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  تقدير الضرر البدنيأطباء  قائمة عاّمة في
  

 واللقب ا�سم ر/ع
  دائرة

أرقام   العنوان  استئناف
  الھاتف

  2نھج مدينة العبيلة، النصر  10  تونس نجيب بن رمضان السحيري 1
98539749  
71811451 

 عروس مركز ا�صابات والحروق البليغة ببن  تونس الھادي بن العربي العنابي 2
98422426  
71389651  

 مستشفى عزيزة عثمانة تونس  تونس محمد لسعد كانون 3
71570593  
98264000  

 باردو 2نھج حافظ إبراھيم قصر السعيد  7  تونس محسن بن محمد زروق 4

98305894  
71503166  

  فاكس
71663904  

  98314975 شارع الھادي نويرة  اقامة ا6فق  النصر  10  تونس سامي بورغيدة 5

 أكتوبر مونفلوري، تونس الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد  15شارع  42  تونس راجيالمنذر بن محمد الد 6
98272929  
71491155  

 نھج الحبيب بورقيبة تونس 15مستشفى الرازي منوبة  قسم ابن الجزار ـ   تونس جميلة بنت علي المحسنـي 7
97440484  
71600339  

 ونفلوري ـ تونسشارع الساحل م 6عدد   تونس فاطمة الع?ني حرم الفقيه 8
71590500  
98255118  

 ا�دارة العامة للصحة العسكرية القاعدة العسكرية باب سعدون   تونس عادل عمري 9
71562900  
98336845  

  2011نھج أسد ابن الفرات الدندان  15  تونس إبراھيم بن زيتون 10
71227770  
98687289  

 2034ھراء شارع الحبيب بورقيبة الز 74  تونس رشيد بن حسن فرشيشي 11

98313447  
71481549  

  فاكس
71451481 

 شارع الحرية تونس  129  تونس مريم بنت عبد الرحمان الفاطمي 12
98331688  
98346956  
71288656  

 نھج اليرموك حي سليمان الرياض برج السدرية  تونس ألفة بنت محمد الجليدي حرم قطاط 13
98358586  
72341224  

 7شارع معاوية ابن سفيان، المنزه  56  تونس رياض بن محي الدين علية 14
98224464  
71751837  
71231936  

 حي النصر  Bloc B- App 07شارع العھد الجديد إقامة الزمرد    تونس لطيفة الھادفي حرم شحيمة 15
98306911  
71708393  
71866286  

 1008نھج أبو القاسم الشابي مونفلوري، تونس  10  تونس سنية بنت محمد الھادي الكرمة 16
98650079  
99650079  
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 واللقب ا�سم ر/ع
  دائرة

أرقام   العنوان  استئناف
  الھاتف

71331570  

 تونس 1001شارع فرحات حشاد  59  تونس حبيب منصور 17
71338026  
96312026  

 نھج بيروت تونس البلفيدير 8الصندوق الوطني للتأمين على المرض عدد   تونس جمال بن محمد الحبيب غريسي 18
98441272  
71801076  

 قسم تقويم اPعضاءمستشفى شارل نيكول،   تونس محمد بن عبد الوھاب شبيل 19
97492664

71756170  
72640306  

 2080مجمع الصحة اPساسية بأريانة   تونس رياض زنايدي 20
70722065  
20356122  
98356122  

 2080شارع الحبيب بورقيبة، أريانة  18  تونس مصطفى بن بومدين ميرالي 21
71700961  
98365951  

 )عن شارع الساحل(دي مونفلوري نھج محمد القمو 33  تونس جمال الدين بن محمد كشريد 22
98316499  
71391506  

 المدينة الجديدة 2063نھج الخير  83  تونس مصطفى بن رجب 23
21456688  
71310528  

 قسم طب اPسنان مستشفى الرابطة ـ تونس  تونس نادية فريح حرم بن مرزوق 24
22614738  
71802863  

 فى الرابطة بتونسقسم طب اPسنان  ـ مستش  تونس بديعة بنت فرج الجمالي 25
98265500  
71570827  

 تونس 1001شارع ليون مصحة النجدة  34  تونس عبد اللطيف بن النفطي الجوادي 26
98320659  
71351500  

 2052تونس  1الزھور  4106نھج  7  تونس مراد بن عبد الجبار الزواري 27
98302023  
71223843  

 ن، تونسنھج الطيب المھيري التضام 6  تونس محمد لمجد بن رجب 28
98306862  
71545460  

 قسم الطب الباطنـي بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة   تونس الزھرة بسباس حرم حسن 29
97292489  
71810101  

 أريانة 2080نھج قرطاج  34  تونس محمد الھادي بن متھنـي الجبالي 30
97419814  
71700057  

  تونس منى العياري 31
  دارة الصحةإ –ا�دارة العامة للسجون وا�صUح 

 منفلوري اPعلى ـ تونس 10003نھج  18

71952373  
71391726  
99669452  

 مركز رعاية الصحة اPساسية محمد علي الوردية، مجمع تونس الجنوبية   تونس سلوى بنت عمران شطورو 32
98680192  
71362580  

 شارع خير الدين باشا، تونس 41   تونس حياة بنت البشير بن سدرين 33
98359397

71282921  

 2010معھد القصاب لتقويم اPعضاء، منوبة    تونس صابر بن عبد الوھاب بوحديبة 34
71783478  
71606929  

 نھج علي البلھوان، بن عروس 15   تونس محمد الشريف بن رشيد 35

71384073  
98999549  

  فاكس
71389128  

 2070شارع الطيب المھيري، المرسى  17  تونس طه آغا 36
98266025  
71776583  

  71578837  المستشفى الجامعي الرابطة  تونس محمد العش 37
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 واللقب ا�سم ر/ع
  دائرة

أرقام   العنوان  استئناف
  الھاتف

98346657  

  71578981  المستشفى الجامعي الرابطة  تونس عائدة مازني بنزرتي 38
98338588  

 تونس 1008نھج علي بن عياد مونفلوري  8المستشفى الجامعي الحبيب ثامر،   تونس سمير كشباطي 39
98307400  
71397000  

  98408143               الجراحة بمستشفى الرابطة تونس        قسم  تونس  محمد بن سليمة  40

  98303425                  2010مركز القصاب للجبر وتقويم ا6عضاء منوبة   تونس  أحمد بلقاضي 41

  23302856            قسم الطب النفسي بمستشفى الرازي منوبة       تونس  ريم الغشام عطية 42

  98240130            حة والسUمة المھنية بتونس    معھد الص  تونس  حفيظ رماح 43
71571950  

  98336781            مصحة الحرس الوطني بالقرجاني تونس       تونس  أمال بن س?مة حرم بن منصور 44

  98338558            قسم تصفية الدم بالمستشفى الجھوي بخير الدين تونس    تونس  لمياء رزقي 45
70947742  

23224198       مركز الرعاية الصحية علي طراد المUسين تونس      تونس  فندري ليلى كمون 46

71238815  

  98317874            قسم الجبر وتقويم اPعضاء بالمستشفى العسكري بتونس  تونس  لطفي نويصري 47
71391756  

  23321798            المعھد الوطني Pمراض اPعصاب بتونس      تونس  كريم بن حمودة 48
71578669  

  98324857  قسم الطب الباطني مستشفى الحبيب ثامر بتونس          تونس  سمير وحيد بن رحومة 49

  الطابق اPول  تونس 1002نھج صدربعل 6فيات  17  تونس  عز الدين بن إبراھيم 50
98814614  
53874614  
71830233  

  97320485            المستشفى الجامعي الرابطة بتونس      تونس  نوفل بن دالي 51

  98200093  تونس  1073ليزير شارع خير الدين باشا عمارة مونب 81  تونس  سالم الطرابلسي 52

            مركز محمد القصاب للجبر وتقويم اPعضاء بقصر سعيد تونس    تونس  فيصل سعداوي 53
71609006  
26661160  
98331130  

  -              Pعضاء بقصر سعيد تونسمركز محمد القصاب للجبر وتقويم ا  تونس  كاترين الدزيري 54

  98422068            قسم اPمراض المھنية بالمستشفى الجامعي الرابطة بتونس  تونس  عبد المجيد بن جماعة 55

            ا�دارة الجھوية للشؤون ا6جتماعية بمنوبة حي بوستيل       تونس  عبد الكريم البجاوي 56
21464174  
71603100  
71603107  

  71573604  معھد الھادي الرايس Pمراض العيون باب سعدون تونس  تونس  يم ليميمر 57
98628086  

  قسم الطب الباطني بمستشفى المنجي سليم سيدي داود المرسى  تونس  كمال بوس?مة 58

70939033  
P180  

98254520  
  فاكس

70939118  

  د تونس معھد محمد القصاب للجبر وتقويم اPعضاء بقصر السعي  تونس  سيد بكاري 59
71606968  
98326902  

فاكس
71606920  



03/07/2019 10:49:01                                                                                                        

4 

 

 واللقب ا�سم ر/ع
  دائرة

أرقام   العنوان  استئناف
  الھاتف

  مركز ا�صابات والحروق البليغة ببن عروس قسم جراحة العظام الطابق الثاني  تونس  مھدي بن حاج صالح 60

71389659  
71389533  
98337661  

  فاكس
71389652  

  ) قسم اPعصاب(مستشفى شارل نيكول تونس    تونس  محمد فرج  61

98508641  
25408641  
71578083  

  فاكس
71562777  

  71606914  معھد محمد القصاب للجبر وتقويم اPعضاء بقصر السعيد تونس  تونس  مراد الجنزري 62
98819112  

  79218101  شارع الحبيب بورقيبة حمام اPنف 10  تونس  عاطف السناني  63
21161490  

  مستشفى المنجي سليم بالمرسى  تونس  نجاة عرفاوي 64
71513977  
98266502  

  فاكس
70939845  

  2070مكرر شارع علي بلھوان المرسى  9  تونس  إيمان قسنطيني 65
98344077  
71749877  

  فاكس
71727984  

  مستشفى الرازي بمنوبة  تونس  ثريا بن عبلة 66
98537636  
23537636  
71601339  

  20341642  المستشفى العسكري بتونس قسم اPنف واPذن والحنجرة  تونس  سنية فاتن البنزرتي 67
98341641  

  20062345  معھد محمد القصاب للجبر وتقويم اPعضاء بقصر السعيد تونس  تونس  لد أنيس كمونخا 68
71606988  

  98343269  مستشفى الحبيب ثامر قسم ا6ذن و ا6نف و الحنجرة  تونس  سارة زريبي 69
71135000  

  تونس  ھالة المرابط 70
سكرة  2036لنيفر نھج الشيخ محّمد ا –الطابق اPول  C2العيادة  –مركز سكرة الطبّي 

  )أمام مصحة سكرة(

70937654  
98616559  
55089559  

  مستشفى الرابطة تونس" ب"قسم الجراحة   تونس  ھشام ھويسة 71
71821663  
71578948  
98319025  

  تونس  ياسين مالك 72
الطابق الخامس عمارة نسرين نھج  الصندوق الوطني للتأمين على المرضإدارة التفقد ب

  تونس  1073محمد منونبليزير 
98903514  

  2000باردو ) التنظيم العائلي(نھج الجUء  2مركز الصحة ا�نجابية عدد   تونس  نرجس بن عمار 73
22934887  
98316232  

  فاكس
70728846  

  معھد الھادي الرايس Pمراض العيون بتونس  تونس  إيمان الزغل المكني 74
71577945  
71762971  
98583233  

  71569224  رل نيكول قسم طب الشغل تونسمستشفى شا  تونس  نزار العذاري 75
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 واللقب ا�سم ر/ع
  دائرة

أرقام   العنوان  استئناف
  الھاتف

71578064  
71578062  
98904939  

  فاكس
71564280  

  71799663  1002شارع الحرية تونس  46- 44  تونس  الصادق رجب 76
98218087  

  تونس 1.4.4الطابق الرابع شقة " أ"مركب البUص مبنى  –المركز العمراني الشمالي   تونس  شيراز عميرة 77
71947040  
98264732  

  كسفا
71321968  

   1002شارع الحرية تونس  46- 44  تونس  محمد بن مي?د 78
71847531  
98472938  

  فاكس
71547579  

  سيدي داود المرسي) وحدة طب الشغل(مستشفى المنجي سليم   تونس  منية الدزيري بن ل?ھم 79
70109126  
70825553  
98222988  
23323826  

  70825553  شارع باب بنات تونس –ماعية ديوان وزارة الشؤون ا6جت  تونس  لطفي بن ل?ھم 80
20222980  

  71712102  2037أريانة  8المنزه  B36مكرر شارع عثمان بن عفان الطابق الثالث  48  تونس  ھشام الشرفي 81
98327901  

  قسم الجراحة العامة مركز الحروق وا�صابات البليغة بن عروس  تونس  أيوب الزغ?مي 82
98444127  
25444127  

  فاكس/ه
71387134  

  98830407  قسم جراحة العظام مركز الحروق وا�صابات البليغة بن عروس  تونس  معز الدريدي 83
28830407  

  تونس) قسم الجراحة العامة(مستشفى الحبيب ثامر   تونس  أنيس بن معمر 84

71493082  
98305379  
20459459  

  فاكس
71399726  

  ضاء قصر السعيد تونسمعھد القصاب للجبر وتقويم اPع  تونس  محمد الھادي محرزي 85
70615015  
21294704  

  فاكس
71606912  

  تونس" أ"الكبد  مستشفى الرابطة قسم أمراض المعدة ة  تونس  لمياء الق?ل 86

71720966  
71560522  
98333937  

  فاكس
71560522  

  تونس  ھالة عدالة 87
  المركز الوطني للطب وعلوم الرياضة بتونس 

  المنزه 1004شارع محمد علي عقيد 
71704850  
98651028  

  98587187 2037أريانة  – 1نھج كازاخستان رياض النصر  04  تونس مختار بن عمارة زعايـمي 88
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 واللقب ا�سم ر/ع
  دائرة

أرقام   العنوان  استئناف
  الھاتف

  أريانة تونس 1نھج سراييفو رياض النصر  21  تونس  الصادق السيد 89
70821665  
70821511  
98357795  
23357795  

  قسم جراحة العظام مستشفى شارل نيكول تونس  تونس  سليم مورالي 90
71578385  
98510440  
20510440  

  70853546  مركز الصحة اPساسية الزھور تونس  تونس  حافظ معلى 91
97299797  

  تونس 15مستشفى الرابطة قسم اPذنين واPنف والحنجرة عدد   تونس  عفيفة الشرفي 92

71578769  
71561889  
98427649  

  فاكس
71561889  

  تونس 9قسم جراحة الوجه والتجميل عدد  –أفريل  9رع مستشفى شارل نيكول شا  تونس  أماني ا^ندلسي حرم ھ?ل 93
98330789  
29440789  
55078789  

  مستشفى الرابطة تونس) 21(قسم جراحة القلب والشرايين   تونس  رؤوف الدنقير 94

71571237  
71571216  
20337190  
98337190  

  فاكس
71561770  

  98201834  تونس 3د العزيز آل سعود المنار شارع عب 3مركز الطب المغاربي   تونس  نادية رماح حرم بن عاشور 95
70861065  

  مستشفى شارل نيكول تونس" ب"قسم الطب الباطني   تونس  لمياء بن حسين 96
71563120  
24330484  

  فاكس
71563120  

  2000باردو  2شقة  4شارع الحبيب بورقيبة باردو سنتر عمارة   تونس  خليل بوحاجب 97
98317593  
23317593  
71503993  

  71859275  مركز الصحة اPساسية ابن سيناء الوردية تونس  تونس  لعابد حرم شلغومنجاة ب 98
98343662  

  98347896  تونس 1الطابق الثالث عمارة أركاديا ضفاف البحيرة  31نھج بحيرة ميشيقان شقة رقم   تونس  المنجي بن يوسف 99
21189223  

  71565578  مركز التوليد وطب الرضيع بتونس  تونس  محمد باديس الشنوفي 100
98320676  

  71578225  قسم جراحة العظام مستشفى شارل نيكول تونس  تونس  إسكندر كمون 101
99354677  

  71290846  المركز الجھوي للتعبئة والتجنيد بتونس  تونس  رضا أحمدي 102
23445066  

  71578224  تونس  - قسم تقويم اPعضاء   - مستشفى شارل نيكول   تونس  حمادي لبيب 103
98340586  

  98406224  مستشفى الرابطة بتونس  تونس  معلّىرياض  104

  71569224  أفريل تونس 9قسم طب الشغل مستشفى شارل نيكول شارع   تونس  رفيق الغربي 105
98302444  
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 واللقب ا�سم ر/ع
  دائرة

أرقام   العنوان  استئناف
  الھاتف

  فاكس
71564280  

  71565578  مركز التوليد وطب الرضيع بتونس" ج"رئيس قسم   تونس  باديس الشنوفي 106
98320676  

  98648131 لرعية الصحية اPساسية نھج الخرطوم تونسإدارة ا  تونس ھناء بنت حسن ونـان 107

  أريانة  2037نھج بوخارة النصر ا6ول  38  تونس   حمادي الجمني  108
98433460  
70823652  
70850311  

  98333998  قسم الجراحة ب مستشفى الرابطة تونس   تونس   إبراھيم الغرياني  109

  98647105  ة إدارة الرعاية الصحية ا6ساسي  تونس   سندس الدرويش  110

  71569194  قسم أمراض المفاصل والعظام   تونس   ليلى شيخ روحه  111
98666326  

  98652439  مستشفى الحبيب ثامر   تونس   إيناس حريقة النايلي  112

  20530804  قسم طب الشغل وا6مراض المھنية بالمستشفى الجامعي عبد الرحمان مامي اريانة   تونس   سمية مروان الجموسي  113

  70162358  كتابة قيم الكھول معھد القصاب منوبة   تونس   حكيم الخرفاوي عبد ال 114
23305498  

  71578239  مستشفى شارل نيكول تونس  والعظام  قسم أمراض المفاصل  تونس   روضة تقية  115
98242876  

  للتعليم بتونس المستشفى العسكري اPصلي   تونس   رضا مريصة  116
71483034  
96175352  

  الفاكس 
71391099  

  تونس   سامي دلدول  117
  قسم الجراحة العامة أ مستشفى شارل نيكول تونس 

  1006باب سعدون  1938افريل  9شارع 
98531015  

  98551368  مستشفى الرابطة قسم أمراض المفاصل والرثية الروماتيزم   تونس   إلھام شعور  118

  26504955  شارع المنجي سليم العوينة سكرة  1ق الثانب شقة الطاب Eإقامة ا6ليزاي مدرج   تونس   سندس بن عبد الباري حرم الطريقي  119

  تونس   محمد الياس بن مرزوق  120
  تونس  1002نھج العراق 6فايات  2000المركز التجاري قالكسي 

 قسم طب الشغل مستشفى الحبيب ثامر  - 

  تونس  1008نھج علي بن عياد مونفلوري  8 - 
98302600  

  97552045  ن الداخلي بالمرسى تونس مستشفى قوات ا6م  تونس   كريم ساسي  121

  98829505  المستشفى الجامعي الرابطة تونس   تونس   امين دغفوس  122

  98357517  المستشفى الجامعي الرابطة تونس  تونس   إسكندر بن عمران  123

  98818435  مركز ا6صابات والحروق البليغة  بن عروس  تونس   محمد عبد الكافي  124

  98301166  تونس  3شارع الملك عبد العزيز آل سعود المنار  3المركز الطبي المغاربي   تونس   عبد العزيز النفزي  125

 مستشفى الجھوي الحبيب بوقطفة بنزرت ـ قسم ا6ستعجالي  بنزرت نجم الدين بن علي المغربي 126
98443044  
72431422  

 المستشفى الجھوي ببنزرت  بنزرت فتحي بن محمد بالطيب 127
98440220  

  

 مجمع الصحة اPساسية ببنزرت  بنزرت بن حديدرضا بن رشيد  128
98443424  
72584031  
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  الھاتف

  72470199 شارع ا�ستقUل منزل بورقيبة 32  بنزرت مصطفى عوادي 129

 المستشفى الجھوي بنزرت قسم العيادات الخارجية    بنزرت رضا بن محمد كدوس 130
98441710  
72420687  

  72590004  مستشفى جرزونة   بنزرت  جميلة حسين 131

  مصحة الضمان ا6جتماعي ببنزرت      بنزرت  منى مليم حرم بن منا 132
98443438  
21401210  
72433488  

  98294269  قسم ا6ستعجالي بالمستشفى الجھوي ببنزرت   بنزرت  حبيب جوينـي 133

  98985340          مستشفى حسان بلخوجة برأس الجبل ببنزرت      بنزرت  عبد الرحمان بن سعيد 134
72407294  

  72444152  قسم ا6ستعجالي بالمستشفى الجھوي ببنزرت   بنزرت  السالمي منذر 135
98441818  

  98442060  قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجھوي ببنزرت    بنزرت  حسين العياشي 136
72531733  

  72431422  قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجھوي الحبيب بوقطفة ببنزرت  بنزرت  الحسين منصري 137
98423839  

  72442786  بنزرت  7016العالية  - المستشفى المحلي بالعالية  بنزرت  الم رمضانس 138
  

  72518004  ةمنزل بورقيبة شارع الھادي شاكر إقامة الفتح منزل بورقيب  بنزرت  ليلى الصفاقسي 139
22848311  

  72444740  نھج المنجي سليم بنزرت  25  بنزرت  المنصف قندورة 140
20500940  

  98605942  المستشفى الجھوي ببنزرت   تبنزر  رفيعة بن ابراھيم 141
72431397  

  7000بنزرت  –شارع الحبيب بورقيبة المركز الطبي إبن النفيس  87  بنزرت  أنيس الوس?تي 142
72432999  
98711111  
21989815  

  بنزرت  7070شارع علي بلھوان رأس الجبل  88  بنزرت  إبراھيم قرط 143
72431422  
72431224  
98224846  

  98467981  المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة بنزرت   بنزرت   رامي بن صالح  144

  شارع الحبيب بورقيبة ماطر بنزرت  229  بنزرت  رفيق ناجي 145
72465252  
98259457  
20336282  

  قسم الجراحة العامة المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة بنزرت   بنزرت   سامي بوششوشة  146
98306892  
72431470  
72443500  

  98406551 شارع علي البلھوان، نابل  ابلن رياض كريم 147

  97163750 المستشفى الجھوي محمد الطاھر المعمورية بنابل  نابل محمد سويسي 148

  98351467  مستشفى منزل تميم            نابل  عبد القادر بن حمامية 149

  72347152  قسم ا6ستعجالي. المستشفى الجھوي بمنزل تميم  نابل  محمد الحبيب شقرون 150
98620420  

  72273444  المستشفى الجھوي بمنزل تميم  نابل  المانع بنعيسى 151
72344255  
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72344155  
98345434  

 1100زغوان  –قسم ا6ستعجالي  –المستشفى الجھوي بزغوان   نابل عبد الوھاب بن علي ثابت 152
72676700  
98322797  
55225512  

  وي بزغوانقسم الجراحة المستشفى الجھ  نابل  عامر عبد الس?م فيصل الكاتب 153
72676700  
99931139  

  فاكس
72675772  

  قسم جراحة العامة مستشفى المعموري نابل  نابل  محمد المنجي ميغري 154

72285022  
72264496  
98326374  
20291974  

  فاكس
72286180  

  23387359  نابل  المستشفى الجامعي محمد طاھر معموري   نابل   ساطع الس?مي  155
  

  72222888  نابل  8000شارع الھادي نويرة عمارة الياسمين الطبية  111   نابل  سنية بكاري حرم الزني  156
98345352  

  99818845  المستشفى الجھوي بزغوان   نابل   سماح بربوش  157

  25331100  قسم جراحة العظام والكلوميات مستشفى محمد الطاھر المعموري نابل  نابل  سليم الدعاس 158

 جالي بالمستشفى الجامعي سھلول ـ سوسة القسم ا6ستع  سوسة مرزوق بن ناجي منصور 159
98401608  
73367411  

 4023نھج حاطب ابن أبي بلتعة حي الرياض سھلول  53  سوسة محمد الطاھر بن محمود الواد 160
98614800  
73301584  

  98258682            المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة       سوسة  شادية بالعربية حرم الجدي 161

  98404760  قسم ا6ستعجالي بمستشفى سھلول سوسة      سوسة  ي حرم يعقوبسنية القصيب 162
73251145  

            مستشفى فرحات حشاد سوسة        سوسة  احميدة العيني  163
73244024  
98402910  
22628980  
99402910  

  99982682  قسم ا6ستعجالي بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة       سوسة  لطفي الزق?وي 164
73201604  

  73254346  مستشفى فرحات حشاد سوسة  سوسة  سھيل بن محمد مليح 165
98643848  

  مستشفى سھلول سوسة قسم جراحة عظام    سوسة  رياض فريخة 166
98404633  

  فاكس
73369466  

  -  قسم جراحة اPعصاب بمستشفى سھلول بسوسة  سوسة  حمودة القاسمي 167

  98400183  سھلول سوسة  قسم ا6نعاش و التخدير مستشفى   سوسة  سعاد شلبي 168
20002211  

  73369468  مستشفى سھلول بسوسة قسم جراحة العظام      سوسة  حاتم بوغمورة 169
97526899  

  73313296  طب الشغل المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة  قسم   سوسة   سھيل الشطي  170
97593354  
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  )أھيل الوظيفيتم والقسم الطب الفيزيائي والتقوي(مستشفى سھلول سوسة   سوسة  نجيب رجب 171
73369288  
98320630  

  فاكس
73367451  

    المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة   سوسة   جاب هللا الصخري   172

  73226702  قسم حفظ الصحة ا6ستشفائي المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة  سوسة  محمد محجوب 173
98452337  

 أمام الديوان الوطني للصناعات التقليدية، المھدية شارع الطيب المھيري  المنستير وجدي بن محمد الرقيق 174
98408990  
73692943  

 المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة ـ المنستير  المنستير عبير عيساوي بدرا وي 175
73461144  
98544333  

 الصندوق الوطني للتأمين على المرض، المنستير   المنستير عادل بن يوسف قعليش 176
98676489  
73465780  

  98916902            قسم أمراض العظام والمفاصل بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير    المنستير  عيل باجيةإسما 177

  95442205  قسم جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير      المنستير  مكرم زريق 178

  مة بورقيبة بالمنستيرالمستشفى الجامعي فطو  المنستير  محمد فوزي حمدي 179
73461144  
99831236  

  فاكس
73460678  

  مستشفى الطاھر صفر المھدية قسم جراحة العظام  المنستير  حازم بن غز�ن 180
73671744  
98602808  

  فاكس
73673629  

  73671744  المستشفى الجامعي الطاھر صفر المھدية  المنستير  فوزي عبيد  181
98408940  

  98405882  جراحة العظام والمفاصل المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة المنستير قسم   المنستير  مصطفى قوبعة 182

  المنستير  محمد ياسين بينوس 183
  المستشفى الجامعي الطاھر صفر بالمھدية 

  قسم الجراحة العامة 

73671744  
98407210  

  فاكس
73501526  

 المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير  المنستير مھدي درمول 184
98318341  
73461144  

  73460820  قسم الجراحة العامة المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير  المنستير  فوزي نعمان 185
98547304  

  قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير  المنستير  نضال الحاج سالم 186
73106074  
22407630  

  فاكس
73106005  

  73820139  المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة المنستير    المنستير  خديجة الزواري  187
97554673  

  73366720  قسم جراحة العظام مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير   المنستير   عصام العلوي  188
96386666  

  98377440  المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة المنستير   المنستير   زياد باللعج  189

  98954095  المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة المنستير  المنستير   شرف الدين عامري  190
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  73106043  المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة قسم الطب الفيزيائي والتأھيل الوظيفي المنستير  المنستير  زھرة بن صالح حرم فريح 191
98676047  

  المھدية المستشفى الجامعي الطاھر صفر   المنستير   محمد امين المصراتي  192
50554425  
73109000  

  الفاكس 
73671579  

 3027صفاقس  1باب الجبلي طريق قرمدة عمارة ابن زھر الطابق    صفاقس ماھر بن عبد العزيز العش 193
98410578  
74402999  

  عمارة ابن رشد شارع الھادي نويرة باب الجبلي، صفاقس  صفاقس رشيد بن عامر الھنتاتي 194
98460607  
74401614  

  المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس  صفاقس  محمد الحبيب العش 195
74450584  
98410368  

  فاكس
74450584  

  صفاقس  محمد زاھر بودوارة 196
  المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس 

  قسم جراحة ا6عصاب 
98656252  
74250336  

  صفاقس  محمد الھادي الق?ل 197
  المستشفى الجامعي الھادي شاكر صفاقس

  فاصلقسم امراض العضام و الم

74244511  
74613566  
98638416  

  صفاقس  محمد بن عمر 198
  المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس

  قسم الجراحة العامة
98414950  
74241511  

  98251200  المستشفى الجامعي الھادي شاكر صفاقس قسم امراض المفاصل  صفاقس  سفيان البقلوطي 199
74246052  

  74246052  شفى الجامعي الھادي شاكر صفاقس  قسم امراض المفاصل المست  صفاقس  ھالة مقني حرم الفراتي 200
98411070  

  المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة قسم جراحة العظام صفاقس  صفاقس  المعز الطريقي 201

97051316  
74894021  
74243152  

  فاكس
74243152  

  23401624  صفاقس  2 عمارة ا6مراء شارع الحرية الطابق الرابع مكتب عدد  صفاقس  سامي المخلوفي 202

   3003جانفي صفاقس  14عمارة الفرابي شارع   صفاقس  رياض القلسي 203
74401947  
98411134  

  فاكس
74401429  

  مستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس  صفاقس  خليل النوري 204
98304446  
25304446  

  فاكس
74450475  

  الوجه والفك صفاقس المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة قسم جراحة  صفاقس  محمد عبد المولى 205
98413826  

  فاكس/ه
74450475  

  4مجمع الصحة اPساسية بصفاقس مركز الوسيط طريق المطار كلم   صفاقس  جمال الدين الس?مي 206
74279199  
74279170  
98657531  
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  74400023  صفاقس 1ميزانين شقة عدد " ب"شارع الشھداء مركب البالماريوم مدرج   صفاقس  عبد القادر الخراط 207
98414420  

  74243152  قسم جراحة وتقويم اPعضاء المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس  صفاقس  لطفي البھلول 208
98353851  

  74856378  المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس  صفاقس  مرشد ذويب 209
98656049  

  74241511  صدر والشرايين صفاقسالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة قسم جراحة القلب وال  صفاقس  سعيدة المصمودي 210
23907114  

  74241511  المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة قسم جراحة الوجه والفك صفاقس  صفاقس  فتحي الكراي 211
98410513  

  74243152  قسم جراحة العظام مستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس  صفاقس  كمال العيادي 212
98413969  

  صفاقس الجديدة 3027نھج الھادي نويرة  44كتب عدد عمارة بية سنتر م  صفاقس  جوھر العلوش 213
26240803  

  فاكس/ھـ
74415860  

  74850845  صفاقس  8.5نھج عمر ابن الخطاب ساقية الزيت كلم   صفاقس   كرامة الرقيق  214
28405665  

  3029قسم طب الشغل المستشفى الجامعي الھادي شاكر صفاقس   صفاقس   عماد القرقوري  215
7444380  

97458500  
74246217  

  98914233  3000قسم الطب الفيزيائي مستشفى الحبيب بورقيبة صفاقس   صفاقس   عبد المنعم يحي  216

  مستشفى الحببي بورقيبة صفاقس   صفاقس   وجدي بوعزيز  217
  

98616802  
55304050  

 6020نوفمبر، الحامة قابس  7شارع    قابس عادل بن ساسي محجوبي 218
75332000  
98331635  

 6001شارع جمال عبد الناصر قابس  34   قابس العزيز الجريديمصطفى بن عبد  219
98420234  
75271052  

  98420717  المستشفى الجھوي بقابس        قابس  عبد الوھاب أونيسي 220
75296200  

  75278888  قابس  11شارع المنجي سليم عدد   قابس  عبد العالي النوري 221

  98421315  المستشفى الجھوي بقابس  قابس  فاخر الحداد 222
75292700  

  75296851  المستشفى الجھوي محمد بن ساسي قابس  قابس  المعز بوحامد 223
98413109  

 samu01المستشفى الجھوي قسم المساعدة الطبية   قابس   سامية الحافي  224
98487386 

24300359  

  75271001  نھج الطيب المھيري دار الطبيب قابس   قابس   محمد بالفقيه  225
98280200 

 98660691  قسم ا6ستعجالي المستشفى الجھوي بقابس   بس قا  أيمان رجب  226

  98211644  المستشفى الجھوي بقابس  قابس  توفيق الھمامي 227

  98232535  مدنين  4100شارع المنصور بوزيان قرب المحكمة العقارية مدنين الشمالية    مدنين محمد عبد الحكيم كرشيد 228
75649903  

  75640044  جھوي بمدنين قسم ا6نعاشالمستشفى ال  مدنين  محمد ا^زھر خلفت 229
75600917  
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98433224  

  75738028  المستشفى الجھوي بجرجيس قسم طيب العيون   مدنين  قيس بنعبد الرحيم 230
98642501  

  75640044  المستشفى الجھوي بمدنين  مدنين  لبنى بنعلية حرم النقاز 231
98573082  

  75106000  الصادق المقدم بجربةقسم جراحة العظام بمستشفى   مدنين  محمد الحاج سليمان 232
98646747  

  75105500  المستشفى الجامعي بمدنين قسم جراحة العظام والمفاصل   مدنين   علي ھويدي  233
98524045  

  98629844  مجمع الصحة اPساسية مدنين  مدنين  نور الدين الونيسي 234

 2260ساحة نوفمبر ـ دقاش ـ  27  قفصة عادل بن عبد القادر الميساوي 235
76420788  
98450033  

 2100الصندوق الوطني للتأمين على المرض حي الشباب قفصة   قفصة سعدية بنت بلقاسم البكري 236
20009441  
76203229  

 شارع الحبيب بورقيبة، سيدي بوزيد 55  قفصة عبد الرحمان بن خميس كدوس 237
98417253  
76633353  

  2100شارع محمد علي الحامي قفصة   قفصة  صابر الغريبي 238

76225999  
98305256  
22305256  

  فاكس
76201666  

  نور الدين المكي 239
سيدي 
  بوزيد 

  مجمع الصحة اPساسية وحدة المعوقين بسيدي بوزيد 
76626540  
98283571  

  فاكس
76620100  

  خالد البياوي 240
سيدي 
  بوزيد

  76621021  المستشفى الجھوي بسيدي بوزيد قسم الجراحة العامة 
98565925  

 شارع الجمھورية، سليانة 7  كافال مروان العونـي 241
98447734  
78871455  

 قسم الجراحة العامة مستشفى سليانة    الكاف عادل بن عمر الشكـي 242
98447824  
78870019  

 8100ا�دارة الجھوية للصحة، شارع الحبيب بورقيبة جندوبة    الكاف سھيل بن عمار بالي 243
98446303  
78600533  

  95681871  الي بالمستشفى الجھوي بالكاف   قسم ا6ستعج  الكاف  حاتم مشري 244

  المستشفى الجھوي بجندوبة      جندوبة   السيدة الجندوبي 245
20832839  
98285596  
78602627  

  98905153  المستشفى الجھوي بجندوبة      جندوبة   كوثر النھدي 246

  98682310  المستشفى الجھوي بالكاف  الكاف  ا^خضر الغوازي 247
78238026  

  المستشفى المحلي بسبيطلة قسم الطب العام  الكاف  وني الغضبانيمحمد الميز 248
77465088  
98453270  

  فاكس
77465711  

  78228923  جھوي بالكافالمستشفى ال  الكاف  كريم النابلي 249
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  دائرة

أرقام   العنوان  استئناف
  الھاتف

98823555  
  فاكس

78228707  

  جھوي بالقصرين قسم تقييم الخدمات العUجية المستشفى ال   الكاف  عبد الغني شعباني 250

77474022  
77474910  
77471000  
98236787  

  فاكس
77473777  

  77477014   1200القصرين ) مام صيدلية الليلأ(شارع فرحات حشاد    الكاف  عادل التليلي 251
98453066  

  77411222  1200شارع السلوم ،  الزھور ، القصرين  14   الكاف  راشد الحمزاوي 252
98453060  

  98507200  7180شارع الھادي شاكر السرس  9  الكاف  رياض الرزقي 253
78263033  

  77471000  1200قسم جراحة العظام بالمستشفى الجھوي بالقصرين   الكاف  علي حقي 254
97256534  

  6100المستشفى الجھوي بسليانة   الكاف  ج?ل كدوس 255
78872800  
98447648  

  فاكس
78870019  

  77470470  المستشفى الجھوي بالقصرين  القصرين   ربيع نصراوي 256
98453402  

  السجن المدني بUريجيا جندوبة  جندوبة   دي عبيديالعبي 257
98568630  

  فاكس
78629105  

  77479470  شارع الحبيب بورقيبة القصرين 1عمارة النصر مكتب عدد   القصرين   عبد الحميد كواص 258
98276746  

  78224880  7100مركب المغازة العامة الكاف   b 5عدد الطابق ا6ول   الكاف   نعمان حريزي   259
94636070  

  جندوبة  4نھج علي بلھوان عمارة نورام الطابق   جندوبة   الحبيب الزين  260

78608224  
25664420  
96292145  

  الفلكس 
78603659  

 


