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 الجامعية و الصحية الشاغرةاالستشفائية االقسام قائمة  

 2222ماي 
 

 

 ع/رتبي

 

 صبغة القسم القسم الشاغر الهيكل الصحي الوالية

1 

 تونس

 جامعي طب الولدان  مستشفى عزيزة عثمانة 

 جامعي جراحة المسالك البولية  ثامرمستشفى الحبيب  2

3 
 مستشفى الرابطة

 جامعي طب االطفال

 جامعي االنعاش الطبي 4

5 
 مستشفى المنجي سليم

 صحي طب االسنان

 جامعي االستعجالي 6

7 
 جامعي البيولوجيا الطبية علم الطفيليات مستشفى شارل نيكول

المركز الوطني للطب المدرسي  8

 والجامعي
 صحي امراض الفم واالسنان

9 
 صحي التصوير الطبي مستشفى خير الدين 

12 
 صحي طب االسنان مستشفى محمود الماطري ريانةأ

11 

  بن عروس
 صحي حفظ الصحة مستشفى بن عروس

 جامعي الصيدلية مركز االصابات والحروق البليغة 12

13 

 بنزرت

 مستشفى الحبيب بوقطفة
 صحي طب العيون

 صحي التخدير و اإلنعاش  14

15 
 مستشفى منزل بورقيبة

 صحي طب العيون 

 صحي التصوير الطبي 16

17 

 مستشفى منزل تميم نابل
 صحي طب األطفال 

 صحي التصوير الطبي  18

19 

 سوسة

 مستشفى سهلول
 جامعي جراحة االعصاب

22 
 جامعي طب االطفال

21 

 مستشفى فرحات حشاد

 جامعي االستعجاليالطب 

 صحي الصيدلية 22

 جامعي علم الغدد الصماء 23

 جامعي البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم  24

25 

 المنستير

 صحي التخدير واالنعاش مستشفى قصر هالل

26 
 مستشفى المكنين

 صحي الجراحة 

 صحي الصيدلية 27

28 

 مستشفى الطاهر صفر المهدية

 جامعي الوجه والفكينجراحة 

 الصيدلية 29
 
 

 جامعي
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30 
 مستشفى ابن الجزار القيروان

 صحي أمراض المعدة واألمعاء

 جامعي التصوير الطبي 31

32 

 مستشفى القصرين القصرين

 صحي اإلنعاش الطبي 

 صحي الصيدلية 33

 صحي امراض القلب 34

 صحي الطب النفساني  35

 صحي البيولوجيا الطبية  36

37 

 مستشفى سيدي بوزيد سيدي بوزيد
 صحي أمراض القلب

 صحي التصوير الطبي  38

39 

 قابس قابس

 صحي طب االطفال

 صحي جراحة االطفال 42

 صحي أمراض المعدة و األمعاء 41

 صحي البيولوجيا الطبية  42

 صحي التصوير الطبي 43

44 

 صفاقس

 جامعي الصيدلية  الحبيب بورقيبةمستشفى 

 جامعي وانعاش الوليدطب  مستشفى الهادي شاكر 45

46 
 مستشفى جبنيانة

 صحي طب األطفال

 صحي التصوير الطبي  47

48 
 مستشفى قرقنة

 صحي الصيدلية

 صحي التصوير الطبي  49

52 

 مستشفى الكاف الكاف

 صحي أمراض الرئة 

 صحي الكلومياتجراحة العظام و  51

 صحي البيولوجيا الطبية  52

 صحي التصوير الطبي 53

54 

 قفصة

 مستشفى قفصة

 صحي طب النساء و التوليد

 صحي جراحة المسالك البولية  55

 صحي األمراض الجلدية  56

 صحي علم أمراض الدم السريري 57

 صحي التشريح و علم الخاليا المرضى  58

 صحي التصوير الطبي  59

62 

 مستشفى المتلوي

 صحي طب األطفال 

 صحي طب النساء و التوليد  61
 صحي جراحة العظام و الكلوميات  62

 صحي طب العيون  63

 صحي الصيدلية  64

 صحي التصوير الطبي  65

 صحي الطب اإلستعجالي 66

 صحي البيولوجيا الطبية 67

68 

 مستشفى تطاوين تطاوين

 صحي أمراض النساء و التوليد

 صحي األمراض المعدية  69

 صحي أمراض االذن و األنف و الحنجرة  72

 صحي أمراض العيون  71

 صحي المخبر  72
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73 

 مستشفى توزر توزر

 صحي طب النساء و التوليد 

 صحي البيولوجيا الطبية 74

 صحي التخدير و اإلنعاش  75

 صحي امراض المعدة واالمعاء  76

 صحي التصوير الطبي  77

78 

 مستشفى زغوان زغوان

 صحي جراحة العظام و الكلوميات 

 صحي أمراض الدم  79

82 
 صحي امراض القلب والشرايين

 صحي الطب الشرعي  81

 صحي الصيدلية  82

83 

 باجة

 مستشفى باجة

 صحي أمراض المعدة و األمعاء 

 صحي التصوير الطبي 84

 صحي مركز التوليد و طب الرضيع -طب النساء و التوليد   85

مركز التوليد و طب  -البيولوجيا الطبية وبنك الدم  86

 الرضيع
 صحي

 صحي الصيدلية 87

88 

 مستشفى مجاز الباب

 صحي الجراحة العامة 

 صحي التخدير و اإلنعاش  89

 صحي طب األطفال  92

 صحي طب النساء و التوليد  91

 صحي تصفية الدم  92

 صحي التصوير الطبي  93

94 

 جندوبة

 مستشفى جندوبة

 جامعي أمراض الرئة

 جامعي األمراض النفسية 95

 صحي أمراض القلب 96

 صحي طب النساء و التوليد 97

 صحي طب العيون 98

 صحي البيولوجيا الطبية 99

 صحي امراض المعدة واالمعاء 122

 صحي مخبر علم تشريح الخاليا المرضى 101

 صحي التصوير الطبي  122

 صحي (80قسم المساعدة االستعجالية ) 123

124 

 مستشفى طبرقة

 صحي قسم طب األطفال

 صحي قسم طب النساء و التوليد 125

 صحي قسم الصيدلية 126

 صحي الطبيقسم التصوير  127

 صحي قسم المخبر 128

129 

 مستشفى سليانة سليانة

 صحي طب النساء و التوليد

 صحي تصفية الدم  112

 صحي البيولوجيا الطبية  111

 صحي الصيدلية  112

 صحي التصوير الطبي  113
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 صحي الجراحة العامة 114

115 

 مستشفى قبلي قبلي

 صحي طب النساء و التوليد 

 صحي أمراض القلب  116

 صحي البيولوجيا الطبية و بنك الدم  117

 صحي التصوير الطبي  118

119 

 مدنين

 مستشفى بن قردان

 صحي اإلنعاش الطبي 

 صحي تصفية الدم  122

 صحي البيولوجيا الطبية و بنك الدم  121

 صحي التصوير الطبي 122

 صحي طب األسنان  123

124 

 مستشفى جربة

 صحي أمراض القلب

 صحي أمراض الرئة 125

 صحي تصفية الدم  126
 صحي البيولوجيا الطبية  127

128 

 مستشفى جرجيس

 صحي طب العيون

 صحي اإلنعاش الطبي  129

 صحي تصفية الدم  132

 صحي البيولوجيا الطبية  131

 صحي التصوير الطبي  132

133 
 مدنينمستشفى 

 صحي طب النساء و التوليد 

 صحي البيولوجيا الطبية  134


