قائمة اإلدارات الجهويّة للشؤون الدّينيّة

ع /ر

إلادارة الجهوية

املدير الجهوي

املكلف بالتفقد
لطفي العمدوني

الوالية

العنوان

الهاتف القار

الفاكس

10

تونس

 01شارع جواهر الل نهرو منفلوري تونس

403.013.17

71. 390.355

إبراهيم بن شعبان

10

بن عروس

 00نهج املالزم محمد عزيز تاج املدينة الجديدة 011.

403.173710

403.17371.

علي فارس

1.

أريانة

نهج بئر جمعة عدد  04أريانة 0101

4034003110

4034003040

مراد سالم

17

منوبة

نهج خالد بن الوليد عدد  0منوبة

4031103011

4131013000

محمد الفاضل النصري

11

بنزرت

مقر الوالية

4037.031.1

4037773411

سليم ابن الشيخ

11

باجة

شارع الجمهورية عمارة بالريش باجة 0111

4037713701

4037713017

محمد الهادي العرابي

محمد القايدي

14

جندوبة

 0نهج مصطفى خريف حي الرياض جندوبة 0011

78.610.735

78. 610.748

عز الدين البرينص ي

يوسف الحامدي

10

الكاف

شارع املنجي سليم فوق فرع بنك إلاسكان الكاف 4011

4030073041

4030073041

رمزي الساملي

رضا املسعودي

عبد الجبار السلطاني
رضا خير الدين
سمير الشوالي
صالح الدين الهويدي
خالد العرابي
شوقي بوذينة
علي القرامي
عبد الرزاق السعيداني

10

سليانة

نهج بنزرت عمارة الورفلي  1011سليانة

78.872.603

78. 872.603

عبد الكريم حمودي

01

القصرين

شارع فرحات حشاد عمارة عدد  10الطابق الثالث 0011
القصرين

44374.3441

44374.3011

محمد رشاد املسعودي

00

سيدي
بوزيد

عمارة ألامان الطابق الثالث قرب قصر املعارض سيدي
بوزيد3

76.626.120

76. 626.130

محرز سناني

00

قفصة

ص ب  00.7مركز التوزيع البريدي الخاص  0004قفصة

76.227.230

76. 227.231

وليد الذويبي

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

0.

توزر

شارع أحمد العايش توزر خلف مقر بلدية توزر

76.460.200

4137113701

ليلى سيلة

علي التركي

07

قبلي

طريق قابس قبالة املعتمدية قبلي الشمالية 7001

4137013001

4137013001

محمد منصري

01

تطاوين

طريق مدنين عمارة شرفان الطابق ألاول .011

75.857.033

75. 857.033

سامي الشالخ

عبد الجليل بن عمارة

01

مدنين

 04نهج قرطاج وسط املدينة قبالة عمارة موبالتاكس
7000

75.643.195

75. 642.297

أيمن بن عمر

خليل بوكلش

04

قابس

مقر الوالية

75.279.101

75. 279.101

البشير الغيلوفي

00

صفاقس

 1نهج أحمد بيرم حي الحدائق .110

74.201.379

74. 201.384

فتحي بالحاج ابراهيم

00

املهدية

شارع  10مارس  1011 00.7املهدية

73.695.106
73.695.103

73. 695.102

محمد نويرة

01

القيروان

77.226.444

77. 226.400

محمد كمال حواص

00

سوسة

73.235.771

73. 235.771

محمد الناجي بن عمار

ساحة املغرب العربي الزاوية الصحابية ص ب  00عقبة
 .071القيروان
الشقة  C-07الطابق ألاول عمارة الياسمين شارع 01
أكتوبر سوق ألاحد سوسة

عبد الرزاق الصالحي

خالد عماري
ياسين عاشور
شفيق شطورو

رضا املناعي

شارع علي بورقيبة طريق سقانص عمارة النسرين الطابق

00

املنستير

0.

زغوان

نهج أحمد مبارك  0011زغوان

07

نابل

شارع علي البلهوان الحمامات 0111

ألاول شقة 0و0

4.311.3404

4.311.311.

عبد الحميد البراري

مراد بوستة

72.680.844

72. 680.822

الهاشمي بن نصيب

عبد الباسط رقاز

72.264.064
72.262.892

72. 264.664

برهان السويس ي

محمد العبودي
يوسف املجيد
محمد ألامين

