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( 2017)قائمة فً المؤسسات الصحٌة الخاصة 

الهاتف  العنوان الترقٌم البرٌدي الوالٌة  المؤسسةاسم 

 
 العدد

تونس  الشارع الرئٌسً بالبحٌرة  2045 المصحة الدولٌة للعٌون   71887615 1 

تونس   2 والشراٌٌن   المصحة العامة ألمراض  القلب 71908000 حً الخضراء X 2طرٌق    1003

تونس  مصحة ابن سٌنا  71888000 2 شارع الطاهر صفر المنار 4 2092 3 

تونس  مصحة األمان  71791533 نهج عزٌزة عثمانة موتٌال فٌل 20 1082 4 

تونس  شارع الجمهورٌة المرسى 15 2070 مصحة األمان المرسى  71749000 5 

تونس  مصحة التوفٌق  71800211  المنزه 69محمد البوعزٌزي ص ب شارع  1004 6 

تونس  لبلفدٌر ا نهج ابن حزم  5 1002 مصحة الحدائق  71784440 7 

تونس  مصحة الحدٌقة الجدٌدة  71797700 نهج هوكردولتٌل 13 1002 8 

تونس  مصحة الحرٌة  71800288 شارع الحرٌة 134 1002 9 

تونس   و أمراض األنف و األذن و لعٌونتونس لمصحة  71901900 حً الخضراء X 2طرٌق    1003

 (شركة ابن الهٌثم)الحنجرة 

10 

تونس   11 (AMC)مصحة العٌون 71860266 ضفاف البحٌرة A المنطقة 102نهج  2045

تونس  نهج أبو حنٌفة موتٌال الفٌل 17 1002 مصحة القدٌس أوقستان  71783033 12 

تونس  مصحة المدٌنة  71345754 نهج أبو القاسم الشابً 4 1008 13 

تونس  مصحة المنار  71875000 1  المنار نوفمبر7شارع  2092 14 

 15 مصحة المنزه 71841522  البلفٌدٌر11 نهج أبولو 1 1002 تونس
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( 2017)قائمة فً المؤسسات الصحٌة الخاصة 

الهاتف  العنوان الترقٌم البرٌدي الوالٌة  المؤسسةاسم 

 
 العدد

تونس  مصحة المورالً  71959098 (العمران) شارع احمد أمٌن 17 1005 16 

تونس  مصحة النجدة  71351500 شارع لٌون 34 1075 17 

تونس   18 مصحة الٌاسمٌن 36089000 المركز العمرانً الشمالً 1003

تونس   19 1مصحة رضا مراد 71337450 نهج المنجً سلٌم 41 1000

تونس  مصحة سٌدي صالح  71740268 (المرسى)حً الوفاق - نهج أمٌلكار 5 2070 20 

تونس  " ضفاف البحٌرة "  2045 مصحة ضفاف البحٌرة  71960000 21 

تونس  البحٌرة  ضفاف 2045 علٌسة  مصحة 71962555 22 

مصحة حنبعل  71137500 2حً الصنوبر البحٌرة  2045 تونس 23 

تونس  مصحة قرطاج   71275720 (قرطاج حنبعل) نهج فٌكتورٌنوس 1 2016 24 

تونس  مصحة مونبلٌزٌر   71905001  شارع محمد الخامسنهج  مونبلٌزٌر 3 1002 25 

مصحة األمل  71889999  ب9 المنزه 7301 شارع 43  تونس 26 

 27 مصحة قرطاجنة 31336336 المركز العمرانً الشمالً 1082 تونس

مصحة ضفاف البحٌرة مختصة فً أمراض القلب  71960000 نهج بحٌرة كنستانس ضفاف البحٌرة 1053 تونس

والشراٌٌن 

28 

 29 مصحة باستور 36402000 المركز العمراي الشمالً 1082 تونس

                                                           
1
عيادة  
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( 2017)قائمة فً المؤسسات الصحٌة الخاصة 

الهاتف  العنوان الترقٌم البرٌدي الوالٌة  المؤسسةاسم 

 
 العدد

 30 مصحة ماٌرون الدولٌة 31305555 ضفاف البحٌرة 1053 تونس

 31 "معهد البصر والشبكٌة"مصحة  71656296  نهج بحٌرة ماالران ضفاف البحٌرة24 1053 تونس

أرٌانة  نهج الشٌخ محمد الزغوانً المنزه السادس  2091 مصحة الفارابً  71750500 32 

مصحة سكرة   71758888 750ص ب- نهج الشٌخ محمد النٌفر، سكرة 2045 أرٌانة  33 

أرٌانة  شركة الرحمة - مصّحة النصر 70831000 2النصر -  شارع العهد الجدٌد50 2037 34 

أرٌانة   35 المصحة الدولٌة النرجس 70248800 2شارع العهد الجدٌد النصر  2001

مصحة الولٌد  71450200 الزهراءحً الورد -  شارع الطٌب المهٌري 19 2034 بن عروس 36 

بن عروس  مصحة مقرٌن  71296800 مقرٌن كوطو – مكرر شارع الجمهورٌة 59 2033 37 

بن عروس  مصحة حمام األنف  71294400 حمام األنف 18 كمGP1طرٌق  2050 38 

الزهراء   39 مصحة الزهراء 36413000 نهج أبو القاسم الزهراوي  2034

نابل   40 الحمامات مصحة 72266000 الحمامات  - شارع األمم المتحدة 8050

 41 مصحة ابن رشد 72220000 نهج المنجً سلٌم 8000 نابل

 42 مصحة البنفسج 72224000 14طرٌق الحمامات ص ب  8000 نابل

نابل   43 مصحة سٌدي قاسم 72385604 قربة - نهج ابن عرفة 8070

نابل  مصحة الحكٌم  72385099 قربة - 1طرٌق قربة تازركة كم  8070 44 

نابل   45 مصحة قلٌبٌة 72330892 قلٌبٌة - حمام الجبلً 8090
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( 2017)قائمة فً المؤسسات الصحٌة الخاصة 

الهاتف  العنوان الترقٌم البرٌدي الوالٌة  المؤسسةاسم 

 
 العدد

نابل  مصحة الوطن القبلً  31346000 منزل تمٌم –طرٌق قلٌبٌة   46 

بنزرت  مصحة الروابً الجدٌدة  72426403  اكتوبر15شارع  7000 47 

 48 مصحة األمان  78443443 شارع البٌئة 9000 باجة

 49 الخلٌل مصحة 78608900 ، شارع الهادي شاكر64 8100 جندوبة

جندوبة  مصحة المالئكة  78614000  افرٌل9شارع  8100 50 

جندوبة   51 مصحة سٌدي موسى 78671200 طبرقة - شارع الحبٌب بورقٌبة 8110

الكاف  مصحة ٌوغرطة  78202611 نهج الدكتور صالح ماجد 7100 52 

 53 (الشفاء. ش)مصحة الزٌاتٌن  73242711 الطرٌق السٌاحٌة 4000 سوسة

 54 مصحة السالم 73210375 (حً الصفاٌا) 1الطرٌق الرئٌسٌة رقم  4000 سوسة

 55 الكرنٌش مصحة 73222666 ، نهج المنجً بال1ً 4000 سوسة

سوسة  مصحة الٌسر  73200700 شارع هارون الرشٌد-  مكّرر10 4000 56 

سوسة  مصحة الزهراء بسباس  73330966  نهج المنفلوطً حً الزهراء11 4002 57 

سوسة   58 (الجوهرة)مصحة الزٌاتٌن للعٌون 73277600  نوفمبر7شارع الزٌتونة حً  4051

سهلول  مصحة ابن خلدون  73363500 سهلول- شارع السالم  4011 59 

المنستٌر   60 (شركة ابن سٌناء) الساحل مصحة 73473922 شارع الحاج علً صوة 5070

 61 المصّحة الكبرى للوسط 73455800  مارس2شارع  5070 المنستٌر
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( 2017)قائمة فً المؤسسات الصحٌة الخاصة 

الهاتف  العنوان الترقٌم البرٌدي الوالٌة  المؤسسةاسم 

 
 العدد

 62 مصحة الدبابً 73447100 محطة عجٌل- نهج ابن سٌنا 5000 المنستٌر

المنستٌر  مصحة السوانً  73501001 ساحة الملعب الرٌاضً 5000 63 

المنستٌر  مصحة قرطاج للطب   المنطقة الصناعٌة جنان الوسط 5000 64 

 65 مصحة الرحمة 73682250 108حً السٌاحً صب  5111 مهدٌةال

 66 مصحة االمتٌاز 73690000 شارع الطٌب المهٌري 5100 المهدٌة

 67 مصحة الشفاء 77470900 الحً اإلداري 1200 القصرٌن

 68 مصحة حمدة  لعوانً 77271444 نهج ابن األغلب 3100 القٌروان

صفاقس  مصحة ابن النفٌس  74215000 4طرٌق تونس كم  3031 69 

صفاقس  مصحة البساتٌن  74225466 2حً الحدائق 3000 70 

صفاقس  الرٌاض  مصحة 74236678 1طرٌق المهدٌة، كم  3000 71 

صفاقس  مصحة الزٌتونة  74211611 شارع الشهداء 65 3000 72 

صفاقس  مصحة السالمة  74407474 شارع الشهداء ، باب الجبلً 3000 73 

صفاقس  مصحة الشمس  74217000 3،5طرٌق قرمدة كم  3000 74 

صفاقس  مصحة عمر  74401909 9طرٌق العٌن كلم  3000 75 

 76 مصحة منٌاي 74235220  شارع الحبٌب بوقطفة32 3002 صفاقس
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( 2017)قائمة فً المؤسسات الصحٌة الخاصة 

الهاتف  العنوان الترقٌم البرٌدي الوالٌة  المؤسسةاسم 

 
 العدد

صفاقس 

جدٌدة ال

 77 (شركة الرٌحان)النجدة مصحة  74404404 0.5طرٌق منزل شاكر كم  3027

 78 مصحة النور 74451000  شارع البٌئة1.5طرٌق قابس كم 3003 صفاقس

صفاقس  مصحة العالٌة   74462000 2طرٌق العٌن كم  3051 79 

 80 مصحة الرشٌد 74152000  سٌدي عباس103- 3كم- طرٌق لفرنس  صفاقس

صفاقس  شارع أحمد علولو -  جانف14ًنهج  3027 مصحة صفاقس المدٌنة  74415485 81 

قابس  مطرش  6014 مصحة أبو لبابة األنصاري  75290800 82 

قابس  مصحة العٌون بالجنوب  75272659 شارع محمد علً 55 6000 83 

قابس  مصحة النجدة الحسنة  75277700 شارع المنجً سلٌم 76 6000 84 

مدنٌن  مصحة ابن عرفة  75640157 شارع الجمهورٌة 10 4100 85 

مصحة الٌاسمٌن  75652032 جربة -  نهج محمد بدرة حومة السوق61 4180 مدنٌن 86 

مصحة دار الشفاء  75652215 جربة - حومة السوق 4180 مدنٌن 87 

 88 مصحة جربة الحلوة 75730100 جربة - 495المنطقة السٌاحٌة ص ب  4128 مدنٌن

جربة   89 مصحة جربة الدولٌة 75623323 طرٌق سٌدي سالم حومة السوق جربة 4180

 90 دار السالممصحة  75738630 جرجٌس- 4،5طرٌق جربة كم  4170 مدنٌن

 91 مصحة األمل جرجٌس 75694400 جرجٌس المدٌنة طرٌق مدنٌن 4170 مدنٌن
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( 2017)قائمة فً المؤسسات الصحٌة الخاصة 

الهاتف  العنوان الترقٌم البرٌدي الوالٌة  المؤسسةاسم 

 
 العدد

قفصة   92 (مصحة النخٌل سابقا)األمان مصحة 76210750 6طرٌق توزر كم  2100

قبلً  نهج نالوت  4200 مصحة نفزاوة   75491600 93 

 

 

 


