
 2022  مراكز الطب المدرسي والجامعي
  أيام العيادات  االختصاصات المتوفرة  العنوان  الجهة

  شارع دمحم الخامس  تونس
  71.350.820: هاتفال 
  71.345.453 : فاكسال

  الثالثاء و األربعاء والخميس  حنجرةوال نفو األ ذنطب األ

  كامل أيام األسبوع  طب العيون
  كامل أيام األسبوع   طب النفس لألطفال 

  كامل أيام األسبوع   طب األسنان
  يوم في األسبوع  طب األطفال
  األسبوعكامل أيام   الطب العام
  كامل أيام األسبوع  علم النفس

  كامل أيام األسبوع  تقويم النطق
  كامل أيام األسبوع  العالج الطبيعي

  كامل أيام األسبوع  الصحة اإلنجابية 
  كامل أيام األسبوع  تقويم البصر

  نهج سيدي عمر    منوبة
  70.603.944: الهاتف 

  كامل أيام األسبوع    طب األسنان
  كامل أيام األسبوع   الطب النفسي لألطفال 

  كامل أيام األسبوع   تقويم النطق

 1شارع الحرية المروج  بن عروس
   79.359.939:فهاتال

  كامل أيام األسبوع  طب األسنان
  يوم السبت  األمراض الجلدية

  كامل أيام األسبوع  أخصائي نفسي
  كامل أيام األسبوع  تقويم النطق

  االثنين و السبت  أخصائي تغذية

  كامل أيام األسبوع  الطب العام

  الخميسم وي  اإلقالع عن التدخين

  حجز موعد  الطب النفسي

  الثالثاء موي  التشخيص الالسمي للسيدا

  )الخميس( مرة في األسبوعين    مقاومة السمنة

اإلدارة الجهوية حذو   بنزرت
  للصحة ببنزرت

  كامل أيام األسبوع   طب األسنان 
  كامل أيام األسبوع  اني  نفس أخصائي 

  الثالثاء والخميس   تغذية   يأخصائ
  االثنين واألربعاء   اإلقالع عن التدخين

  السبت و الجمعة و والخميس الثالثاء موي  مقاومة السمنة

  القيروان
اإلدارة 

الجهوية 
  للصحة

  المنصورة
77.286.494  

  األربعاء  طب العيون
  ثالثاءال االثنين و  الطب العام

  كامل أيام األسبوع  طب األسنان
  الخميس ويوم الثالثاءاالثنين و  أخصائي نفسي

  األسبوعكامل أيام   )قابلة( الصحة اإلنجابية 
  والجمعةوالخميس  األربعاء  تقويم النطق 

  الثالثاء االثنين و  العالج  الطبيعي  

  الكاف   الكاف
  نهج المحطة: الهاتف 

78.224.017  

  الثالثاء والسبت بالموعد  الطب العام 
  كامل أيام األسبوع 6/6  طب األسنان

    

   جندوبة
  

  شارع الحبيب بورقيبة
78.609.953  
78.612.808  

 
 
  

 كامل أيام األسبوع طب األسنان
 الثالثاء طب العيون 

 كامل أيام األسبوع انينفس أخصائ
 االثنين تغذية   يأخصائ

  كامل أيام األسبوع  تقويم النظر
 والثالثاء والخميس والجمعة قابلة  



 
  

 
 
 

  نهج تونس قابس
 

 كامل أيام األسبوع طب األسنان
 السبت  طب العيون 

  سيدي بو يحي قفصة
     77.281.650 :هاتفال

 

 كامل أيام األسبوع طب األسنان

       القصرين
       

  ة ورقيبع بشار
  77.474.766 :الهاتف

 كامل أيام األسبوع6/6 طب األسنان

  ينموي طب العيون
 يوم في االسبوع  تغذية   يأخصائ

 ين موي أخصائي نفسي
   يوم في االسبوع  قابلة

 كامل أيام األسبوع طب األسنان  زويلة. حمد التليليأنهج  المهدية
  بالموعد   أخصائي نفسي

  نهج سيدي معاوية نابل
  :هاتف ال

72.285.241 

  6/3الثالثاء واألربعاء والجمعة   طب العيون

 كامل أيام األسبوع   طب األسنان
  يوم السبت  )الصحة اإلنجابية( قابلة

  كامل أيام األسبوع   أخصائي النفسي
)األيامرلم يقع ذك(6/1يوم االثنين   طب القلب  

)األيامرلم يقع ذك(6/1يوم الخميس   حنجرةوال نفو األ ذنطب األ  

 االثنين والثالثاء واألربعاء  االسنان تقويم

  اوت  5شارع  صفاقس
  74.298.338:هاتفال

    
  

       

 ل يوم ما عدى الخميسك العيونطب 

 كامل أيام األسبوع طب األسنان
كامل أيام األسبوع  الطب العام   
  الجمعة   طب القلب 

 أيام الثالثاء والخميس والجمعة  األمراض الجلدية

  الثالثاء واألربعاء  الطب النفسي
  يوم السبت  الصحة االنجابية

 ما عدى االثنين أيام األسبوعكامل  ي لألطفالطب النفسال
  كامل أيام األسبوع  تقويم النطق

 كامل أيام األسبوع  تغذية   يأخصائ
  ل يوم ما عدى الثالثاءك  طب األعصاب لألطفال

  األربعاء  طب األعصاب 
  )1/15(يوم االثنين أمراض الجهاز التنفسي

 

  الخميس والسبت طب األذن واألنف والحنجرة
 

  روفخنهج دمحم م سوسة
  73.326.155: هاتفال

        73.232.285     

 كامل أيام األسبوع طب األسنان
  والجمعة الثالثاء  طب العيون 

 االثنين ي لألطفالطب النفسال
  كامل أيام األسبوع  تقويم النطق 

  كامل أيام األسبوع  التشخيص الالسمي للسيدا
  يوم السبت  )االنجابيةالصحة (قابلة 

 كامل أيام األسبوع طب األسنان مجمع الصحة األساسية  تطاوين

  كامل أيام األسبوع   تقويم النطق


