941  معهد الدراسات العليا التجارية   وئام هاشم

 بسوسة
  7  سوسة

conception et fabrication des 
bijoux de fantaisie modulables 

en kit 
08460524  المعهد العالي للفنون و الحرف   نادية الرقيق

  8  منستير  بالمهدية

Entreprise de création et de 
conception pour l'aménagement 

des espaces intérieur et 
extérieur en céramique 

8733716   Beaux arts nabeul  7  حمزة الشابي
  9  نوفمبر

conception et fabrication des 
bijoux clé‐USB  08943005   مديحة حمدي

المعهد العالي للفنون و الحرف 
  10  منستير  بالمهدية

Production et séchage des 
plantes aromatiques et 
médicinales biologiques 

'08499546    قدس السافي
المعهد العالي للفنون الجميلة 

  11  سوسة  بسوسة

Création de Meubles en 
Céramique  6428890   عائدة األحمر Beaux arts nabeul  7 

  12  نوفمبر

Production du biogaz à partir 
des déchets agroalimentaire: 

déchets d'abattoirs 
07408962    صابرين مطماطي

المعهد العالي للعلوم البيولوجية 
 التطبيقية بتونس

تونس 
  13  المنار
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Collecte et transport des déchets 
verts  08803944   امنة بللعج   14 صفاقس  المدرسة العليا للتجارة

Développement et maintenance 
de logiciels (Création de sites 

Web et jeux Vidéos 
publicitaires( 

5467294   حاتم الرصايصي Beaux arts nabeul  7 
  15  نوفمبر

conception et fabrication des 
nuisettes en soie peintes à la 

main 
09382932  المعهد العالي للفنون و الحرف  فاطمة بن نجيمة

  16  منستير  بالمهدية

Traitement des déchets 
d’activité du soin à risque 

infectieux 
‐   البيولوجية للعلوم العالي المعهد هيثم بلطي

 بتونس التطبيقية
تونس 
  17  المنار

Unité de fabrication des sachets 
biodégradables  

2343900   سنية عياري
آلية العلوم القانونية 

واالقتصادية والتصرف 
  بجندوبة

  18  جندوبة

ALJINANE : entreprise de 
services funéraires 

09275003/06897133
إيمان /صفاء قداس
 الفريقي

المعهد العالي لّلغات المطبقة في 
  19  منستير  األعمال و السياحة بالمكنين

Unité de séchage des plantes 
aromatiques et bio médicinales 

4906683  م ع للدراسات التطبيقية في  حنان برآة
  20  قفصة  االنسانيات بتوزر

"May Décors" société de décors 
(rideaux, nappes et tissus 

décoratifs( 
04593944  المعهد العالي للفنون و الحرف  ميادة الريماني

 بالمهدية   21  منستير

Création des éléments 
luminaires et décoratifs en 

verre  
9700664   Beaux arts nabeul  7 لبنة حريشي

  22  نوفمبر

التصرف و تنظيم حضائر البناء و انتقاء 
 العاملة في هذا المجال

8948854  المعهد العالي لتكنولوجيات  آمال الرواحي
 البيئة و العمران و البنيان

7 
  23  نوفمبر

 09269190'  إنتاج معجون التين الشوآي المعهد العالي للمالية والجباية  وسام إبراهيم
  24  سوسة  بسوسة

Unité de séchage de tomates  
Mechraoui"  

8086419/8086265 
آمنة /فاطمة مشراوي
 مشراوي

آلية العلوم القانونية 
واالقتصادية والتصرف 

  بجندوبة
  25  جندوبة

  


