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   الطب

أرقام   العنوان
  الھاتف

 1004   71233802  
98653175  

  71742770  المرسى 2076
98304300  

  -  مستشفى الحبيب ثامر مونفلوري تونس

1006  
71259145  
23206230  
98206202  

  -  رئيس قسم الطب ا#ستعجالي مشتشفى عزيزة عثمانة تونس

2000  71223367  

  71740664  المرسى

  71351500  1069شارع ليون مصحة النجدة تونس 
98320659  

  -  تونس 1008

1000  
71240095  
71245006  
71885233  

  -  

  -  1001ونس ت

1001  71348394  

  -  2000نھج ابن ا2ثير حي ا2غالبة باردو 

  71719760  1001نھج مرسيليا عمارة الكوليزي تونس 
71352125  

 1000شارع الحبيب بورقيبة تونس 
71338637  
98320586 

  71835800  1002تونس  5
93835800  

  71490750  1008نھج الساحل مونفلوري تونس 
71390304  
71352447  
71259294  

  71871267  1المنار  3الطابق " د"إقامة الياسمين أمام مصحة المنار باب 

  71578066  قسم الطب  الشرعي بمستشفى شارل نيكول
98341721  

                                                   

1 

الطبفي  الخبراء العدليينقائمة 
  

  الدائرة  ا"ختصاص
  ا"بتدائية

 - 7ب المنزه  2حي ا2مير ش  تونس  البيطرة

2076نھج الھادي شاكر حي الفتح   تونس  البيطرة

مستشفى الحبيب ثامر مونفلوري تونس  تونس  جراحة ا2طفال

1006نھج المنجي سليم تونس 63  تونس  صنع ا2سنان

رئيس قسم الطب ا#ستعجالي مشتشفى عزيزة عثمانة تونس  تونس  جراحة العظام
2000بورقيبة باردو  7شارع   تونس  الطب الشرعي

المرسى 2070نھج الشريف  2  تونس  البيطرة

شارع ليون مصحة النجدة تونس  34  تونس  الطب الشرعي

1008كري بتونس مستشفى العس  تونس  الطب الشرعي

1000شارع قرطاج تونس  14  تونس  الطب النفسي والعصبي

  2000نھج الجزائر باردو  7  تونس  الطب النفسي
ت 26نھج ليبيا عدد  8ش عدد   تونس  طب ا2عصاب

1001شارع قرطاج تونس  2  تونس  جراحة الفم وا2سنان

نھج ابن ا2ثير حي ا2غالبة باردو  9  تونس  طب النساء

نھج مرسيليا عمارة الكوليزي تونس  4  تونس  طب النساء

شارع الحبيب بورقيبة تونس  25  تونس  طب النساء

5- 2نھج سوريا شقة عدد  16  تونس  التوليد

نھج الساحل مونفلوري تونس  32  تونس  الطب البيطري

  1000نھج مارث تونس  1  تونس  صنع ا2سنان

إقامة الياسمين أمام مصحة المنار باب   تونس  طب ا2عصاب

قسم الطب  الشرعي بمستشفى شارل نيكول  تونس  الطب الشرعي

 واللقب ا"سم ر/ع

  مصطفى الغربي  1

2  
  محمد بن

  منادي
  الصادق السيد  3

  محمد الورتاني  4

  عبد الحميد ھاشم  5
  زويتنھشام   6
  المنصف بوزيته  7

  عبد اللطيف الجوادي  8

  لطفي النويصري  9

  شاكر بن رشيد الميلي  10

  عبد المجيد بن عبد هللا بحري  11
  سمير بن محمد بAل  12
  عبد الرزاق بوشھدة  13
  حسن بن مبارك مراكشي  14

  عبد الرزاق مرزوق  15

  علي بن الناجي بابا  16

  منير مقني  17

  محمد الھاشمي الصكلي  18

  محمد سليم الغّزاي  19

  نوفل الشابي  20

  المنجي زھيوة  21
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أرقام   العنوان
  الھاتف

1000  71254535  

 71972897رقم  4الضايف  1المنار  7151نھج  (Noumem)س قرب مصحة المنار عمارة الكمبو

98303576  

  71801080  313ش  3مصحة التوفيق العيادات الخارجية ط 

98265500  

  71570052  1007المعھد الوطني لSعصاب الرابطة تونس 
98356690  
71491227  
98306603  

  71864456  قسم الجراحة المستشفى العسكري تونس
71391885  

98319025  

  71339329  1001تونس 
98537360  

  71282921بجانب  4الطابق " ب"شارع خير الدين باشا مونبليزير تونس حدائق الباشا عمارة 
98359397  

71397000  
71884236  
98307400  

  تونس 1002نھج العراق Uفيات  2000
71880823  
71844213  
71842139  
98302600  

  1002شارع محمد الخامس البلفدير 
71779272  
71281817  
98255118  

  71706661  تونس 2052
97299797  

  71820817  قسم الطب الباطني مستشفى المنجي سليم سيدي داود المرسى
99254520  

  71581975  2000شارع الحبيب بورقيبة، باردو 

  71848586  ، تونس1002نوفمبر 

  98819112  معھد محمد القصاب للجبر وتقويم ا2عضاء بقصر السعيد

  71572317  ، تونس1007لعصبي، المعھد الوطني لSعصاب الرابطة 
98316575  

  98348941  قسم جراحة ا2عصاب بالمستشفى العسكري باب عليوة، تونس

  -  

  -  

  71600339  منوبة 2010مستشفى الرازي نھج البرتقال 

                                                   

2 

  الدائرة  ا"ختصاص
  ا"بتدائية

1000شارع باريس تونس  11  تونس  الجراحة العامة

  تونس  جراحة الوجه والتجميل
قرب مصحة المنار عمارة الكمبو

23  
الجلدة وجراحة  جراحة التجميل وتقويم

  اليد والحروق
مصحة التوفيق العيادات الخارجية ط   تونس

  مستشفى الرابطة تونس  تونس  طب ا2سنان

المعھد الوطني لSعصاب الرابطة تونس   تونس  طب ا2عصاب

  مستشفى الحبيب ثامر تونس  تونس  طب ا#نعاش

قسم الجراحة المستشفى العسكري تونس  تونس  الجراحة العامة

  مستشفى الرابطة تونس  تونس  الجراحة العامة

تونس  20نھج أحمد التليلي عدد   تونس  الشؤون المالية

  تونس  طب المفاصل والعظام
شارع خير الدين باشا مونبليزير تونس حدائق الباشا عمارة  41

   Astréeتأمينات 

  مستشفى الحبيب ثامر تونس  تونس  طب المفاصل والعظام

2000المركز التجاري ق[كسي   تونس  طب الشغل

شارع محمد الخامس البلفدير  65  تونس  طب الشغل

2052 مستوصف حي الزھور  تونس  طب الشغل

قسم الطب الباطني مستشفى المنجي سليم سيدي داود المرسى  تونس  الطب الباطني وأمراض الغدد

شارع الحبيب بورقيبة، باردو  63  تونس  جراحة العيون
لجراحة العامة وجراحة الكلى ا

  والمجاري البولية
نوفمبر  7مصحة التوفيق شارع   تونس

معھد محمد القصاب للجبر وتقويم ا2عضاء بقصر السعيد  تونس  جراحة العظام والكلوميات

لعصبي، المعھد الوطني لSعصاب الرابطة قسم جراحة الجھاز ا  تونس  جراحة الجھاز العصبي

قسم جراحة ا2عصاب بالمستشفى العسكري باب عليوة، تونس  تونس  طب وجراحة ا2عصاب
  تونس ء باب سويقةبطحا 54  تونس  الطب النفسي
  منوبة 2010معھد القصاب   تونس  ضاءالجبر وتقويم ا2ع

مستشفى الرازي نھج البرتقال   تونس  طب الشيخوخة

 واللقب ا"سم ر/ع

  عبد العزيز الوسAتي  22

  محمد الصغير  23

24  
  عطف المحرزي

  حرم الحجري
  بديعة الجمالي  25

  نزيھة قويدر  26

  زھير الجربي  27

  محمد بن علية  28

  ھشام ھويسة  29

  محمد الھيشري  30

  حياة بن سدرين  31

  سمير الكشباطي  32

  محمد الياس بن مرزوق  33

  فاطمة الفقيه  34

  حافظ معلى  35

  كمال بوسAمة  36

  سلمى العواني  37

  الحبيب بوجناح  38

  مراد الجنزري  39

  نجيب الخوجة  40

  عدنان السAمي  41
  أمال المھيري  42
  أحمد بالقاضي  43
  جميلة المحسني  44



25/06/2015 10:55:33                                                                                                      

 

أرقام   العنوان
  الھاتف

71601555  
97440484  

  شارع أحمد التليلي المنزه الخامس
71752772  
98322156  

  فاكس
71237953  

  مركز اUصابات و الحروق البليغة بن عروس قسم جراحة العظام

71389659  
71389533  
98337661  

  فاكس
71389652  

  تونس 1082

71845762  
71796107  
98302990  

  فاكس
71788248  

  70604862  الدندان 2011 7نھج قصر السعيد إقامة إيمان شقة 
98952700  

 مركز الفرابي الطبي المنزه السادس نھج الشيخ الزغوان 
71751919  
98312838  

98327497  

  71783478  منوبة

  71552200  سيدي ثابت 2020المدرسة الوطنية للطب البيطري 

  71552200  ابت سيدي ث 2020المدرسة الوطنية للطب البيطري 

  71552200  سيدي ثابت  2020المدرسة الوطنية للطب البيطري 

  2036نھج المدينة الشھباء سكرة 
71759164  
71765176  
98357711  

-  

  71600339  2010نھج البرتقال منوبة 
20302856  

  71520022  منوبة 2010معھد محمد القصاب لتقويم ا2عضاء 

2013  71381267  

  -  ، نھج بئر الطراز بن عروس 

2040  -  

  -  نھج ابن الجزار مقرين العليا 

  71310528  2063نھج الخير المدينة الجديدة 
21459688  

2033  -  

  -  2034نھج الشاذلي خزندار الزھراء 

  71439101  2050شارع الحبيب بورقيبة حمام ا2نف 
21161490  

                                                   

3 

  الدائرة  ا"ختصاص
  ا"بتدائية

شارع أحمد التليلي المنزه الخامس 28  تونس  "الفروسية"الطب البيطري 

جراحة العظام والكلوميات وجراحة 
 المفصال بالمنظار

مركز اUصابات و الحروق البليغة بن عروس قسم جراحة العظام  تونس

1082نھج طارق بن زياد  35  تونس طب المسنين

نھج قصر السعيد إقامة إيمان شقة   تونس المعدات الطبية

مركز الفرابي الطبي المنزه السادس نھج الشيخ الزغوان   منوبة جراحة العظام

 2مان مصحة ا  منوبة جراحة العظام

منوبة 2010معھد محمد القصاب   منوبة  تقويم ا2عضاء وجبر الكسر
المدرسة الوطنية للطب البيطري   أريانة  البيطرة
المدرسة الوطنية للطب البيطري   أريانة  البيطرة
المدرسة الوطنية للطب البيطري   أريانة  البيطرة

نھج المدينة الشھباء سكرة  28  أريانة  البيطرة

  2080نھج النسيم أريانة  1  أريانة  الطب البيطري

نھج البرتقال منوبة  1مستشفى الرازي   أريانة  الطب النفسي

معھد محمد القصاب لتقويم ا2عضاء   أريانة  جراحة العظام
2013نھج بنزرت بن عروس  7  بن عروس  طب الحنجرة

، نھج بئر الطراز بن عروس 18  بن عروس  علم التسمم
2040حي محمد علي رادس  143  بن عروس  علم النفس السريري

نھج ابن الجزار مقرين العليا  25  بن عروس  جراحة الفم وا2سنان

نھج الخير المدينة الجديدة  239  بن عروس  البدنيةتقييم ا2ضرار 

2033نھج ابن طفيل مقرين  5  بن عروس  الصيدلة والكيمياء

نھج الشاذلي خزندار الزھراء  10  بن عروس  الجراحة العامة

شارع الحبيب بورقيبة حمام ا2نف  10  بن عروس  صل والعظامطب المفا

 واللقب ا"سم ر/ع

  ياسين المعتمري  45

 الحاج صالح المھدي بن  46

 سامي العAقي  47

 ينرضا القبط  48

 أمال القرقوري  49

 صAح الدين الكراي  50

  صابر بوحديبة  51
  عبد الفتاح التريكي  52
  أحمد شبشوب  53
  جمال الّرخيص  54

  عبد الرحمان الباجي  55

  علي الشعبوني  56

  ريم غشام حرم عطية  57

  فيصل سعداوي  58
  نور الدين شبشوب  59
  عبد الّرزاق الھذيلي  60
  منيرة الموفق  61
  منية الزريبي حرم المھني  62

  مصطفى بن رجب   63

  صالح بن الفرجاني الككلي  64
  أنيس بن محمد بن معّمر  65

  عاطف السناني  66
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أرقام   العنوان
  الھاتف

  72431422  وحدة ا#نعاش الطبي المستشفى الجھوي بنزرت
98441710  

   7000باب ماطر بنزرت  79ب .حي الروابي ص
72438161  
24036324  
98636324  

  7070شارع علي البلھوان رأس الجبل بنزرت 
72431224  
72431422  
98224846  

 بنزرت  

72431878  
72438673  
98440132  
21639812  

  دي المرج قبالة مقبرة الشھداء بنزرت
72436144  
99426690  
97610764  

  72225070  قرمبالية 

8000  
71763264  
72285165  
98271412  

  73223111  م الطب الشرعي المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة     

  73263411  المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة

  98400895  المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة

98404461  

  73369430  المستشفى الجامعي سھلول سوسة
98400379  

  73369430  المستشفى الجامعي سھلول سوسة
98403273  

  -  عمارة سلتان نھج سنقور سوسة

  المستشفى الجامعي سھلول سوسة
73369430  
98404415  
20404515  

  73369430  المستشفى الجامعي سھلول سوسة
98403154  

  73243533  نھج البرتقال خزامة الشرقية سوسة

73228112  

  73221411  المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة
98202924  
73240933  
73221411  

  73369430  جامعي سھلول سوسة 

  73222134  المستشفى الجامعي سھلول سوسة
73241411  

  73221411  المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة

                                                   

4 

  الدائرة  ا"ختصاص
  ا"بتدائية

وحدة ا#نعاش الطبي المستشفى الجھوي بنزرت  بنزرت  طب ا2عصاب

حي الروابي ص 1131شقة  11 عمارة  بنزرت  الجراحة العامة

شارع علي البلھوان رأس الجبل بنزرت  88  بنزرت  الجراحة العامة

 7000مكرر نھج تونس  47  بنزرت طب شغل

دي المرج قبالة مقبرة الشھداء بنزرتوا  بنزرت  طب الشغل

قرمبالية  8030حي محمد علي   قرمبالية  البيطرة

8000نھج خليفة حمروني نابل  4  قرمبالية  علم ا2دوية

م الطب الشرعي المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة     قس  سوسة  الطب الشرعي
المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة  سوسة  طب العيون

المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة  سوسة  جراحة العظام
  الزياتين ـ  سوسة مصحة  سوسة  جراحة العطام

المستشفى الجامعي سھلول سوسة  سوسة  جراحة العطام

المستشفى الجامعي سھلول سوسة  سوسة  جراحة العظام

عمارة سلتان نھج سنقور سوسة  سوسة  جراحة العظام

المستشفى الجامعي سھلول سوسة  سوسة  جراحة العظام

المستشفى الجامعي سھلول سوسة  سوسة  جراحة العظام

نھج البرتقال خزامة الشرقية سوسة 8  سوسة  تقويم ا2عضاء
  نھج ليوبولد سانغور سوسة   سوسة  اض الصدريةا2مر

المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة  سوسة  ا2مراض الصدرية

  سوسة 2القنطاوي نرجس   سوسة  الجراحة العامة

جامعي سھلول سوسة المستشفى ال  سوسة  الجراحة العامة

المستشفى الجامعي سھلول سوسة  سوسة  الجراحة العامة

المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة  سوسة  طب الشغل

 واللقب ا"سم ر/ع

  رضا كدوس   67

  المنصف قندورة   68

  إبراھيم قرط  69

 سليم خضر   70

  لطفي المحجوب  71

  مالك الزرلي  72

  رياض دغفوس  73

  محمد كمال شوقير  74
  فافاني بالحاج حميدة  75
  صAح الدين الغنوشي  76
  توفيق مولى  77

  غازي الغنوشي  78

  رياض بن حميدة  79

  سمير إبراھم  80

  مانجAل دح  81

82  
  محمد العزيز

  بن عياش
  حامد كمون  83
  محمد بن سعد  84

  عبدالحميد قروش  85

  مصطفى كحيلة  86

  فتحي دربال  87

  منجي كشيدة  88

  نجيب مريزق  89
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أرقام   العنوان
  الھاتف

  73221411  المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة
20569602  

73227834  

  73226623  

  73369430  المستشفى الجامعي سھلول سوسة 
98402502  

  73221411  المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة 

  73226626  نھج ليوبولد سانغور بناية بن سعد سوسة 

  73221411  المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة

  4089القنطاوي حمام سوسة  2
73253196  
98400580  

  فاكس
73364701  

4000   73227592  
73224619  

73226669  

  73223411  قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي فرحات حشاد 
73221411  

  73226626  

  73242711  4000نوفمبر سوسة 

  73224457  سوسة 4051نھج عبد الحميد ابن باديس حي خزامة 
98403457  

  73240771  المستشفى الجامعي سھلول سوسة 
98403154  

  73369411  مستشفى الجامعي سھلول سوسة 
73369430  

  73369411  4051مستشفى الجامعي بسھلول ـ  سوسة 
73369430  

  73233956  سوسة

  73244937  
98400710  

  73219502  
98403148  

  73271728  ـ سوسة  4051خزامة 
98402240  

   4002نھج سالم بوحاجب بوحسينة سوسة 
73232552  
98401476  

  فاكس
73224619  

  قسم الطب الشرعي مستشفى فرحات حشاد سوسة
73221411  
73219507  
21187424  
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  الدائرة  ا"ختصاص
  ا"بتدائية

  جراحة ا2ذن
  وا2نف والحنجرة

المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة  سوسة

  نھج ليوبولد سانغور سوسة  سوسة  وا2نف والحنجرة جراحة ا2ذن
  شارع ليوبولد سانغور سوسة  سوسة  أمراض العظام والمفاصل

المستشفى الجامعي سھلول سوسة   سوسة  جراحة الكلى والمجاري البولية

المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة   سوسة  الطب النفسي
نھج ليوبولد سانغور بناية بن سعد سوسة  1  سوسة  الطب النفسي

المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة  سوسة  التحاليل المخبرية

2شارع ا2قحوان نرجس  35  سوسة  التحاليل المخبرية

4000نھج الشاذلي خزندار سوسة   سوسة  التحاليل المخبرية

  نھج الجزائر سوسة 3  سوسة  قيس السمع

قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي فرحات حشاد   سوسة  الطب الشرعي

  نھج ليوبولد سنغور سوسة  1  سوسة  الطب النفسي
نوفمبر سوسة  7مصحة الزياتين شارع   سوسة  الطب الباطني

نھج عبد الحميد ابن باديس حي خزامة   سوسة  طب العيون

المستشفى الجامعي سھلول سوسة   سوسة  الجراحة العامة

مستشفى الجامعي سھلول سوسة   سوسة  الكبد والجھاز الھضمي

مستشفى الجامعي بسھلول ـ  سوسة    سوسة  الع[ج الطبيعي وتقويم ا2عضاء

سوسة 4002شارع دار الس[م  2  سوسة  تحليل المواد الغذائية

  نھج ا#سكندرية حمام سوسة  سوسة  الطب البيطري

  مستشفى فرحات حشاد سوسة  سوسة  ا2مراض السرطانية

جراحة العظام والمفاصل وتقويم 
  ا2عضاء

خزامة  7166إقامة ياسمين شقة   سوسة

  التحاليل المخبرية للمواد 
  الكيمياوية والصيدUنية

نھج سالم بوحاجب بوحسينة سوسة  6  سوسة

قسم الطب الشرعي مستشفى فرحات حشاد سوسة  سوسة  الطب الشرعي

 واللقب ا"سم ر/ع

  كمال بوزويتة  90

  ھشام بالناصر  91
  عبد السAم بن عناية  92

  علي مصباح  93

  بشير بلحاج علي  94
  شبيل بن ضياء  95
  يوسف إبراھم  96

  فرحات كريفة  97

  الطيب رمضان  98

  محمد توفيق ھويدي  99

  ماجد الزمني  100

  شمس الدين حمودة  101
  عبدالحميد جعيدان  102

  محمد خليل رمضان  103

  يونس دحمان  104

  سالم العجمي  105

  نجيب بن عامر رجب  106

  الحبيب فؤاد ناصفي  107

  عبدالرحمان حميدي  108

  سليم بن محمد الھاشمي بن أحمد  109

  عدنان السيالة  110

  حسني الرياني  111

  تسنيم بن محمد المصمودي  112
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أرقام   العنوان
  الھاتف

  73221411  المستشفى الجامعي فرحات حشاد قسم الجراحة العامة سوسة 
98456816  

  73219509  قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة
98603810  

  73228410  مستشفى سھلول قسم ا#نعاش والتبنيج سوسة
98400183  

  73202020  شارع الحبيب بورقيبة سوسة 
23202073  

  ساحة المغرب العربي سوسة 

73210256  
98400805  
26400805  

  فاكس
73210380  

  73461144  5000المنستير  
98405902  

CTAMA 73468173  5000المنستير  2ط  

  -  5000المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة المنستير 

  -  5000المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة المنستير 

  -  5000مكرر سوسة  3

  -  5000المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة المنستير 

  73242683  مصحة طب ا2سنان كلية طب ا2سنان المنستير 
98400150  

5000  
73460869  
73449824  
98407821  

  73500166  مستشفى فطومة بورقيبة المنستير 
98407233  

 المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة
73504094  
98405882  

  73693000  المھدية 
98408989  

  74241511  صفاقس 22عدد  405

  74221077  3000عمارة كريشان شارع محمد الجموسي صفاقس 

3000  74221114  
74243229  

  74299133   3000نھج محمد الجموسي صفاقس 

  3000نھج محمد الجموسي صفاقس 
98445353  
74299133  
74299134  

  74247275  زنقة الحمايري صفاقس
74244511  
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  الدائرة  ا"ختصاص
  ا"بتدائية

المستشفى الجامعي فرحات حشاد قسم الجراحة العامة سوسة   سوسة  الجراحة العامة

قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة  سوسة  الطب الشرعي وتقييم ا2ضرار البدنية

مستشفى سھلول قسم ا#نعاش والتبنيج سوسة  سوسة  عاش والعناية المركزةالتبنيج وا#ن

شارع الحبيب بورقيبة سوسة  5  سوسة أمراض ا2ذن وا2نف والحنجرة

ساحة المغرب العربي سوسة    سوسة الجراحة العامة

 108حي العمران منزل عدد   المنستير  الطب الشرعي

CTAMAنھج الشاذلي ق[لة عمارة   المنستير  الطب البيطري

المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة المنستير   المنستير  طب ا2طفال
المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة المنستير   المنستير  طب ا2عصاب

3عدد  125شارع سنفور نھج   المنستير  جراحة ا2عصاب

ة ا2ذنين وا#نف أمراض وجراح
  والحنجرة

المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة المنستير   المنستير

طب أمراض الفم وا2سنان والتركيب 
  ا#صطناعي

مصحة طب ا2سنان كلية طب ا2سنان المنستير   المنستير

5000نھج الشاذلي ق[لة المنستير   المنستير  وا2ذنينطب امراض الحلق وا2نف 

مستشفى فطومة بورقيبة المنستير   المنستير  جراحة ا2عصاب

المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة  المنستير  جراحة العظام والمفاصل

المھدية  1934مارس  2شارع   المھدية  الطب النفسي

405نھج 1.5طريق ا2فران كلم   صفاقس  الطب الشرعي

عمارة كريشان شارع محمد الجموسي صفاقس   صفاقس  طب الشغل

3000نھج غرة جوان صفاقس 2  صفاقس  طب الشغل

نھج محمد الجموسي صفاقس  68  صفاقس  طب الشغل

نھج محمد الجموسي صفاقس  68تفقدية طب الشغل   صفاقس  طب الشغل

زنقة الحمايري صفاقس 3طريق العين كلم   صفاقس  طب الشغل

 واللقب ا"سم ر/ع

  الصخري جاء با^  113

  محمد بن الحبيب بن ذياب  114

  سعاد شلبي  115

 سالم جوھر الصيادي  116

 طاھر خيار الدين  117

  علي الشاذلي  118

  محمد رياض زھرة   119
  محي الدين رضوان   120
  محبوبة فريح  121
  محمد نجيب بن صالح الحطاب  122

  عائشة نوار حرم القصاب  123

  منير الشريف   124

  نجيب بن محمد عبد الھادي  125

  فاتن عبيد   126

  مصطفى قوبعة  127

  لطفي المستيري  128

  زھير الحمامي  129
  عواطف دربال  130

131  
  فائزة جردق 
  حرم الھنتاتي

  منير العيادي  132

  دلندة الرباعي  133

  لعربي المصموديمحمد ا  134
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أرقام   العنوان
  الھاتف

  74241907  3002عمارة الخليفة شقة ب البستان 

  74244511  3021شارع الھادي شاكر ساقية الزيت 

  74227507  3000نھج الحبيب معزون صفاقس 

  74244511  3000صفاقس  202شقة  1شارع مجيدة بوليلة عمارة ديار الوفاء 

  74242438  صفاقس 8طريق سيدي منصور كلم 
74272162  

   3000صفاقس  11
74218056  
74247880  
74296614  

  74234224  زنقة الخروبة صفاقس

  74226287  3000صفاقس 
74225513  

  74295542  3000شارع الھادي شاكر صفاقس 
74222628  

  74242613  زنقة الحصايري صفاقس

  74227680  3000نھج مصباح الجربوعي صفاقس 
74296296  

  74297555  المركز الوسيط طريق المطار واد الشعبوني صفاقس

  74292335  3000نھج داغ ھامرشولد صفاقس 

  74243979  زنقة بودبوس صفاقس

  74225787  3000ساحة يوم تونس باب الديوان صفاقس 

  74226712  3000صفاقس  5نوفمبر عمارة ابن خلدون مدخل ج شقة عدد 

  74297806   3000صفاقس  10نوفمبر عمارة ابن خلدون مدرج د شقة عدد 

  74242340  صفاقس 150

  74267921   شارع ا#مام سحنون صفاقس
74242444  

  74240188 0.5حي الصندوق القومي للتقاعد والحيطة ا#جتماعية سوق الزيت طريق قرمدة كلم 
74241511  

  74225022  3000شارع الھادي شاكر صفاقس 

  98410475   10ق قرمدة على اليسار مكتب عدد مركب ابن زھر باب الجبلي بداية طري
74405199  

  74244511  شارع الطبلبي قرمدة صفاقس 

3060  74290021  

  74246518  صفاقس 
74240549  

  74241888  3029مخبر علم ا2دوية كلية الطب صفاقس 
74247036  

  74244541للتقاعد والحيطة ا#جتماعية عمارة ج شقة عدد  الوطنيحي الصندوق 
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  الدائرة  ا"ختصاص
  ا"بتدائية

عمارة الخليفة شقة ب البستان  0.5طريق تينور كلم   صفاقس  الطب النفسي
شارع الھادي شاكر ساقية الزيت  241  صفاقس  الطب النفسي
نھج الحبيب معزون صفاقس  69  صفاقس  الطب النفسي
شارع مجيدة بوليلة عمارة ديار الوفاء   صفاقس  الطب النفسي

طريق سيدي منصور كلم  5حي المنصورة عدد   صفاقس  الطب النفسي

11باب الجبلي ا2ورقة مدرج   صفاقس  الجھاز العصبي والعض[ت

زنقة الخروبة صفاقس 3طريق تنيور كلم   صفاقس  طب العيون

صفاقس نھج ليوبولد سانغور  2  صفاقس  طب العيون

شارع الھادي شاكر صفاقس  40  صفاقس  طب العيون

زنقة الحصايري صفاقس 3طريق العين كلم   صفاقس  طب الغدد

نھج مصباح الجربوعي صفاقس  21  صفاقس  ا2نف والحلق وا2ذنين

المركز الوسيط طريق المطار واد الشعبوني صفاقس  صفاقس  ا2نف والحلق وا2ذنين
نھج داغ ھامرشولد صفاقس  14  صفاقس  ا2نف والحلق وا2ذنين
زنقة بودبوس صفاقس 5طريق ا2فران كلم   صفاقس  ا2نف والحلق وا2ذنين
ساحة يوم تونس باب الديوان صفاقس  14  صفاقس  ا2نف والحلق وا2ذنين

نوفمبر عمارة ابن خلدون مدخل ج شقة عدد  7شارع   صفاقس  طب ا2سنان
نوفمبر عمارة ابن خلدون مدرج د شقة عدد  7شارع   صفاقس  جراحة المخ وا2عصاب
150نھج  1.5طريق ا2فران كلم   صفاقس  جراحة المخ وا2عصاب

شارع ا#مام سحنون صفاقس 7طريق قرمدة كلم   صفاقس  الجراحة الصدرية والقلب والشرايين

  صفاقس  الجراحة العامة والجھاز الھضمي
حي الصندوق القومي للتقاعد والحيطة ا#جتماعية سوق الزيت طريق قرمدة كلم 

  صفاقس
جراحة العظام والمفاصل وتقويم 

  ا2عضاء
شارع الھادي شاكر صفاقس  20  صفاقس

جراحة العظام والمفاصل وتقويم 
  ا2عضاء

مركب ابن زھر باب الجبلي بداية طري  صفاقس

شارع الطبلبي قرمدة صفاقس  93  صفاقس  زرع الكلى
3060نھج الفتح المحرس  10  سصفاق  الطب العام

صفاقس  2طريق المطار كلم   صفاقس  أمراض الدم والمناعة

مخبر علم ا2دوية كلية الطب صفاقس   صفاقس  علم ا2دوية

حي الصندوق  0.5طريق قرمدة   صفاقس  التشخيص المجھري ل[مراض

 واللقب ا"سم ر/ع

  فرحات الغريبي  135
  محمد المعالج  136
  رضوان المھيري  137
  وسيم السAمي  138

  عثمان عمامي  139

  رشيد الھنتاتي  140

  محمد الشعبوني  141

  مراد الزحاف  142

  نبيل عمار  143

  محمد عبيد  144

  أنور عبدالكافي  145

  سھيل السAمي  146
  سمير العش  147
  محمد دريرة  148
  نورالدين الفراتي  149
  محمد اللومي  150
  خالد الھنتاتي  151
  الحبيب بن منصور  152

  يوسف سحنون  153

  محمد بيروتي  154

  عبدالقادر الخراط  155

  أحمد الشعبوني  156

  جميل الحشيشة  157
  نورالدين جراد  158

  منير الفريخة  159

  خالد منير الزغل  160

  طارق الرباعي  161
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أرقام   العنوان
  الھاتف

  74292237  3011الخيرية ساقية الدائر 

  صفاقس " ج"رج نوفمبر عمارة ابن خلدون مد
74298222  

  74211069  صفاقس" 2د " نوفمبر عمارة ابن  خلدون 

  74298098  صفاقس

  74211907  شارع الحبيب بورقيبة صفاقس

  74210635  د صفاقس الجديدة 28نوفمبر عمارة ا2مان شقة 

  74229947  عمارة ا#نط[قة نھج حفوز صفاقس

  74241065  3027منزل شاكر صفاقس  في[ الدوحة حي السرور طريق

  -  صفاقس 3نوفمبر ا2روقة مدرج عدد 

  قسم الطب الشرعي مستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس 
74660394  
98411930  

  فاكس
74451656  

  98413667  ن المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس

  98418510  صفاقس 404عدد  4نوفمبر موكب عائدة مدرج ب طابق 

 صفاقس 3022-  147نھج الفاطميين 

74268941  
98630941  

  فاكس
74874446  

  20413794صفاقس الجديدة        112نھج الھادي نويرة عمارة ابن رشد مدخل ا الطابق اUول عدد 
  ھاتف فاكس

74406390  

  75271052  م قابسجمال عبد الناصر عين الس[

  75274090 شارع محمد علي قابس 

75276446  

75272659  

  75270789  

  75278888  جي سليم عمارة بن كي[ني ـ قابس 

6000  75274290  

6000   75274110  

  75222174  قابس  6000
22738383  

  98420717  الجھوي بقابس قسم الجراحة العامة

  75274155  
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  الدائرة  ا"ختصاص
  ا"بتدائية

  صفاقس 514
الخيرية ساقية الدائر  5.5طريق المھدية كلم   صفاقس  الوقاية وحفظ الصحة

  صفاقس  جراحة ا2طفال
نوفمبر عمارة ابن خلدون مد 7شارع 

  
نوفمبر عمارة ابن  خلدون  7شارع   صفاقس  الطب النفسي

صفاقس 10ا2روقة مدرج عدد   صفاقس  ا2مراض النفسية
شارع الحبيب بورقيبة صفاقس 48  صفاقس  ا2مراض النفسية
نوفمبر عمارة ا2مان شقة  7شارع   صفاقس  الجھاز العصبي

عمارة ا#نط[قة نھج حفوز صفاقس  صفاقس  أمراض المفاصل والعظام
في[ الدوحة حي السرور طريق 62  صفاقس  أمراض الكلى والمجاري البولية

نوفمبر ا2روقة مدرج عدد  7شارع   صفاقس  ا2مراض الجلدية

قسم الطب الشرعي مستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس   صفاقس  الطب الشرعي

  طب العيون
  

ن المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقسقسم العيو  صفاقس

نوفمبر موكب عائدة مدرج ب طابق  7شارع   صفاقس  حوادث الشغل وا2مراض المھنية

التعقن الجرثومي الصناعي الغذائي 
  والبيئي

نھج الفاطميين  7طريق اUفران كلم   صفاقس

  صفاقس  طب ا2سنان
نھج الھادي نويرة عمارة ابن رشد مدخل ا الطابق اUول عدد  

3027  

جمال عبد الناصر عين الس[شارع   قابس  طب عام
شارع محمد علي قابس  245  قابس الجراحة العامة
  المستشفى الجھوي بقابس  قابس  الجراحة العامة
  علي قابس شارع محمد 63  قابس  جراحة العيون

  شارع محمد علي قابس 117  قابس  ا2سنانطب 
جي سليم عمارة بن كي[ني ـ قابس شارع المن 11  قابس  طب العظام والمفاصل والعمود الفقري

6000شارع محمد علي قابس  79  قابس  أمراض العيون

6000شارع محمد علي قابس  59  قابس  الجھاز التنفسي وا2مراض الصدرية

  تحاليل بيولوجية متعلقة بالبيئة
  

6000شارع الحبيب بورقيبة  125  قابس

الجھوي بقابس قسم الجراحة العامة المستشفى  قابس  الجراحة العامة
  شارع المنجي سليم قابس  7  قابس  طب وجراحة العيون

 واللقب ا"سم ر/ع

  عدنان شطورو  162

  فتحي ولھا   163

  علي جراية  164
  سمير العيادي  165
  محسن ھدريش  166
  ري المھيريشك  167
  رياض القلسي  168
  محمد نبيل المھيري  169
  محمد المكور  170

  سمير معتوق  171

  جمال الفقيه  172

  وداد الفخفاخ  173

  سمير الجوة  174

  جمال الدين بن جماعة  175

  مصطفى الجريدي  176
 نصر بالحاج بالطيب  177

  محمد الطيب النعمان   178
  نور الدين المحجوبي   179
  محمد الطاھر سعيد   180
  عبد العالي بن عمار النوري  181
  حافظ بن الطاھر الكراي  182
  د باليفيصل بن محم  183

  إكرام بنت عبد الوھاب ثابت   184

  عبد الوھاب بن محمد أونيسي  185
  مصطفى بن علي المؤدب الحمروني  186
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أرقام   العنوان
  الھاتف

75643179  

75435598  

4170  75683140  

  75620640  نھج سيدي بوبكر حومة السوق جربة
98319992  

  نوفمبر قبلي 
75493800  
98338738  

  فاكس
75493800  

76228335  

76225177  

2100  76228573  

  76223499  2100، شارع الحسين بوزيان قفصة 

  قفصة  2100
76225999  
76227550  
98305256  

2200  76453655  
96870555  

  76631589  لحبيب بورقيبة سيدي بوزيد

9100  76632500  

  76633298  9100مصبغة عيساوي سيدي بوزيد 

  76633353  وزيد شارع الحبيب بورقيبة سيدي ب
98414253  

  77723785  القيروان  17الحي التجاري نھج المھدية شقة عدد 
77233784  

  98823543  حي الدير الكاف

  78228110  ى الجھوي بالكاف
98292976  

  -  نھج الطيب المھيري جندوبة

  الجراحة العامة المستشفي الجامعي الحبيب بوقطفة بنزرت 
98306892  
72431470  

Fax  

72443500  

                                                   

9 

  الدائرة  ا"ختصاص
  ا"بتدائية

  نھج الكويت مدنين  مدنين  الطب
  4130ق قابس مدنين طري  مدنين  الطب العام

4170جرجيس  2طريق مدنين كلم   مدنين  الجراحة وتقويم ا2عضاء

نھج سيدي بوبكر حومة السوق جربة ،1  مدنين  الجراحة العامة

نوفمبر قبلي  7عمارة التواتي ساحة    قبلي  أمراض ا2نف والحلق وا2ذنين

  نھج الورود الدوالي قفصة   قفصة  جراحة العظام

  المستشفى الجھوي بقفصة   قفصة  الطب العام

2100، شارع ابن سينا قفصة 195  قفصة  الطب العام

، شارع الحسين بوزيان قفصة 23  قفصة  طب ا2سنان

2100شارع محمد علي الحامي   قفصة  الجراحة العامة

2200حي الملعب القديم توزر   توزر  الطب العام

لحبيب بورقيبة سيدي بوزيد، شارع ا90  سيدي بوزيد  الطب
9100نھج السودان سيدي بوزيد   سيدي بوزيد  طب ا2عصاب

مصبغة عيساوي سيدي بوزيد   سيدي بوزيد  الطب الباطني

شارع الحبيب بورقيبة سيدي ب 55  سيدي بوزيد  الطب العام

الحي التجاري نھج المھدية شقة عدد   القيروان  طب ا2سنان

حي الدير الكاف 941شقة  9ة عمار  الكاف  الطب النفسي

ى الجھوي بالكافاUسنان بالمستشفقسم طب   الكاف  طب ا2سنان

نھج الطيب المھيري جندوبة 22  جندوبة  حفظ الصحة

الجراحة العامة المستشفي الجامعي الحبيب بوقطفة بنزرت قسم   بنزرت   الجراحة العامة 

 واللقب ا"سم ر/ع

  ساسي الخرشاني  187
  محمد كرشيد  188
  محمد الخراط  189

  عبد اللطيف بالقائد  190

  المختار بن يحي   191

  الھادي الھرابي  192

193  
  عز الدين

  ناصري 
  فوزي الزواري  194
  توفيق طالب  195

  صابر الغريبي  196

  عادل الميساوي  197

  بودربال النصيري  198
  رشيد عاشوري  199
  بلقاسم عيساوي  200

  عبد الرحمان كدوس   201

  فاتح العلويني  202

  المنصف بن محمد شلوف  203

  محمد حفصي  204

  مختار السعيدي  205

  سامي بوشوشة   206

 


