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   ا�طباء الشرعيين قائمة عاّمة في
  

 واللقب ا�سم ر/ع
  دائرة

أرقام   العنوان  استئناف
  الھاتف

  رئيس القسم ا�ستعجالي بمستشفى الرابطة بتونس  تونس نبيل بن محمد بن صالح 1
98325016  
71574323 

  98316807  رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول تونس  تونس  المنصف بم محمد حمدون 2
71578063  

  71578066  قسم الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول تونس  تونس  المنجي بن محمود زھيوة 3
98341721  

  98317700  قسم الطب الشرعي مستشفى شارل نيكول تونس  تونس  أنيس بنزرتي 4
71578473  

  98648435  قسم الطب الشرعي مستشفى شارل نيكول تونس  تونس  أحمد بن محمد الحبيب با نصر  5
71578065  

  71223367  2000شارع الحبيب بورقيبة باردو  7  تونس  ھشام بن أحمد زويتن 6

  98646491  قسم الطب الشرعي مستشفى شارل نيكول تونس  تونس  محمد العلوش 7
71578060  

  وحدة زرع ا+عضاء المستشفى العسكري ا+صلي للتعليم بتونس  تونس  حازم الفراتي 8
71391133  
98656217  

  فاكس
71391099  

  71578063  قسم الطب الشرعي مستشفى شارل نيكول تونس  تونس  مھدي بن خليل 9
98402919  

  قسم الطب الشرعي مستشفى شارل نيكول تونس  تونس  فاطمة قلولو 10
71578063  
98206375  

  فاكس
71561365  

  50751339  مستشفى شارل نيكول تونس   تونس   ألفة باكير  11

  25064159  عسكري ا+صلي بتونس قسم جراحة الشرايين وا+وعية المحيطةالمستشفى ال  تونس  مھى السحيمي 12

  قسم الطب الشرعي المستشفى الجھوي ببنزرت  بنزرت  أنيس بن محمد بنخليفة 13
98452603  
72422470  
72422057  

  98417788  قسم الطب الشرعي المستشفى الجھوي محمد الطاھر العموري نابل  نابل  خالد بشير 14
20554417  

  54094620  المستشفى الجھوي بزغوان   نابل   ف شكيربان يوس 15

  98643905  4000قسم الطب الشرعي مستشفى فرحات حشاد سوسة   سوسة  ماجد بن محمد الزمني 16
73219507  

  20547876  4000قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة   سوسة  محمد كمال بن الطيب سوقير 17
73219507  
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  98603810  قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي فرحات حشاد سوسة  سوسة  بيب بن ذيابمحمد بن الح 18
73219507  

  21187424  4000قسم الطب الشرعي مستشفى فرحات حشاد سوسة   سوسة  تسنيم بن محمد المصمودي 19
73215500 

  97459229  قسم الطب الشرعي المستشفى الجھوي بالقيروان  سوسة  إلياس التركي 20

  98707446  قسم الطب الشرعي وحدة ا+غالبة المستشفى الجھوي ابن الجزار القيروان  سوسة  وائل مجدوب 21

  73102532  مستشفى فرحات حشاد سوسة قسم الطب الشرعي  سوسة  ماھر الجديدي 22
98536440  

  98405902  قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة المنستير  المنستير  علي بن محمد الشاذلي 23
73462200  

  97487466  5000قسم الطب الشرعي المنستير –المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة   المنستير   مريم بالحاج  24
73106074  

    المستشفى الجامعي الطاھر صفر المھدية   المنستير   مريم بوغاطس  25

  98411930  يبة صفاقسقسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي الحبيب بورق  صفاقس  سمير بن أحمد معتوق 26
74451656  

  98429425  قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس  صفاقس  زھير بن علي خماخم 27
74660998  

  98656118  قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس  صفاقس  زھير بن أحمد الحمامي 28
74241511  

  98415150  قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس  صفاقس  سامي بن مختار البردعة 29
74288025  

  98415652  قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس  صفاقس  عدنان بن عبد اللطيف العيادي 30
74211269  

  22817807  يبة صفاقسقسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي الحبيب بورق  صفاقس  مQك الزريبي حرم عبيد  31

  قسم الطب الشرعي المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة صفاقس  صفاقس  وئام بن عمر حرم شقرون 32

74241511  
98508762  
98657096  
52762508  

  فاكس
74451652  

  98676209  قسم الطب الشرعي المستشفى الجھوي بقابس  قابس  سامي بن علي كريمي 33
75292525  

  تشفى الجھوي الحسين بوزيان بقفصةالمس  قفصة  معز بنعيسى 34
98415421  
76225177  

  فاكس
76229500  

  98487159  قسم الطب الشرعي المستشفى الجھوي بالقصرين  الكاف  الزين بن إبراھيم بنعبد هللا 35
77474022  

  واثق ثلجاوي 36
سيدي 
  بوزيد 

  /98418875  المستشفى الجھوي بسيدي بوزيد 
56011999  

  كوثر جمالي  37
سيدي 

  د بوزي
  85818522  المستشفى الجھوي بسيدي بوزيد
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