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 وزارة التعليم العالي  
 والبحث العلمي 

 اإلدارة العامة 
 للشؤون الطالبية

 وزارة الصحة
 إدارة الطب المدرسي

 والجامعي 
 

 عيادات
 اإلقالع
 عن 
 التدخين

 التشخيص
 الالاسمي
 للسيدا
 

 مراآز
 الصحة
 اإلنجابية

:  توجد بمراآز الصحة األساسية
قرطاج، : تونس 

الجبل االحمر، الطيب 
المهيري، الحفصية، 

مرآز الصحة 
 الجامعية

منزل : بنزرت 
جميل ، تينجة، 
راس الجبل ، 

 رعاية االم الطفل

القصرين : القصرين 
المدينة، بوزغام، ، 

الوحدة الجهوية 
للتاهيل ، مستشفى 

 فوسانة
سيدي ثابت، : أريانة 

التضامن، مرآز 
الصحة الجامعية 

 بالشرقية

مستشفيات :قابس 
 الحامة ومارث

  

مجمع الصحة : قبلي 
بقبلي، ومستشفيات 
 قبلي، دوز، الفوار

بن : بن عروس 
عروس، مرناق، 
مقرين الشاطئء، 

 بوقرنين

مجمع : قفصة 
الصحة قفصة 

الجنوبية، 
مستشفيات السند ، 

 القطار

مجمع : الكاف 
الصحة األساسية 

بالكاف و مستشفيات 
 تاجروين والدهماني

منوبة، : منوبة 
الدندان، طبربة، 

 الجديدة

مستشفيا:جندوبة 
ت جندوبة، غار 
الدماء، طبرقة ، 

 فرنانة

الزهراء، : المهدية 
قصور الساف، 

ومستشفيات الجم 
 والشابة

مجمع الصحة :باجة 
بباجة و مستشفيات 

تستور ، تبرسق، 
 نفزة

مجمع :القيروان 
الصحة بالقيروان  

و مستشفيات 
القيروان ، 

 الشبيكة، بوحجلة

مجمع : مدنين 
الصحة االساسية و 

مستشفى سيدي 
 مخلوف

مجمع :سليانة 
الصحة بسليانة و 

مستشفيات سليانة، 
الكريب، آسرى، 

 قعفور

: سيدي بوزيد 
المستشفى الجهوي 
ومستشفيات اوالد 
حفوز، بن عون ، 

 جلمة،

المستشفى : زغوان 
الجهوي بزغوان، 
 مستشفى الفحص

محمد : صفاقس 
علي، عين الشيخ 

روحو، تينة، 
ومستشفيات الهادي 

 شاآر ، الحنشة

المكنين، :المنستير 
سطح جابر و 

مستشفيات جمال ، 
 قصر هالل

المعمورة، دار :نابل 
شعبان، نابوليس 

ومستشفيى قربة، 
 الهوارية، ربالية،

مستشفيات : سوسة 
سهلول، فرحات 
حشاد، ، سيدي 

بوعلي، الضمان 
 االجتماعي

تطاوين : تطاوين 
و مستشفيات 

غمراسن و رمادة 
 وتطاوين

  

مستشفى :  توزر 
نفطة وحزوة ، 

الوحدة الجهوية 
 للتاهيل

  

 الجهة الهيكل الصحي
أفريل  9أفريل شارع  9مرآز الرعاية الصحية األساسية 

 607 567 71تونس   1030

 تونس
السالسل  بالمرسى برج  مرآز الرعاية الصحية األساسية

 766 775 71المرسى 2070
والتوجيه حول السيدا شارع   الجمعية التونسية لإلعالم

 544 957 71تونس 1005  الهادي السعيدي باب العسل

بدوار هيشر   الديوان الوطني للألسرة والعمران البشري 
النيابة الجهوية لديوان األسرة والعمران ) منوبة( 

 090 545 71نهج القيروان دوار هيشر منوبة البشري
المرآز الجهوي  الطب المدرسي والجامعي شارع سيدي  

 70615434عمر 
النيابة الجهوية ) نابل(  المرآز الجهوي للصحة اإلنجابية
المستشفى الجهوي محمد  -لديوان األسرة والعمران البشري 

 004 286 72نابل 8000التالتلي شارع الحبيب ثامر 
 نابل

إدارة الطب المدرسي والجامعي بسوسة نهج صدربعل 
 سوسة 593 332 73سوسة - 4002

 5019نهج بن سينا  -   المرآز الجهوي للصحة اإلنجابية
 المنستير 954 461 73المنستير

والوبائي بالمنستير المرآز اإلستشفائي   قسم الطب الوقائي
 المنستير 144 461 73المنستير   –والجامعي فطومة بورقيبة 

اإلدارة الجهوية للصحة  -  مصلحة الرعاية الصحية األساسية
 0آلم   العمومية بصفاقس شارع ماجدة بوليلة طريق العين

 024 242 74صفاقس  3029، 5،
 صفاقس

واألمراض المنقولة   مرآز الجمعية التونسية لمكافحة السيدا
 صفاقس 500 203 74أوت ،  صفاقس 5جنسيا شارع 

لديوان األسرة والعمران    المرآز الجهوي للصحة اإلنجابية
 مدنين 787 640 75نهج عبد الحميد القاضي  –   البشري

مرآز الرعاية الصحية األساسية العربي  جزار التابع لمجمع 
 باجة 78454916الصحة األساسية

المرآز الجهوي  للطب المدرسي شارع الحبيب بورقيبة خلف 
 جندوبة 78600575اإلدارة الجهوية للصحة الجامعي

المستشفى الجهوي ابن الجزار شارع ابن الجزار 
 القيروان 72226300القيروان

فضاء الشباب، الديوان الوطني لالسرة والعمران البشري 
 قابس 75271967نهج تونس10شارع محمد علي ، 

االدارة الجهوية للصحة، مقر المصلحة الجهوية للرعاية 
 بنزرت 72444499الصحية االساسية شارع الحبيب بورقيبة 

 منوبة 
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 الصحية
 للطلبة

 مراآز
 الصحة
 الجامعية

 مراآز
 الطب

 المدرسي
 والجامعي

 الجهة المرآز العيادات
الطب العام، طب األذن 

واألنف والحنجرة ، طب 
العيون، طب القلب، طب 

النفس، طب األسنان، تقويم 
األسنان، األمراض الجلدية، 

طب األطفال، علم النفس، 
تقويم النطق، العالج 

 الطبيعي، عيادة المراهقين

شارع محمد 
 الخامس

قم الهاتف 
71350820 

 تونس

الطب العام ، طب االسنان، 
طب العيون ، االمراض 

الجلدية، التغذية، طب االطفال 
، الطب النفسي لألطفال، 

 االقالع عن التدخين

شارع سيدي 
 عمر

70615434 
 منوبة

طب األسنان، علم النفس، 
تقويم النطق، تربية 
بالوحدة (خصوصية للمعاقين 

 )الجهوية للتأهيل

 نهج تونس ،
رقم الهاتف 
75270097 

 قابس

رقم الهاتف   طب األسنان، طب العيون
 قفصة 76227141

طب القلب، طب العيون، طب 
 األسنان، عيادة المراهقين

رقم الهاتف 
 القصرين 77474766

 المهدية نهج احمد تليلي طب العيون، طب األسنان
طب عام،  طب العيون، طب 
النفس، طب األسنان، العالج 
الطبيعي، طب القلب، تقويم 

 النطق

نهج سيدي 
 معاوية

72285241 
 نابل

طب األذن واألنف والحنجرة، 
 طب العيون، طب األسنان

نهج 
 آم0.5العين

74244611 
 صفاقس

شارع محمد  طب األسنان، علم النفس
 مخروف

73226078 
 سوسة

 طب األسنان ، طب العيون،
 تقويم النطق، علم النفس

 مجمع الصحة
 تطاوين 75862004

 الجهة العنوان العيادات
طبيب، قابلة، اإلقالع 

 تونس المرآب الجامعي بتونس   عن التدخين

قابلة، أخصائي نفسي، 
التغذية،اإلقالع عن 

 التدخين

المعهد العالي ، الشرقية
لتكنولوجيات البيئة 
 والعمران والبنيان، 

 اريانة

طبيب، قابلة، أخصائي 
نفسي، التغذية، اإلقالع 

 عن التدخين
 منوبة المرآب الجامعي بمنوبة

طبيب، قابلة، أخصائي 
 بنزرت آلية العلوم ببنزرت نفسي

طبيب، قابلة، أخصائي 
 القيروان المرآب الجامعي برقادة نفسي، مرشد اجتماعي

طبيب، قابلة، أخصائي 
 نفسي، التغذية

المعهد العالي للعلوم 
 جندوبة اإلنسانية بجندوبة

 قابس آلية العلوم بقابس قابلة، أخصائي نفسي
طبيب، قابلة، أخصائي 
نفسي، التغذية، اإلقالع 

 عن التدخين
 قفصة آلية العلوم بقفصة

طبيب، قابلة، أخصائي 
 نفسي

المعهد العالي للتصرف 
 صفاقس الصناعي بصفاقس

طبيب، قابلة، أخصائي 
 نفسي

آلية الحقوق والعلوم 
 سوسة االقتصادية والسياسية 

طبيب، قابلة، أخصائي 
 المنستير آلية العلوم بالمنستير نفسي، التغذية

 

ا        :  الفحوص الطبية*   وري ال ك ب إجبارية للطلبة الناجحين الجدد في ال
 .واختيارية للطلبة القدامى الراغبين في ذلك

ر     :  المراقبة الوبائية بالمؤسسات الصحية*   ك ب م للتقصي النشيط وال
 لألمراض المعدية ومراقبة تطورها ولتفادي تفشيها 

ي  :  المتابعة الصحية *    للطلبة ذوي االحتياجات الخصوصية وحامل
 عوامل االختظار

ة                :  مراقبة حفظ الصحة والسالمة *  ب راق م ة ب فرق الصحي تقوم ال
ة                          الم روف الس ر ظ وف ة وت ح ظ الص ف روط ح رام ش ت دى اح م
ة        ع اب ت م ال بالمؤسسات التعليمية و المبيتات و المطاعم الجامعية و ب

 .الصحية لألعوان متداوي األغذية بالمطاعم والمشارب
مي             :  اإلحاطـة النفسيـة *   ل ع بحث ال ي وال توفر وزارة التعليم العال

ات                         وب ة أوبصع ب ة صع سي ف حاالت ن مرون ب لفائدة الطلبة الذين ي
ة،   مرتبطة بضغوطات الحياة الدراسية أو العائلية أو ألسباب شخصي
جامعي              وسط ال ال أخصائيين نفسانيين بمكاتب اإلصغاء واإلرشاد ب
ة          ي ع ام ج والجامعات ومؤسسات التعليم العالي ودواوين الخدمات ال

 .واألحياء والمبيتات ومراآز الصحة الجامعية
هي قناة تواصل تمكن الطالب من     :  خاليـا اإلصغـاء واإلرشـاد*  

 التعبير عن مشاغل ذاتية ودراسية واجتماعية
ه في     :  خاليا الصحـة اإلنجابيـة *   توفر خدمات اإلرشاد والتوجي

ة       ي ع ام ج مجال الصحة اإلنجابية وهي توجد  في مراآز الصحة ال
 .و المبيتات والمؤسسات التعليمية

وعي            :  م الصحة الجامعية ونوادي الصحة وي*   م في نشر ال تساه
ات                           ي وآ ة من السل اي وق م و ال ي وك سل الصحي بهدف اآتساب سل
ك   المحفوفة بالمخاطر ويساهم االحتفال بيوم الصحة الجامعية في ذل

ة                     (  ل سن ر من آ ب م وف ذه      )  ثالث يوم أربعاء من شهر ن وجد ه وت
ة         ي ع ام ج النوادي بمعظم المؤسسات التعليمية والمبيتات واألحياء ال

 .ومراآز الثقافة الجامعية
روسي           *  ي ف د ال ب ة           : "  ب" التلقيح ضد التهاب الك ب ل ط لق ب ع ت ي

 .الشعب الطبية أو شبه الطبية

يتمتع آل الطلبة بالتغطية           :  للطالب    الصحية  التغطيـة
االجتماعية التي تمكنهم من العالج بالمؤسسات الصحية         
العمومية باعتبارهم منخرطين بالصندوق الوطني                       
للضمان االجتماعي بمجرد استظهار لبطاقة طالب للسنة         
الجامعية الجارية ودفع معلوم تعديلي ويكون قبول                       

 .الطلبة مجانا بمراآز الطب المدرسي والجامعي

 مراآز
 الصحة
 اإلنجابية

ة    ع توفر مراآز الصحة اإلنجابية التاب
ران            م ع ألسرة وال للديوان الوطني ل
د      البشري المتوفرة بكل الجهات عدي
ة  . الخدمات في مجال الصحة اإلنجابي

http://www.onfp.nat.tn/  

م مطلب مصحوب               : سحب التسجيـل ألسباب صحيـة*   دي ق يتم  ت
بملف طبي سري إلى إدارة المؤسسة التي ينتمي إليها شريطة أن 

 .ال يكون قد شارك في امتحانات آخر السنة

ة         *   ي ع ام ج ة وال ل            :  تعاونية الحوادث المدرسي ف ك ت م في ال تساه
ة                           ي درس م وادث ال ح ن ال ة ع م اج ن رار ال األض ب

  www.masu-tunisie.com.والجامعية 
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