قائمة اإلدارات الجهويّة للشؤون الدّينيّة

ع /ر

إلاداسة الجهويت

املذيش الجهوي

ّ
ّ
امليلف بالتفلذ
إبشاهيم بً شعبان
عبذ ّ
الجباس العلطاوي
بللاظم الوهيس ي
ظمير ّ
الشوالي

الواليت

العىوان

الهاجف اللاس

الفاهغ

01

جووغ

02

بً عشوط

 16شاسع حواهش الٌ نهشو مىفلوسي جووغ
 12ههج املالصم ّ
محمذ عضيض جاج املذيىت الجذيذة 2063

71.390.354

71. 390.355

79.354.452

79.354.453

وحيذ بالحاج سحومت
ّ
ّ
الىطشي
محمذ الفاغض

03

أسياهت

ههج بئر حمعت عذد  17أسياهت 2080

71.719.051

71.719.171

مشاد ظالم

04

مىوبت

ههج خالذ بً الوليذ عذد  2مىوبت

70.615.922

70.615.922

ّ
الطغير املشصوقي
محمذ

05

بنزسث

ملش الواليت

72.431.535

72.444.700

ظليم ابً الشيخ

06

باحت

ّ
الجمهوسيت عماسة بالشيش باحت 9000
شاسع

78.440.490

78.440.204

محمذ الهادي العشابي

07

حىذوبت

 8ههج مططفى خشيف حي الشياع حىذوبت 8100

78.610.735

78. 610.748

08

الياف

شاسع املىجي ظليم فوق فشع بىً إلاظيان الياف 7100

------

78.224.276

عض الذيً البريىص ي
سمضي ّ
العاملي

سغا املععودي

09

ظلياهت

ههج بنزسث عماسة الوسفلي  6100ظلياهت

78.872.603

78. 872.603

عبذ الىشيم حمودي

جميم حالٌ

ضالح الذيً الهويذي
خالذ العشابي
شوقي بوريىت
علي اللشامي
عبذ الشصاق الععيذاوي
ّ
محمذ اللايذي
يوظف الحامذي

10

اللطشيً

شاسع فشحاث حشاد عماسة عذد  51الطابم الثالث 1200
اللطشيً

77.473.770

77.473.800

محمذ سشاد املععودي

11

ظيذي
بوصيذ

عماسة ألامان الطابم الثالث كشب كطش املعاسع ظيذي
بوصيذ.

76.626.120

76. 626.130

الجمعي حنزولي

12

كفطت

ص ب  1234مشهض التوصيع البريذي الخاص  2117كفطت

76.227.230

76. 227.231

وليذ الزويبي

------------

13

جوصس

شاسع أحمذ العايش جوصس خلف ملش بلذيت جوصس

76.460.200

76.460.416

محشص ّ
العىاوي

14

كبلي

طشيم كابغ كبالت املعتمذيت كبلي الشماليت 4280

-------

75.490.995

محمذ مىطوسي

علي التروي
وعيم ّ
عماس

15

جطاويً

طشيم مذهين عماسة ششفان الطابم ألاوٌ 3200

75.857.033

75. 857.033

ظامي الشالخ

عبذ الجليض بً عماسة

16

مذهين

 17ههج كشطاج وظط املذيىت كبالت عماسة موبالجاهغ
4119

75.642.297

75. 642.297

أيمً بً عمش

خليض بوولش

17

كابغ

ملش الواليت

75.279.101

75. 279.101

البشير الغيلوفي

18

ضفاكغ

 5ههج أحمذ بيرم حي الحذائم 3001

74.201.379

74. 201.384

فتخي بالحاج ابشاهيم

شفيم شطوسو
حمعت ّ
عياد

19

املهذيت

شاسع  02ماسط  5100 1934املهذيت

73.695.106
73.695.103

73. 695.102

محمذ هويشة

مططفى ّ
كذيذة

20

الليروان

77.226.444

77. 226.400

محمذ هماٌ حواص

ّ
سغا املىاعي

21

ظوظت

73.235.771

73. 235.771

محمذ الىاجي بً عماس

ّ
ضالح الزويبي

ظاحت املغشب العشبي الضاويت الصحابيت ص ب  88علبت
 3140الليروان
الشلت  C-14الطابم ألاوٌ عماسة الياظمين شاسع 15
أهتوبش ظوق ألاحذ ظوظت

عبذ الشصاق ّ
الطالخي
عبذ الحميذ حمذي
مىطف الخليفي

خالذ عماسي
ياظين عاشوس

شاسع علي بوسكيبت طشيم ظلاهظ عماسة اليعشيً الطابم

22

امليعتير

23

صغوان

ههج أحمذ مباسن  1100صغوان

24

هابض

شاسع علي البلهوان الحماماث 8050

ألاوٌ شلت 1و2

73.503.727

73.503.653

عبذ الحميذ البراسي

ّ
مشاد بوظتت

72.680.844

72. 680.822

الهاشمي بً هطيب

عبذ الباظط سكاص
محمذ ّ
العبودي

72.264.064
72.262.892

72. 264.664

محمذ علي الحذاد

يوظف ّ
املجيذ
محمذ ألامين

