
ف وزارة الشؤون الدينية واألواق
    الديوان

الواليةالرتبة الحاليةتاريخ  امليالداللقب واالسمالرقم

أدرارأستاذ التعليم القرآني1984خالل عبدالرحمن لنصاري1

أدرارأستاذ التعليم القرآني1984/09/01يوسف بواللي2

أدرارأستاذ التعليم القرآني1982/08/23مبروك عزاوي3

أدرارأستاذ التعليم القرآني1977/12/26محمد بن وعلي4

أدرارمؤذن1992/12/02ناجم العمراني5

أدرارإمام معلم1986/02/01حمزة شاهدي6

أدرارأستاذ التعليم القرآني1967خالل أحمد عومري7

أدرارأستاذ التعليم القرآني1970/07/17عبدالكريم عزاوي8

أدرارأستاذ التعليم القرآني1984/02/08أمبارك باسود9

أدرارأستاذ التعليم القرآني1983/01/25عبدالعالي محمود10

أدرارأستاذ التعليم القرآني1973/01/05عبدالقادر سباعي11

أدرارأستاذ التعليم القرآني1975خالل حسين أفقيه12

أدرارأستاذ التعليم القرآني1973/07/02محمد غزالي13

أدرارأستاذ التعليم القرآني1972/02/08أحمد عبدالغاني14

أدرارأستاذ التعليم القرآني1986/05/04كمال طاهري15

أدرارأستاذ التعليم القرآني1979/04/13عبدالحميد أوالد الطالب أحمد16

أدرارأستاذ التعليم القرآني1973/08/20محمد بن مسعود مناد17

أدرارأستاذ التعليم القرآني1976/03/27عبدالقادر عبدالرحمان18

أدرارأستاذ التعليم القرآني1982/05/09سليمان بايوسف19

أدرارمؤذن1987/11/10عبدهللا حاجي20

أدرارمؤذن1974/06/19صالح شيخاوي21

أدرارمؤذن1989/11/24عبدالجليل رحماني22
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أدرارقيم1983/05/10عبدالكريم سويلم23

أدرارمؤذن1980خالل أحمد اعبلله24

أدرارأستاذ التعليم القرآني1972/10/23مصطفى روماني25

أدرارقيم1989/11/06محمد عزيزي26

الشلفأستاذ التعليم القرآني1968/04/02ياسني عبد القادر27

الشلفقيم1983/01/09حباس ماجد28

الشلفأستاذ التعليم القرآني1986/03/18ميلودي هرون29

الشلفقيم1982/07/05قالز محمد30

الشلفمؤذن1980/12/27خروبي حبيب31

الشلفأستاذ التعليم القرآني1967مميز لعاقل أحمد32

الشلفأستاذ التعليم القرآني1971/03/17ولد قادي محمد33

الشلفأستاذ التعليم القرآني1971/05/11حواتي الحاج34

الشلفأستاذ التعليم القرآني1969/07/17لعاقل عبد هللا35

الشلفأستاذ التعليم القرآني1970/02/09عرابي أحمد36

الشلفأستاذ التعليم القرآني1977/09/16خيفر عبد القادر37

الشلفأستاذ التعليم القرآني1980/12/05تيقوبعين سليمان38

الشلفمؤذن1978/10/11بوبكر معمر39

الشلفأستاذ التعليم القرآني1971/08/19شرفي عيس ى40

الشلفقيم1982مميز هني أحمد41

الشلفمؤذن1988/07/19دميم حبيب42

الشلفمؤذن1982/10/28يوسفي بشير43

الشلفقيم1982/12/30حباس محمد44

الشلفأستاذ التعليم القرآني1969/12/24حاشد بلعيد45

الشلفأستاذ التعليم القرآني1969/12/17بن شاعة محمد46

الشلفأستاذ التعليم القرآني1965/04/05بن شعة محمود47

الشلفأستاذ التعليم القرآني1983مميز مسعودي محمد48

الشلفأستاذ التعليم القرآني1988/04/18تهامي موس ى49

الشلفقيم1980/11/17دحو حسين50

الشلفأستاذ التعليم القرآني1966/03/02تكور عبد القادر51
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الشلفمؤذن1981/10/11توتة رزوق الحاج52

الشلفأستاذ التعليم القرآني1979/05/27فاتح الجياللي53

الشلفأستاذ التعليم القرآني1973/07/08فيدال قويدر54

الشلفأستاذ التعليم القرآني1985/02/06قداري محفوظ55

الشلفمؤذن1975/12/14عمامرة مراد56

الشلفأستاذ التعليم القرآني1976/04/07شهرة جلول57

الشلفأستاذ التعليم القرآني1978/12/30راس املاء أحمد58

الشلفمؤذن1978/04/05قران لخضر59

الشلفمؤذن1987/07/06دحنون هني60

الشلفمؤذن1984عام دبال موس ى61

الشلفأستاذ التعليم القرآني1972/05/04تونس ي حسين62

الشلفأستاذ التعليم القرآني1964/05/05زيتام الحاج63

الشلفأستاذ التعليم القرآني1972/03/07عبدوس عبد القادر64

الشلفأستاذ التعليم القرآني1986مميز جعدل محمد65

الشلفمؤذن1968مميز عنقود بشير66

الشلفقيم1979/01/29حطابي العيد67

الشلفمؤذن1971مميز ناجي ميلود68

الشلفقيم1980/07/25بن يحي جلول عبد القادر69

الشلفأستاذ التعليم القرآني1977عام قرش ي عبد القادر70

الشلفأستاذ التعليم القرآني1968/05/07بودالي معمر71

الشلفأستاذ التعليم القرآني1983/07/23قاسمي علي72

الشلفمؤذن1979/03/05عسال العيد73

الشلفأستاذ التعليم القرآني1967/02/08عبدون يوسف74

الشلفأستاذ التعليم القرآني1969/12/18بن ناصر بلقاسم75

الشلفأستاذ التعليم القرآني1958مميز مهاليل امحمد76

الشلفأستاذ التعليم القرآني1964/08/18زوطاط عبد هللا77

الشلفمؤذن1983/10/13جبور محمد78

الشلفأستاذ التعليم القرآني1986/11/01ناجي رضوان79

الشلفأستاذ التعليم القرآني1970/02/19سباع امحمد80
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الشلفإمام معلم1979/02/17زيدان محمد81

الشلفمؤذن1984/07/16زنجبيل زكريا82

الشلفأستاذ التعليم القرآني1972/03/01شعنان امحمد83

الشلفأستاذ التعليم القرآني1978/01/10ميلود بكاكشة84

األغواطأستاذ التعليم القرآني1980/11/18بحادي محمد85

األغواطمؤذن1976/03/04دبي عبد العزيز86

األغواطأستاذ التعليم القرآني1992/09/30زوبيري عبد اللطيف87

األغواطإمام معلم1979/04/18سائحي عبد لرزاق88

األغواطأستاذ التعليم القرآني1968خالل قرشالة ساس ي89

األغواطأستاذ التعليم القرآني1975/05/30ص ي بن مسعودة90

األغواطمؤذن1974/03/17مسعود بوقضيف91

أم البواقيإمام معلم1984/06/21عبد الكريم عاللي92

أم البواقيأستاذ التعليم القرآني1982/08/19أحمد املوفق ضربان93

أم البواقيأستاذ التعليم القرآني1980/11/02أحمد ملين جالوجي94

أم البواقيأستاذ التعليم القرآني1990/12/10عمار قمرة95

أم البواقيأستاذ التعليم القرآني1981/02/23بوزيان بن الحاج جلول96

أم البواقيأستاذ التعليم القرآني1973/04/23رحاب عبد الحميد97

أم البواقيأستاذ التعليم القرآني1986/08/03قادة فرحاية98

أم البواقيمؤذن1973/06/27فاتح هادف99

أم البواقيأستاذ التعليم القرآني1984/03/21جمال معتوقي100

أم البواقيأستاذ التعليم القرآني1986/11/09ياسين سعادة101

أم البواقيمؤذن1971/06/12محمد الشريف خالدي102

أم البواقيمؤذن1964/09/06ناصر زبوش103

أم البواقيأستاذ التعليم القرآني1981/02/08خليفة محجوب بوكريس104

أم البواقيأستاذ التعليم القرآني1978/08/12ياسين حامدي105

باتنةقيم1988/05/24زرافة عماد106

باتنةقيم1990/12/03معاليم رابح107

باتنةمؤذن1981/03/04بولبينة سليم108

باتنةمؤذن1977/03/11غضبان حجار109
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باتنةأستاذ التعليم القرآني1979/09/25 بويعله كمال110

باتنةأستاذ التعليم القرآني1971/11/24أوشن عمر111

باتنةأستاذ التعليم القرآني1986/07/06فوحال فاتح112

باتنةمؤذن1986/02/07خرور عمار113

باتنةمؤذن1994/01/18بركات إسماعيل114

باتنةمؤذن1989/01/27بوحماتو حمزة115

باتنةأستاذ التعليم القرآني1975/02/18أوجرة رشيد116

باتنةأستاذ التعليم القرآني1972خالل بلبج عاشور117

باتنةمؤذن1985/05/25حربوش رابح118

باتنةأستاذ التعليم القرآني1987/12/31بيطام حسان119

باتنةأستاذ التعليم القرآني1976خاللبن عمومة عبد هللا120

باتنةقيم1991/10/26قارة العربي121

باتنةمؤذن1980خالل بيطام مسعود122

باتنةقيم1989/08/16قبايلي عبد املالك123

باتنةمؤذن1981/01/21محمدي سعيد124

باتنةأستاذ التعليم القرآني1979/04/16حربوش عبد املجيد125

باتنةقيم1983/12/20بن عائشة حسين126

باتنةأستاذ التعليم القرآني1986/02/03بغزه محمد الطاهر127

باتنةأستاذ التعليم القرآني1983/11/22معاش عبد الرحمان128

باتنةأستاذ التعليم القرآني1989/02/18غرباوي وليد129

باتنةأستاذ التعليم القرآني1977/11/08طيوح محمود130

باتنةأستاذ التعليم القرآني1973خالل بوقلقول موس ى131

باتنةأستاذ التعليم القرآني1968/03/03يمامي اسماعيل132

باتنةمؤذن1983/02/27سعادة حكيم133

باتنةأستاذ التعليم القرآني1971/04/14ستوتي مسعود134

باتنةأستاذ التعليم القرآني1978/07/16عكسه السعيد135

باتنةأستاذ التعليم القرآني1978/09/10عكسه لزهر136

بجايةأستاذ التعليم القرآني1979/11/26خرشيش ي عمار137

بجايةقيم1983/05/30أقاوة كريم138
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بجايةأستاذ التعليم القرآني1985/10/04حرشاوي عزالدين139

بجايةقيم1984/04/19بلحوصيف جمال140

بجايةمؤذن1981/08/03هشماوي نبيل141

بجايةأستاذ التعليم القرآني1989/10/28حمديني نضال142

بجايةأستاذ التعليم القرآني1987/02/28تواتي العربي143

بجايةأستاذ التعليم القرآني1968/02/01بوشموع سيد حمزة144

بجايةأستاذ التعليم القرآني1983/07/23بن عودة عبد القادر145

بجايةأستاذ التعليم القرآني1983/09/08بوغلوس منصف146

بجايةأستاذ التعليم القرآني1986/05/20نور الدين بخوش147

بسكرةأستاذ التعليم القرآني1972خالل خليفة بوخالفة148

بسكرةأستاذ التعليم القرآني1975/10/16علي بن دحمان149

بسكرةمؤذن1981/07/10صالح الدين كريكب150

بسكرةمؤذن1980/10/17اعمر زاوش151

بسكرةأستاذ التعليم القرآني1989/02/09عبد اللطيف عطية152

بسكرةأستاذ التعليم القرآني1972/03/07سليمان زابي153

بسكرةأستاذ التعليم القرآني1974/07/25عبد الحميد بلقوشن154

بسكرةقيم1983/11/20خالد معجوج155

بسكرةمؤذن1971/10/05مسعود بومعزة156

بشارأستاذ التعليم القرآني1966/12/29باقي الطيب157

بشارأستاذ التعليم القرآني1970/10/20هواري علي158

بشارمعلم قرآن1972/06/12مصطفي عيساوي159

بشارأستاذ التعليم القرآني1966/02/20عزوزي عبد هللا160

بشارأستاذ التعليم القرآني1971/11/16كمال كرومي161

بشارقيم1994/10/26عبد اللطيف عميري162

بشارأستاذ التعليم القرآني1970/12/03بحوص لحمر163

بشارمؤذن1975/02/07بحادي محمد164

بشارأستاذ التعليم القرآني1980/09/29مبارك محمد165

بشارأستاذ التعليم القرآني1967/11/11بوزيان مرابط166

بشارأستاذ التعليم القرآني1972/07/03محمد بوحسون168
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البليدةمؤذن1983/09/19جمال حمدي169

البليدةقيم1985/12/03بلقاسم بوركبة170

البليدةأستاذ التعليم القرآني1982/05/08محمد قيدوم171

البليدةأستاذ التعليم القرآني1982/01/20بلقاسم جبالي172

البليدةأستاذ التعليم القرآني1983/03/10جياللي الطوهاري173

البليدةأستاذ التعليم القرآني1955/07/21عبد القادر الطاهري174

البليدةأستاذ التعليم القرآني1969/11/07بوعالم حنيفي175

البليدةأستاذ التعليم القرآني1973/01/17سمير مالكي176

البليدةأستاذ التعليم القرآني1973/01/30عبد النور توش ي177

البليدةأستاذ التعليم القرآني1973/01/29محمد بن بشير178

البليدةأستاذ التعليم القرآني1987/03/24عبد القادر بوركبة179

البليدةأستاذ التعليم القرآني1981/12/14جلول صاخر180

البليدةقيم1985مميز مولود فالح181

البليدةقيم1982/05/14محمد قويدر راشدي182

البليدةأستاذ التعليم القرآني1968/05/07محمد بن عمر183

البليدةقيم1981/02/02سليمان مهدي184

البليدةقيم1981/01/04أحمد والي185

البليدةأستاذ التعليم القرآني1987/08/21اسحاق عواق186

البليدةأستاذ التعليم القرآني1971/02/17أحمد بوزارة187

البليدةمؤذن1982خالل عياش سباوي188

البليدةمؤذن1978/02/18أحمد قيدوم189

البليدةأستاذ التعليم القرآني1970/10/30عبد القادر مداني190

البليدةأستاذ التعليم القرآني1988/10/31عبد القادر بلوط191

البليدةأستاذ التعليم القرآني1985/08/13امحمد العوفي192

البليدةأستاذ التعليم القرآني1969/10/16مراد مغراوي193

البليدةقيم1987/04/08صديق املكرفي194

البليدةأستاذ التعليم القرآني1964/06/02رابح زرمان195

البليدةمؤذن1986/01/16عبد الحميد فيجدور196

البليدةمؤذن1988/07/18هارون مشري197
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البليدةأستاذ التعليم القرآني1985/05/24يوسف حاج بن فطيمة198

البليدةقيم1988/03/05عمر بورابيعة199

البليدةمؤذن1988/09/04حمزة زواوي200

البليدةمؤذن1988/12/15اسماعيل باية201

البليدةأستاذ التعليم القرآني1983/05/29أحمد خميس ي202

البليدةقيم1976/03/08عمر طاهر203

البليدةأستاذ التعليم القرآني1971/10/09موس ى بربارة204

البليدةأستاذ التعليم القرآني1967/02/26عبد القادر طهراوي205

البليدةأستاذ التعليم القرآني1977/10/15محمد تواتي206

البليدةأستاذ التعليم القرآني1987/09/08مراد بن براهيم207

البليدةأستاذ التعليم القرآني1980/10/26العيد بوجالل208

البليدةأستاذ التعليم القرآني1966/05/30عبد القادر سيلمي209

البويرةقيم1982/02/04حاج عمرو سعيد210

البويرةأستاذ التعليم القرآني1977/05/11كروم عمر211

البويرةأستاذ التعليم القرآني1985/01/06عبد الحليم مزراق212

البويرةأستاذ التعليم القرآني1979/11/02كريم براهيمي213

البويرةمؤذن1982عام لعموري تواتي214

البويرةأستاذ التعليم القرآني1990/12/19مالكي بشير215

البويرةمؤذن1981/02/28براهيمي الرشيد216

البويرةأستاذ التعليم القرآني1986/04/11بن غرابي فاتح217

البويرةقيم1978/06/14شياللي فريد218

البويرةأستاذ التعليم القرآني1982/04/12اعمر جبالي219

البويرةأستاذ التعليم القرآني1977/05/20بوسطة علي220

البويرةأستاذ التعليم القرآني1970/04/16جياللي محمد221

البويرةقيم1984/12/22عتاق بوبكر222

البويرةأستاذ التعليم القرآني1978/01/07طهراوي السعدي223

البويرةقيم1978/07/20دقداقي محمد224

البويرةقيم1985/05/13غماري نبيل225

البويرةقيم1984/04/06الطيب شنان226
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البويرةأستاذ التعليم القرآني1981/02/01زيان علي227

البويرةأستاذ التعليم القرآني1975/02/20مزراق محمد228

البويرةقيم1989/04/04ملوك مصطفى229

البويرةأستاذ التعليم القرآني1978/03/14سباوي احمد230

البويرةمؤذن1985/03/03مدني وجط231

البويرةأستاذ التعليم القرآني1983/07/31صالح فريد232

البويرةأستاذ التعليم القرآني1968مفترض  جياللي شارف233

البويرةإمام معلم1989/06/26حمزة حوتة234

البويرةأستاذ التعليم القرآني1985/09/09راشد بليلي235

البويرةقيم1984/08/24عبد الباقي خالفي236

البويرةمؤذن1983عام مسعود قصوري237

البويرةأستاذ التعليم القرآني1984/05/16جمال بوثلجة238

البويرةأستاذ التعليم القرآني1988/03/05العباس ي توفيق239

البويرةأستاذ التعليم القرآني1979/05/11فريد بومكواز240

تمنراستأستاذ التعليم القرآني1969/02/23محمد عبد القادر بن الشيخ241

تمنراستقيم1985/11/20حيبي سيدي علي242

تمنراستأستاذ التعليم القرآني1973/11/29عزي عبد الرحمان243

تمنراستأستاذ التعليم القرآني1961خالل موس ي بوغراري244

تمنراستأستاذ التعليم القرآني1970/02/04الشيخ بويدان245

تمنراستأستاذ التعليم القرآني1970/11/13موس ى بوشيخي246

تبسةأستاذ التعليم القرآني1984/12/15سهايلية رشدي247

تبسةأستاذ التعليم القرآني1962/07/01رميدي ابراهيم248

تبسةأستاذ التعليم القرآني1957/11/26مزوز يحي249

تبسةأستاذ التعليم القرآني1985/10/15بوخروفة عاطف250

تبسةأستاذ التعليم القرآني1960/05/01ثابت علي251

تبسةأستاذ التعليم القرآني1976/08/04زهير شريط252

تبسةأستاذ التعليم القرآني1972/05/02هوام أحمد253

تبسةأستاذ التعليم القرآني1984/07/30عطية عادل254

تبسةمؤذن1961/03/27عبروقي السبوعي255



الواليةالرتبة الحاليةتاريخ  امليالداللقب واالسمالرقم

تبسةقيم1972/07/01زورالي توفيق256

تلمسانإمام معلم1981/10/19العيد مهدي257

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1974/11/12حسين مصطفاي258

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1975/02/04توهامي طاهر259

تلمسانإمام معلم1977/10/25أحمد مولياط260

تلمسانإمام معلم1977/04/25محمد مفتاح261

تلمسانإمام معلم1978/01/08ابراهيم قنيش262

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1981/09/25قادة تواتي263

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1975/10/29محمد قاض ي264

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1981/08/24مني عبد الرحمان265

تلمسانأستاذ التعليم القرآنيحكم 1967محمد فالحي266

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1974/07/05سعيداني عبد الحليم267

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1988/03/27جمال حوحو268

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1973/04/25يوسف بكوش269

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1985/10/26سفيان حمزاوي270

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1983/05/15عثمان راش ي271

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1982/06/12حمزة املداح272

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1987/03/29عبد الكريم بحادي273

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1985/02/25هواري حاج بلقاسم274

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1974/03/10جمال بلمصطفى275

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1967/10/01عبد القادر زكري276

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1965/04/16موس ى زكري277

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1988/06/26فتحي برسيس278

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1976/07/21بلبشير محمد279

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1984/06/24عبد الرحيم بن عثمان280

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1974حكم عبد القادر حاج بلقاسم281

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1983/05/10حسين مخطاري282

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1982/12/13عبيد محمد283

تلمسانمؤذن1975/06/08يونس هشماوي284
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تلمسانمؤذن1978/01/18أمزيان بن عمر285

تلمسانمؤذن1971/04/06زمال معمر286

تلمسانمؤذن1970/08/31عبد الالوي عبد الرحمان287

تلمسانمؤذن1975/10/06عبدي سيدي محمد288

تلمسانمؤذن1978/04/01بوزيان عرابي289

تلمسانمؤذن1976/10/26جمال حيدرة290

تلمسانقيم1986/10/30سويلم عبد اللطيف291

تلمسانقيم1993/02/08محمد األمين كدروس ي292

تلمسانقيم1983/08/06مسعودي عبد الكريم293

تلمسانأستاذ التعليم القرآني1973/04/16بلقاسم مشراوي294

تيارتأستاذ التعليم القرآني1972/02/22كروم  الناصر295

تيارتأستاذ التعليم القرآني1986/09/06صحراوي محمد296

تيارتأستاذ التعليم القرآني1968عام تاج بلقاسم297

تيارتمؤذن1976/01/14عيس ى عاشور298

تيارتأستاذ التعليم القرآني1970/05/04بغداد حيمور299

تيارتأستاذ التعليم القرآني1973/12/11روان عمر300

تيارتأستاذ التعليم القرآني1978/01/21عطا هللا بوزيدي301

تيارتأستاذ التعليم القرآني1966/05/18بلمهدي محمد302

تيارتقيم1974/12/10بوشارب مبارك303

تيارتقيم1985/02/04الطاهر يسعد304

تيارتمؤذن1975/09/13مخطاري خالد305

تيارتمؤذن1994/10/05مؤذن خالد306

تيارتأستاذ التعليم القرآني1971/12/28عبد املولى عبد القادر307

تيارتأستاذ التعليم القرآني1988/11/04ثامر ابراهيم308

تيارتأستاذ التعليم القرآني1978/04/04الحاج عيس ى309

تيارتأستاذ التعليم القرآني1974/02/21يوسف صالح310

تيارتمؤذن1975/04/06كورة نور الدين311

تيارتأستاذ التعليم القرآني1975/08/19براني محمد312

تيارتأستاذ التعليم القرآني1985/07/17عبد العزيز لبيوض313
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تيارتأستاذ التعليم القرآني1976/03/16محمد شايب الذراع314

تيزي وزوأستاذ التعليم القرآني1982/05/21يوسفي نو الدين315

تيزي وزوأستاذ التعليم القرآني1984/05/01زوار يوسف316

تيزي وزوأستاذ التعليم القرآني1964/07/20أسلقو مصطفى317

تيزي وزوأستاذ التعليم القرآني1981/12/19بوخشة عبد الخالق318

تيزي وزوأستاذ التعليم القرآني1989/01/16سعدون حسين319

تيزي وزوأستاذ التعليم القرآني1981/11/08بلكرديم معمر320

تيزي وزوأستاذ التعليم القرآني1985/02/14بن جبور صحبي321

تيزي وزوأستاذ التعليم القرآني1980/11/19شرفيوي فريد322

تيزي وزوأستاذ التعليم القرآني1975/02/26سعدو خالد323

تيزي وزوأستاذ التعليم القرآني1980/06/09قوام الصديق324

تيزي وزوإمام معلم1984/08/26فوضيل محمد325

تيزي وزومؤذن1968/08/14طقموت والحاج326

تيزي وزومؤذن1989/02/02عمارني مصطفى327

تيزي وزومؤذن1955/10/10سلطاني أعمر328

تيزي وزوقيم1984/04/22لونيس عبد الرحمان329

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1970/05/16شارف الطيب331

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1960/03/10بوخزنة علي332

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1982/11/02حميزي اسماعين333

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1985/04/23حيدب عزوز334

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1975/01/29صديقي عيس ى335

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1986/03/15برودي أحمد336

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1979/08/19بوطاوي هشام337

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1981/04/13صباطي مراد338

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1905/05/12طاجين علي339

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1986/12/24بوعقلين زكرياء340

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1986/09/21زرزي مجيد341

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1979/02/01العربي لخضر342

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1971/09/05كريم تامي نورين343
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الجزائرأستاذ التعليم القرآني1984/11/01توهامي نورالدين344

الجزائرإمام معلم1971/12/31بوشمال عبد الكريم345

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1905/06/07دودو عبد القادر346

الجزائرمؤذن1991/12/08دراني موس ى347

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1987/02/08مقداد عمروش348

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1970/02/13أحمد وهاب349

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1972/07/21مالوي محمد350

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1905/05/24مرزوقي عامر351

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1905/05/26تواتي ابراهيم352

الجزائرقيم1976/06/06داود بسكري353

الجزائرمؤذن1968/12/14أرحاب جمال354

الجزائرقيم1986/06/10بقعة حمزة355

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1975/04/04كماوي حاج356

الجزائرقيم1981/06/02محمد محفوظ357

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1978/06/10تعكرميت عبد الكريم358

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1988/06/13مزارة نوح359

الجزائرمؤذن1975/09/30دليل نذير360

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1975/09/01قيدوم علي361

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1981/02/18الحبيب قدور362

الجزائرمؤذن1976/07/06جلولي خضير363

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1979/07/07خروبي لخضر364

الجزائرمؤذن1974/03/03بن عيشوبة محمد365

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1980/08/05بن قطاف رابح366

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1981/03/20هواري شريف367

الجزائرقيم1952/11/10قويدر رحماني عبد القادر368

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1969/05/11بلبراهيم حميد369

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1964/01/24فالحي محمد370

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1974/05/26مرابط بن عيس ى371

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1975/05/05حميش أحمد372
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الجزائرأستاذ التعليم القرآني1986/12/30إيططاحين عبد القادر373

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1963/09/16ثلجون أحمد374

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1982/02/14منور عثمان375

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1980/02/02بلعيدي كريمو376

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1969/10/16مغراوي مراد377

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1981/04/18بوعسلي عبد الفادر378

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1971/06/26هنوني الجياللي379

الجزائرمؤذنبوشيبان محمد380

الجزائرمؤذنثلجون الجياللي381

الجزائرمؤذن1978/08/10بدرالدين سعيدون382

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1971/02/10بن عامر محمد383

الجزائرإمام معلم1967/09/01محمد شريف سيدعلي384

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1989/01/09بلخوص محمد385

الجزائرأستاذ التعليم القرآنيدوشة محمد386

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1971/01/29شرفاوي أحمد387

الجزائرمؤذن1974/03/07شينون سعيد388

الجزائرقيممفتي موس ى389

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1983/03/09عبد الالوي نصر الدين390

الجزائرمؤذن1974/03/07سعيد شينون391

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1977/01/01ثلجون بلقاسم392

الجزائرأستاذ التعليم القرآني1972/05/14بن ناصر  توهامي393

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1985,08,27سعيد قاسم394

الجلفةمؤذن1980احمد بن االبيض395

الجلفةمؤذن1974,06,25مصطفى بن االبيض396

الجلفةمؤذن1981,06,29محمد زعيتري397

الجلفةقيم1989,05,31عبد الوهاب دملاجي398

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1977,03,24محمد محفوظ399

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1981عسالي عبد الحميد400

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1966,10,20مختار عقاقنة401
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الجلفةأستاذ التعليم القرآني1971,04,07هورة محمد402

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1980,01,01عبد القادر شرماط403

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1983,03,05مختار ربيح404

الجلفةقيم1996,07,10عماد صالح الدين عزوز405

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1968,11,26طاهر بن زيان406

الجلفةمؤذن1984,05,03الشيخ عيس ى407

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1982,12,24بلقاسم بوزيان408

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1970جلول معمري409

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1976السعيد مبدوعة410

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1986,11,01محمد بغدادو411

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1976,03,06بن مغربي بولرباح412

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1992,10,24عبد اللطيف بسعود413

الجلفةأستاذ التعليم القرآني1978/06/09بن عزوز لكحل414

جيجلأستاذ التعليم القرآني1977/03/14صويلح بوزيد415

جيجلأستاذ التعليم القرآني1966/08/28محسن عبد الحق416

جيجلقيم1972/09/20زموج محمد417

جيجلأستاذ التعليم القرآني1990/10/29دقيش ي ميلود418

جيجلمؤذن1976/10/16قجالي كمال419

جيجلمؤذن1988/02/17 بن يحي عبد هللا420

سطيفأستاذ التعليم القرآني1967/11/25عبد الحكيم حمادي421

سطيفأستاذ التعليم القرآني1979/02/15حمودي ببوش422

سطيفأستاذ التعليم القرآني1973/10/07كمال تومي423

سطيفأستاذ التعليم القرآني1982/10/03سمير معافة424

سطيفمؤذن1985/09/13درابلة شعيب425

سطيفإمام معلم1980/10/03علي نهمار426

سطيفأستاذ التعليم القرآني1973/03/18شعبان طبازة427

سطيفأستاذ التعليم القرآني1971/07/08مراد موساوي428

سطيفأستاذ التعليم القرآني1978/04/02جمال جبار429

سطيفأستاذ التعليم القرآني1980/01/29عبد الغاني سعيدي430
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سطيفأستاذ التعليم القرآني1960/05/04الخثير حاجي431

سطيفأستاذ التعليم القرآني1966/09/15فريد زيتي432

سطيفأستاذ التعليم القرآني1976/05/16عبد الكريم مالز433

سطيفأستاذ التعليم القرآني1987حكم بن يحي مهدي434

سطيفأستاذ التعليم القرآني1977/02/21هشام سماش435

سطيفأستاذ التعليم القرآني1954/11/23لخضر سماتي436

سطيفأستاذ التعليم القرآني1978/02/12قويدر كروش437

سطيفأستاذ التعليم القرآني1980/12/14أحمد قصاب438

سطيفأستاذ التعليم القرآني1964/08/18إبراهيم سعيدي439

سطيفأستاذ التعليم القرآني1973/08/22رابح بن جفال440

سطيفأستاذ التعليم القرآني1989/04/29محمد كماري441

سطيفأستاذ التعليم القرآني1976/07/01مراد بارة442

سطيفأستاذ التعليم القرآني1990/07/28عبد الرحيم صناب443

سطيفأستاذ التعليم القرآني1986/01/14شعيب ساتة444

سطيفأستاذ التعليم القرآني1978/09/29سفيان بوخالفة445

سطيفمؤذن1976/03/11علي شليح446

سطيفمؤذن1987/11/13يحي ذيب447

سطيفمؤذن1986/03/27حسين قارة448

سطيفقيم1987/02/14محمد ساكر449

سطيفقيم1980/09/24العيفة حربوش450

سطيفقيم1979/07/20هشام كوسة451

سطيفقيم1987/08/14عبد العالي حمزاوي452

سطيفقيم1985/03/25بالل فاطمي453

سطيفقيم1984/11/11اسماعيل رحماني454

سطيفقيم1976/06/08بوساحة عادل455

سطيفقيم1988/11/25سفيان بن هارون456

سطيفأستاذ التعليم القرآني1978خالل عبد السالم بن هارون457

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1970/03/07موالي بن طالب458

سعيدةمؤذن1974/09/10نابي خالد459



الواليةالرتبة الحاليةتاريخ  امليالداللقب واالسمالرقم

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1963/06/22بومدين وارف460

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1972/07/21مرزوقي عبد القادر461

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1979/11/12عالم عبد العزيز462

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1971/08/22داودي عبد القادر463

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1960/08/26سايح محمد464

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1984وارية الجياللي465

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1972/12/06نابي محمد ولد الطيب466

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1976/04/25بن عامر قادة467

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1972/03/26فليح عبد الكريم468

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1973/09/13كيحال ميمون469

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1971/01/03مزيان حبيب470

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1976/06/26بكوش محمد471

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1968/12/26عالم عبد القادر472

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1985/11/19جلولي عبد اللطيف473

سعيدةأستاذ التعليم القرآني1975/11/10حباني حبيب474

سعيدةمؤذن1975/05/18حمري يحي475

سعيدةمؤذن1972/09/17طاقين عبد القادر476

سعيدةمؤذن1982/11/29جرفي بغداد477

سعيدةمؤذن1984/01/04بوخاتم الحسين478

سعيدةمؤذن1982/02/26أحمد صف الدين479

سعيدةمؤذن1974/12/10سلمون بن يمينة480

سعيدةمؤذن1991/02/02قدوس بلحول481

سعيدةقيم1986/01/24عمارة محمد482

سعيدةقيم1988/11/28بطيب فتحي483

سعيدةقيم1976/06/06براهيمي مصطفى484

سكيكدةأستاذ التعليم القرآني1964/09/15عبد الوهاب مسيسحة485

سكيكدةأستاذ التعليم القرآني1947/09/12سعد حمدوش486

سكيكدةأستاذ التعليم القرآني1981/05/10مروان حامي487

سكيكدةأستاذ التعليم القرآني1984/12/07جلول بوعبدهللا488



الواليةالرتبة الحاليةتاريخ  امليالداللقب واالسمالرقم

سكيكدةأستاذ التعليم القرآني1980/10/14عبد الرزاق مجراب489

سكيكدةقيم1979/11/24فريد بوضفة490

سكيكدةأستاذ التعليم القرآني1972/09/20محمد دراوي491

سكيكدةأستاذ التعليم القرآني1982/08/30شناف بن عودة492

سيدي بلعباسمؤذن1983/05/29نصر الدين هواري493

سيدي بلعباسأستاذ التعليم القرآني1966/12/13جالل محي الدين494

سيدي بلعباسأستاذ التعليم القرآني1974/05/24عيــاش ي ميلـــــود495

سيدي بلعباسمؤذن1975/08/20مهـــــدي عمـــــــر496

سيدي بلعباسمؤذن1968/01/22مشرقي س ي يوسف497

سيدي بلعباسأستاذ التعليم القرآني1957/12/27أحمـــد عجـــــــــال498

سيدي بلعباسأستاذ التعليم القرآني1972/07/02بختاوي يوسف499

سيدي بلعباسأستاذ التعليم القرآني1972/08/02خليفي محمد500

سيدي بلعباسأستاذ التعليم القرآني1972/02/28جالل الجبيب501

سيدي بلعباسمؤذن1972/08/03بن دحو منقور502

سيدي بلعباسقيم1984/06/21قدور هوار503

سيدي بلعباسقيم1967/11/02زوجي قويدر504

سيدي بلعباسأستاذ التعليم القرآني1963/01/22عبد القادر حفاظ505

عنابةأستاذ التعليم القرآني1980/05/02كمال شتح506

عنابةأستاذ التعليم القرآني1987/01/18محمد خليفاتي507

قاملةأستاذ التعليم القرآني1982/02/26حساسنية يمين508

قاملةأستاذ التعليم القرآني1989/06/30كتروس ي محمد509

قاملةأستاذ التعليم القرآني1974/08/10بوعزيز مراد510

قاملةمؤذن1976/08/05دحس ي حسان511

قاملةمؤذن1972/10/13خطيب زهير512

قاملةمؤذن1974/11/19عميور يزيد513

قاملةقيم1975/05/31بخاخشة شهير الدين514

قاملةقيم1980/07/11فريد لعيادة515

قسنطينةأستاذ التعليم القرآني1987/10/01السعدي لوعيل516

قسنطينةمعلم قرآن1958/12/31الطاهر لزعر517
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قسنطينةأستاذ التعليم القرآني1971/11/17كمال منهي518

قسنطينةقيم1982/02/21هشام بقيرة519

قسنطينةقيم2014/11/10فاتح غضبان520

قسنطينةمؤذن1980/10/04يوسف جبار521

قسنطينةمؤذن1976/07/20إلياس بولغيمات522

قسنطينةمؤذن1976/12/09إبراهيم يونس523

قسنطينةأستاذ التعليم القرآني1960خالل مداني بشار524

قسنطينةأستاذ التعليم القرآني1985/01/01نوري دايخة525

املديةأستاذ التعليم القرآني1970/08/29حكيم بن رمضان526

املديةأستاذ التعليم القرآني1972/04/16علي شيرود527

املديةمؤذن1985/10/26حسين خلفي528

املديةأستاذ التعليم القرآني1986/02/16لخضر بورصاص529

املديةأستاذ التعليم القرآني1973/11/20محفوظ حراش ي530

املديةمؤذن1980/04/16عدالن عليلي531

املديةقيم1980/02/07رضوان جالخ532

املديةمؤذن1986/04/08قبوح عيس ى533

املديةأستاذ التعليم القرآني1958عام عبد القادر  بوكراس534

املديةمؤذن1986/06/30نبيل بوداني535

املديةأستاذ التعليم القرآني1971/01/06املهدي بويوسفي536

املديةمؤذن1966/05/24محمد قندوز537

املديةأستاذ التعليم القرآني1972/11/21محمد شراطي538

املديةأستاذ التعليم القرآني1966/05/03محمد فالق539

املديةمؤذن1990/04/22علي بوعتو540

املديةمؤذن1990/11/04بلقاسم مير541

املديةأستاذ التعليم القرآني1970/03/16علي  العربي542

املديةقيم1988/06/07محمد شرقي543

املديةمؤذن1987/07/27السعيد لكحل544

املديةأستاذ التعليم القرآني1968/03/05محمد موزاوي545

املديةأستاذ التعليم القرآني1990/03/05فريد بن صالح546
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املديةأستاذ التعليم القرآني1972عام محمد شادولـي547

املديةأستاذ التعليم القرآني1973/02/13محمد سباوي548

املديةمؤذن1987عام ناصر باني549

املديةقيم1983/02/23كمال  ربيح550

املديةأستاذ التعليم القرآني1967/08/17محمد بوتمتام551

املديةأستاذ التعليم القرآني1991/08/18عبد اللطيف فياللي552

املديةمؤذن1980/11/26حناش ي مباركي553

املديةقيم1985/02/15 سفيان بورصاص554

املديةأستاذ التعليم القرآني1970/10/10عبد الحفيظ بلحجر555

املديةأستاذ التعليم القرآني1978/02/14مراد اسماعيل556

املديةأستاذ التعليم القرآني1981/05/17حسين حسام557

املديةمؤذن1980/05/20أبراهيم طايشة558

املديةأستاذ التعليم القرآني1979/05/28عبدالقادر حيواني559

املديةقيم1975/05/06محمد قدور560

املديةأستاذ التعليم القرآني1960/03/01بوجمعة بوجمعة561

املديةمؤذن1986/11/12يونس كنودي562

املديةقيم1983/03/04كمال شاللي563

املديةأستاذ التعليم القرآني1966/06/27توفيق بلعيدي564

املديةقيم1985/12/03بلقاسم بوركبة565

املديةمؤذن1985/10/26حسين خلفي566

املديةقيم1976/03/08طاهر عمر567

املديةأستاذ التعليم القرآني1970/06/20عبد القادر غراف568

املديةقيم1985خالل مولود فالح569

مستغانممؤذن1982/08/27عدة قاصب570

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1982/05/06عبد الوهاب شهات571

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1982/11/03كمال عبد الستار572

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1983/03/31عواد بن مريم573

مستغانممؤذن1988/11/02حبيب تكوك574

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1966/10/10بوتشاشة الحبيب575
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مستغانمأستاذ التعليم القرآني1977/08/24سيدي يخلف عبد الرحيم576

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1975/06/09مختار س ي يوسف577

مستغانمقيم1988/02/20محمد مكرفي578

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1978/04/18طيب بلحوسين579

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1971/12/05لكحل فارس580

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1978/03/01عبد القادر رزوق581

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1975/07/06علي بن دوبة582

مستغانممؤذن1989/11/06نور الدين بومدين583

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1981/01/08بوزيان فغول584

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1974/10/05نور الدين بودينار585

مستغانممؤذن1982/04/06ميهوبي محمد األمين586

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1987/04/27قندوز كريم587

مستغانمقيم1993/06/08عبد الجبار شرقي588

مستغانمقيم1981/10/04علي بلخير589

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1972أحمد نبري590

مستغانممؤذن1977عابد بوغرس591

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1981/11/08عابد بوخاري592

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1966/01/16شعبان بوعزيز593

مستغانممؤذن1979/01/31بويعقوب خساني594

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1983بلقاسم دحمان595

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1986/02/10رقيات عبد الرحمان596

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1978/01/21تبركاني بلقاسم597

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1970/04/18عايد هني598

مستغانممؤذن1987/06/09محمد خغدم599

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1984/05/13درديري رشيد600

مستغانممؤذن1982/08/09بن عين السمن عبد القادر601

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1969/07/17محمد بوسعيد602

مستغانممؤذن1980/10/05مداني مخلوف603

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1971/01/22إسماعيل بلحوى604
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مستغانمأستاذ التعليم القرآني1970/02/18الحاج شعيب605

مستغانممؤذن1980/03/06بودربالة عفيف606

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1981/08/23لعيد يفرح607

مستغانممؤذن1983/09/13قادة خليفة608

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1980/08/29شرقي امير609

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1980/12/08منصور حمدي باي610

مستغانمأستاذ التعليم القرآني1980/10/10بوساحة محمد األمين611

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1987/12/25املختار الواضح612

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1975مفترض سعد خويل613

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1974/03/03عبد القادر عزوز614

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1975/04/15عبد القادر مجدوب615

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1969/07/27مصطفى معوش616

املسيلةمؤذن1985/02/05محمد رابحي617

املسيلةمؤذن1970/06/19مصطفى عبد الغاني618

املسيلةأستاذ التعليم القرآنيمفترض 1988بلقاسم قاسم619

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1985/08/01حسين عمارة620

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1987/10/20رابح بن منصور621

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1980/03/16صادق سعيدان622

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1973/02/28عبد الحفيظ تيطراوي623

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1987/12/08عبد الرزاق جناوي624

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1984/11/02عبد القادر عبد الكبير625

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1900/01/09عبد الوهاب شعراوي626

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1980/04/22محمد زيازية627

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1969/06/20مصطفى معزوز628

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1985/02/16ميلود بوسليماني629

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1975/06/08نور الدين شريد630

املسيلةإمام معلم1979/09/04الحاج بوسليماني631

املسيلةإمام معلم1983/11/20جالل دشيشة632

املسيلةقيم1978/04/06 زين العابدين سعدودي633
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املسيلةقيم1987/08/16احمد بن كروش634

املسيلةقيم1991/11/20بوبكر الصديق يحياوي635

املسيلةقيم1984/10/11جمال حداد636

املسيلةقيم1985/09/22سمير جودي637

املسيلةمؤذن1990/11/19 لخضر بن رية638

املسيلةمؤذن1980/02/24حمزة معزوز639

املسيلةمؤذن1979/06/26خليل معزوز640

املسيلةأستاذ التعليم القرآني1982/08/19أحمد املوفق ضربان641

معسكرأستاذ التعليم القرآني1954.00.00محمد هواري642

معسكرأستاذ التعليم القرآني1965.03.02حبوس قادة643

معسكرمؤذن1986.03.03عدة بوصوار644

معسكرمؤذن1973.02.17فتحي بكري645

معسكرأستاذ التعليم القرآني1982.07.09عمر يخو646

معسكرأستاذ التعليم القرآني1976.01.04محمد قيطان647

معسكرأستاذ التعليم القرآني1969.06.01املاحي طاهر648

معسكرأستاذ التعليم القرآني1964.01.21عبد القادر بليل649

معسكرأستاذ التعليم القرآني1984.03.13عبد الرحيم بن ناجي650

معسكرأستاذ التعليم القرآني1971.03.24إدريس صحراوي651

معسكرأستاذ التعليم القرآني1971.02.04عبد القادر قندوزي652

معسكرأستاذ التعليم القرآني1976.12.06علي بن دوبة653

معسكرأستاذ التعليم القرآني1977.12.18دحو سويح654

معسكرأستاذ التعليم القرآني1973.06.10طاهر قليل655

معسكرأستاذ التعليم القرآني1917.10.17زيدان شاوي656

معسكرأستاذ التعليم القرآني1971.02.21جياللي س ي يوسف657

معسكرأستاذ التعليم القرآني1968.02.20سماعين زوبير658

معسكرأستاذ التعليم القرآني1986.06.18ناصر إبراهيم659

معسكرأستاذ التعليم القرآني1972.03.21محمد كثير660

معسكرأستاذ التعليم القرآني1972.05.10عبد الرحمن رقادة661

معسكرأستاذ التعليم القرآني1963.00.00محمد بلحاج662
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معسكرأستاذ التعليم القرآني1988.12.27كمال ولد شيخ663

معسكرأستاذ التعليم القرآني1973.04.23دحمان العيد664

معسكرأستاذ التعليم القرآني1969.04.13قدور زنودة665

معسكرأستاذ التعليم القرآني1971.05.11عبد القادر عز الدين666

معسكرأستاذ التعليم القرآني1980.09.14عبد القادر مواز667

معسكرأستاذ التعليم القرآني1977.05.07الطاهر مقروص668

معسكرأستاذ التعليم القرآني1969.05.21بوبرقيق بن حنفية669

معسكرأستاذ التعليم القرآني1976.03.16محمد شايب الذراع670

معسكرأستاذ التعليم القرآني1963,01,22عبد القادر حفاظ671

معسكرأستاذ التعليم القرآني1976,04,08بلحول بن ديخة672

معسكرأستاذ التعليم القرآني1972,06,06بن عومر  بصادوق673

معسكرمؤذن1970.02.13عيس ى بومهدي674

معسكرمؤذن1972.07.03مختار فيدوح675

معسكرمؤذن1974.01.21مصطفى بن وذان676

معسكرمؤذن1983.02.14قادة فرحاية677

معسكرقيم1976.09.18بن عومر بوتمزين678

معسكرأستاذ التعليم القرآني1970/05/26املهدي معروف679

معسكرأستاذ التعليم القرآني1986/02/10رقيات عبد الرحمن680

معسكرأستاذ التعليم القرآني1985/02/14صحبي بن جبور681

معسكرمؤذن1975.01.22محمد ابراهيم682

معسكرمؤذن1978,02,12عبدالقادر بلطرش683

معسكرمؤذن1981.05.14عبد الرحمن قوبعي684

معسكرمؤذن1985,10,10قادة درديري685

معسكرمؤذن1991,07,04الحاج الحبيب بلكحلة686

معسكرمؤذن1986.03.27الحاج موالي687

معسكرمؤذن1989,07,22محمد بن سالم688

معسكرقيم1982,01,08محمد حساين689

معسكرقيم1984,01,28إبراهيم أمين690

معسكرقيم1980,09,20هواري شرقي691
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معسكرقيم1974.01.30محمد جياللي692

معسكرقيم1985,11,10محمد بن عتي693

معسكرقيم1980,01,10بوزيد محلي694

ورقلةأستاذ التعليم القرآني1961/05/15عمر بن زينة695

ورقلةأستاذ التعليم القرآني1970/05/03محمد عبد الغاني قريش ي696

ورقلةقيم1982/01/04ميلود خليل697

ورقلةأستاذ التعليم القرآني1990/02/23بن عاشور الطيب698

ورقلةمؤذن1978/09/29إسماعيل علي699

ورقلةأستاذ التعليم القرآني1985/02/02عبد الرحمان بوزيان700

ورقلةأستاذ التعليم القرآني1977/09/15فاروق قريش ي701

ورقلةأستاذ التعليم القرآني1986/02/11محمد  بن عمر702

وهرانأستاذ التعليم القرآني1981/12/15محمد زناتي703

وهرانأستاذ التعليم القرآني1982/02/13عبد القادر بن ويس704

وهرانقيم1990/11/16لحمر مهدي705

وهرانقيم1985/11/12دحمان هواري706

وهرانمؤذن1905/05/15عمايري الجياللي707

وهرانأستاذ التعليم القرآني1969/09/19عمايري مختار708

وهرانأستاذ التعليم القرآني1969/09/11بن عدة مرزوق709

وهرانأستاذ التعليم القرآني1970/08/27العيد بلمومن710

وهرانأستاذ التعليم القرآني1982/07/09جمال بالي711

وهرانأستاذ التعليم القرآني1970/07/24يحياوي بوراس712

وهرانأستاذ التعليم القرآني1976/00/00اسماعيل بللوش713

وهرانأستاذ التعليم القرآني1971/00/00جلول مجاهد714

وهرانمؤذن1976/03/05عواد بن طاهر715

وهرانأستاذ التعليم القرآني1986/04/07بن عودة بن الحاج جلول716

وهرانمؤذن1977/01/11عبد الرزاق فياد717

وهرانمؤذن1985/12/14بشير خيثر718

وهرانأستاذ التعليم القرآني1973/08/27حاج فاتح719

وهرانأستاذ التعليم القرآني1975/03/01علي بغداد باي720
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وهرانأستاذ التعليم القرآني1981/02/06حبيب فرياحة721

وهرانأستاذ التعليم القرآني1981/08/04عبد القادر بكوش722

وهرانأستاذ التعليم القرآني1955/07/21بخدة قويدر723

وهرانقيم1968/04/24جياللي جياللي724

وهرانمؤذن1975/01/28أحمد بوكامل725

وهرانمؤذن1986/12/18يوسف بوحفص726

وهرانأستاذ التعليم القرآني1981/05/25محمد بولغيتي727

وهرانأستاذ التعليم القرآني1966/12/25مهدي عبد الرحمان728

وهرانأستاذ التعليم القرآني1972/05/21صالح بن كلثوم729

وهرانمؤذن1974/08/28قدور سماعين730

وهرانمؤذن1981/07/31بوسيف عبد القادر731

وهرانمؤذن1979/05/26مختار بلخير732

وهرانمؤذن1975/01/08رقوبي محمد733

وهرانأستاذ التعليم القرآني1968/10/15أحمد زنطيش ي734

البيضمؤذن1977/09/05محمد حميان735

البيضمؤذن1948/02/03بغدادي لخضاري736

البيضأستاذ التعليم القرآني1972/08/27بوشيبة طيفوري737

البيضمؤذن1974/04/12طيبي عبد القادر738

البيضأستاذ التعليم القرآني1976/10/19زوي عبد القادر739

البيضأستاذ التعليم القرآني1982/11/25عبد الحليم بروان740

البيضمؤذن1976/02/10لخضر بلعيدي741

البيضأستاذ التعليم القرآني1981/10/16لعرج لخضاري742

البيضأستاذ التعليم القرآني1975/01/07فيصل رويسات743

البيضأستاذ التعليم القرآني1973/08/27عمريو بسادات744

البيضقيم1980/05/12مصطفى شكاي745

البيضأستاذ التعليم القرآني1981/10/19ابراهيم بوعين746

البيضمؤذن1989/11/04محمد األمين شرقي747

البيضأستاذ التعليم القرآني1981/01/12بودية عبد الرحمان748

البيضأستاذ التعليم القرآني1979/11/11محمد بحو749
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إيليزيأستاذ التعليم القرآني1980/01/16خماية يحيا750

إيليزيمؤذن1978/07/08بعلي علي751

إيليزيأستاذ التعليم القرآني1981/03/28رداد حمو752

إيليزيأستاذ التعليم القرآني2017/03/17أوقلمان رابح753

برج بوعريريجأستاذ التعليم القرآني1973/06/23عبد الرحمان قوار754

برج بوعريريجأستاذ التعليم القرآني1978/11/05محمد وهاب755

برج بوعريريجأستاذ التعليم القرآني1972/05/26رياض رماش756

برج بوعريريجأستاذ التعليم القرآني1983/03/01جمال  روان757

برج بوعريريجأستاذ التعليم القرآني1983/05/05فرحات تومي758

برج بوعريريجأستاذ التعليم القرآني1989/10/16ملود سعدي759

برج بوعريريجأستاذ التعليم القرآني1969/05/22رشيد سقمان760

برج بوعريريجأستاذ التعليم القرآني1971/06/01اليامين هاللي761

برج بوعريريجأستاذ التعليم القرآني1985/02/20عبد الحميد نايلي762

برج بوعريريجأستاذ التعليم القرآني1959/10/19البشير وارم763

برج بوعريريجمؤذن1984/01/02بالل حسنيو764

برج بوعريريجمؤذن1986/08/20ابراهيم صديقي765

برج بوعريريجمؤذن1984/01/28رياض خضور766

برج بوعريريجمؤذن1991/12/13نصير جودي767

برج بوعريريجمؤذن1973/05/04عمار شادي768

برج بوعريريجمؤذن1990/03/19عدالن عمارة769

برج بوعريريجقيم1989/12/19يوسف طاهير770

برج بوعريريجقيم1985/02/27بلقاسمي يوسف771

برج بوعريريجقيم1977/03/09زروقي لخضر772

برج بوعريريجقيم04/05/1992  فاتح بلقاسمي773

برج بوعريريجقيم1981/02/06نبيل بورقبة774

برج بوعريريجأستاذ التعليم القرآني1965/02/17بوخاري عباس775

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1986/10/14أمين كاتم776

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1971/06/13محمد بركان777

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1983/08/23محفوظ سليماني778
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بومرداسأستاذ التعليم القرآني1979/09/30سفيان مداغ779

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1960محمد بركاني780

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1982/08/23حكيم لعشاب781

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1982/10/24مصطفى ناوي782

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1980/02/02كريمو بلعيدي785

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1995/05/06أحسن شبلي786

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1977/03/24بن جديان عرعار787

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1969مسعود تريكي788

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1986/04/14يونس قراحلي789

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1986/07/31يوسف حباني790

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1987/12/21حسين سراج791

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1983/04/03إسماعيل بلخيرة792

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1971/09/07براشيش عبد القادر793

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1986/05/21يوسف بوشبكة794

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1978/06/26مهدي شعالن795

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1965/03/22أحمد درار796

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1973/10/07محمد طرفاني797

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1991/06/25عبد الحكيم زيان798

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1983/02/20يوسف مخفوض799

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1986/11/14محمد بن عمارة800

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1987/03/14الحسن بلقاسم801

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1989/03/21رابح جالخ802

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1983/03/29محمد شباش ي803

بومرداسأستاذ التعليم القرآني1959/09/10محمد وقاد804

بومرداسقيم1986/02/02محمد بن حفاف805

بومرداسقيم1980/07/11بوعالم لعراض ي806

الطارفأستاذ التعليم القرآني1971خالل غنام مغوفل807

الطارفأستاذ التعليم القرآني1973/07/22توفيق مساعدية808

الطارفأستاذ التعليم القرآني1980/09/14محجوب عربوش809
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الطارفأستاذ التعليم القرآني1981/01/18محمـد غوري810

الطارفأستاذ التعليم القرآني1976/03/29مراد هايف811

الطارفأستاذ التعليم القرآني1972/10/12علي خروس812

الطارفأستاذ التعليم القرآني1987/01/18محمد خليفاتي813

الطارفمؤذن1979/02/26سفيان بونخلة814

الطارفأستاذ التعليم القرآني1971/06/19صديق كحيلي815

الطارفأستاذ التعليم القرآني1989/01/05زياني باي سليمان816

تندوفأستاذ التعليم القرآني1981/09/15زكراوي سعيد817

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1984/01/27توصار محمد818

تيسمسيلتمؤذن1982/04/23لعاللي الغوالم819

تيسمسيلتمؤذن1973/02/25جنيدي بن عمور820

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1963/04/19جياللي محمد821

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1972/12/20بن زاوشة جياللي822

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1976/02/15مامري ساعد823

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1978/02/10عامر بن عافية824

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1980/01/27لعاللي عبد القادر825

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1969مداني العنتري826

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1988/09/23مغربي منير827

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1971/02/22بغالم جراد828

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1973/06/07بن شهرة محمد829

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1986العاللي الغالم830

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1972/12/26سفراني بلخير831

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1977/03/27عدي احمد832

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1983/03/12رحلي عابد833

تيسمسيلتأستاذ التعليم القرآني1965مسيف أحمد834

تيسمسيلتمؤذن1979/09/23بلقاسم طيبي835

تيسمسيلتمؤذن1974/03/24قلمام مبروك836

تيسمسيلتمؤذن1982/08/06شبوب عابد837

تيسمسيلتمؤذن1970/10/06عبروس الطاهر838
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تيسمسيلتمؤذن1959/03/04زيتوني عيس ى839

تيسمسيلتقيم1978/09/17نوقال أحمد840

تيسمسيلتقيم1988/12/04مسعود عين زايد841

الواديأستاذ التعليم القرآني1978/06/16محمد مقدمي842

الواديأستاذ التعليم القرآني1968/09/07عبد املجيد بوليف843

الواديأستاذ التعليم القرآني1978/05/02عبد الحي دباحة844

الواديأستاذ التعليم القرآني1968/10/04عمر صماري845

الواديأستاذ التعليم القرآني1983/11/16مبارك حجاجي846

الواديأستاذ التعليم القرآني1980/12/25محمد علي سعود847

الواديأستاذ التعليم القرآني1963/01/12البخاري حواس848

الواديأستاذ التعليم القرآني1985/07/13عبد هللا بن علي849

الواديأستاذ التعليم القرآني1984/02/10عبد الرحمن بهادي850

الواديأستاذ التعليم القرآني1990خالل السعدي قاسم851

الواديأستاذ التعليم القرآني1981/01/01عبد الرؤوف بن علي852

الواديأستاذ التعليم القرآني1969/01/01محمد العيد بركة853

الواديأستاذ التعليم القرآني1985/12/20خليفة بن عمارة854

الواديمؤذن1984خالل إبراهيم دويمي855

الواديمؤذن1969/01/01عمار براهيمي856

الواديمؤذن1971/04/20عيس ى بوخزة857

الواديمؤذن1968/08/16مسعود بن دبكة858

الواديمؤذن1970/05/05عاشور قافا859

الواديأستاذ التعليم القرآني1968/12/04عثمان الزعبي860

خنشلةأستاذ التعليم القرآني1981/02/24عبد الرزاق طالبي861

خنشلةأستاذ التعليم القرآني1965/05/20العاللي بوكراع862

خنشلةأستاذ التعليم القرآني1983/11/09مولود خطابي863

خنشلةأستاذ التعليم القرآني1954/02/10إبراهيم بلهوشات864

خنشلةأستاذ التعليم القرآني1980/04/17رمضان بلهوشات865

خنشلةأستاذ التعليم القرآني1974/04/11صالح زوينة866

خنشلةأستاذ التعليم القرآني1978/11/04فاتح بلعيدي867
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خنشلةأستاذ التعليم القرآني1905/06/01محمد بيطام868

خنشلةمؤذن1991/07/29هشام خنفري869

خنشلةأستاذ التعليم القرآني1976/09/12لخميس ي سباع870

سوق أهراسأستاذ التعليم القرآني1984/01/14بن زرقة قويدر871

سوق أهراسقيم1980/12/10زياني الوندي872

سوق أهراسأستاذ التعليم القرآني1980/10/24اونجا الصالح873

سوق أهراسأستاذ التعليم القرآني1984/03/05خالدي عز الدين874

سوق أهراسقيم1987/05/06قاسمي ابراهيم875

سوق أهراسأستاذ التعليم القرآني1988/04/02والي ابراهيم876

سوق أهراسأستاذ التعليم القرآني1974/07/11حمودة علي877

سوق أهراسأستاذ التعليم القرآني1988/07/01سعادة خليف878

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1955/07/21عبدالقادر الطاهري879

تيبازةقيم1984/11/27علي قاسمي880

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1989/07/23حسين لعربي باشا881

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1978/09/29عيس ى العاقل882

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1984/03/04محمد ولد محمد883

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1977/05/12حميد لعروس ي884

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1974/10/28رمضان بولعراس885

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1969/10/06محمد حدوش886

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1986/03/15عبدالهادي عمروش887

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1974/03/05احمد شريف888

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1980/09/29كريم جبالي889

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1986/09/29حمزة بلقرون890

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1987/11/29ابراهيم قرومي891

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1973/11/05محمد بن شعبون892

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1976/05/12ابراهيم سحنون893

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1973/10/30الطيب بريكي894

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1979/02/19طيب عمور895

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1985/11/03سعد بوجعبة896
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تيبازةأستاذ التعليم القرآني1983/02/28نورالدين ملوكة897

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1979/03/26محمد مراسلي898

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1966/12/05سيدعلي بن رحمون899

تيبازةإمام معلم1970/02/13موس ى شيباني900

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1977/03/14لخضر عابد901

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1988/03/12جلول محمدي902

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1973/02/13عبدالقادر صغير903

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1971/05/18محجوب بن دوحة904

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1977/07/12العربي حمو905

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1981/08/18براهيم حمو906

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1968/03/08علي عبد املومن907

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1985/09/01محمد هيدش908

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1982/02/09بوعالم عمران909

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1968/01/05عبدالرزاق خلوفي910

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1986رشيد نباع911

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1989/01/10محمد مرزوق912

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1973/02/15احمد زوبير913

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1978/01/10ميلود بكاكشة914

تيبازةقيم1986/10/05محمد بكرتو915

تيبازةإمام معلم1972/06/29محمد تنهي916

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1963/03/20الحسين قاض ي917

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1967/02/26عبدالقادر طهراوي918

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1970/08/26محمد مباركي919

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1971/03/10محمد سيف920

تيبازةأستاذ التعليم القرآني1966/02/17قادة نواري921

ميلةأستاذ التعليم القرآني1984/09/04طيب شعيب922

ميلةأستاذ التعليم القرآني1960مداني بشار923

ميلةأستاذ التعليم القرآني1985/01/01نوري دايخة924

ميلةأستاذ التعليم القرآني1974/07/29مسعود بريكة925
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ميلةأستاذ التعليم القرآني1971/04/29عبدالغاني معمري926

ميلةأستاذ التعليم القرآني1970/06/08عبداملالك بشار927

ميلةأستاذ التعليم القرآني1988/10/24هواري راشد928

ميلةأستاذ التعليم القرآني1972/01/05عمار بوجنانة929

ميلةأستاذ التعليم القرآني1976/08/16علي ويلم930

ميلةأستاذ التعليم القرآني1977/06/18قادة رزقة931

ميلةأستاذ التعليم القرآني1985بلخير ربيح932

ميلةأستاذ التعليم القرآني1984طيب قياش933

ميلةأستاذ التعليم القرآني1986/06/24عباز رياض934

ميلةأستاذ التعليم القرآني1990/05/01عمر بومكرد935

ميلةأستاذ التعليم القرآني1987حميود موس ى936

ميلةأستاذ التعليم القرآني1965/08/15الطيب بريكة937

ميلةأستاذ التعليم القرآني1978محفوظ يحياوي938

ميلةمؤذن1974/07/29مصطفى بخاري939

ميلةمؤذن1988/08/04محمد السعيد زرزور940

ميلةمؤذن1981/02/02بوشكوم عبدالنور941

ميلةمؤذن1989/05/13العياش ي طيفور942

ميلةقيم1964/06/01الطاهر عطية943

ميلةقيم1988/12/27حسان الفي944

ميلةمؤذن1972/01/30عبد الباقي عتروز945

ميلةأستاذ التعليم القرآني1987/09/19عبد القادر منصوري946

ميلةمؤذن1971/08/23محمد بن دربال947

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1983/12/09ابراهيم مرير948

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1976/03/28مراد سعيد الرحماني949

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1957/11/13جياللي مزيان950

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1971/09/18طهراوي محفوظ951

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1979/04/28آدم حابي952

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1977/12/27كريم معاطو953

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1981/01/30رضوان يعقوبي954
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عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1979/12/28فضيل العيسوب955

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1981/01/20خرشاوي العربي956

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1985/06/23أحمد سعيد زيتوني957

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1983/07/22محفوظ قوبة958

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1995/12/16عبد العزيز مخلدي959

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1991/10/23أمير شينون960

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1971/06/16بلحسن والي961

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1985/01/07ميلود كاشر962

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1964/11/24بن يوسف شارف963

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1972/07/30الطيب مبارك964

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1976/02/11بن ميرة بن طيبوني965

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1989/03/01فريد لعزالي966

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1980/02/17بولنوار حاج جلول967

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1970/06/12أحمد مقدم968

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1969/08/19موس ى بن دوحة969

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1979/02/24محمد مساهل970

عين الدفلىأستاذ التعليم القرآني1979/04/22أحمد مطاي971

عين الدفلىمؤذن1982/10/19ابراهيم مراسلي972

عين الدفلىمؤذن1985/06/02بلقاسم أحمد973

عين الدفلىمؤذن1970/02/26بن خدة جياللي974

عين الدفلىمؤذن1968/10/20عبد القادر علي أوغرابي975

عين الدفلىمؤذن1984/02/15خالد قداوي976

عين الدفلىمؤذن1983/02/20عبد القادر زراولة977

عين الدفلىمؤذن1970/04/08محمد حريزي978

عين الدفلىمؤذن1981/05/24حواسني أحمد979

عين الدفلىمؤذن1978/07/08موراد مباركي980

عين الدفلىقيم1977/01/19أحمد يوسفي981

عين الدفلىقيم1984/07/13بكور نوار982

عين الدفلىقيم1976/06/04قويدر طهراوي983
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عين الدفلىقيم1983/04/06سعيد الرحماني محفوظ984

عين الدفلىقيم1988/12/12عبد القادر عبدلي985

النعامةأستاذ التعليم القرآني1975/11/15تلي مصطفى989

النعامةأستاذ التعليم القرآني1975/02/13حشيشة عبدالكريم990

النعامةأستاذ التعليم القرآني1969/11/24صافي الحبيب991

النعامةأستاذ التعليم القرآني1970/11/28كرومي عبدالقادر992

النعامةأستاذ التعليم القرآني1980/12/31جطو جلول993

النعامةأستاذ التعليم القرآني1987/01/20أحمد ناصري994

النعامةأستاذ التعليم القرآني1985/10/11هواري نوار995

النعامةأستاذ التعليم القرآني1987/02/02العربي حشالفي996

النعامةأستاذ التعليم القرآني1981/01/22أغا أحمد997

النعامةأستاذ التعليم القرآني1977/02/04محمد نوار998

النعامةأستاذ التعليم القرآني1981/05/12حيمور عبد القادر999

النعامةأستاذ التعليم القرآني1988/05/23عبد الالوي عبد هللا1000

النعامةأستاذ التعليم القرآني1985/07/07شكم حميد1001

النعامةأستاذ التعليم القرآني1984/06/09باشيخ مجدوب1002

النعامةأستاذ التعليم القرآني1973/04/16بهلول عبد الكريم1003

النعامةمؤذن1983/05/04حربي بوجمعة1004

النعامةمؤذن1990/07/12عبدالكريم حمزة1005

النعامةمؤذن1970/12/23بن ساس ي زايد1006

النعامةمؤذن1971/08/23ولد يحي بوبكر1007

النعامةقيم1990/09/16لبقع نور الدين1008

النعامةقيم1988/01/07عبد املجيد بلفرح1009

النعامةأستاذ التعليم القرآني1973/07/09لعيرج عبد الكريم1010

النعامةأستاذ التعليم القرآني1984/09/20طراح معمر1011

عين تموشنتأستاذ التعليم القرآني1973/01/18بلمرسلي بولعشار1012

عين تموشنتأستاذ التعليم القرآني1981/12/23خياطي عبد القادر1013

عين تموشنتقيم1979/04/03تيرس جاللي1014

عين تموشنتمؤذن1978/08/20مقدم عبد القادر1015
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عين تموشنتأستاذ التعليم القرآني1974/10/22قني بغداد1016

عين تموشنتأستاذ التعليم القرآني1983/02/07حمادو  احمد1017

عين تموشنتأستاذ التعليم القرآني1983/01/15بن سونة  حميد1018

عين تموشنتمؤذن1984/06/09محمد ميمون1019

عين تموشنتأستاذ التعليم القرآني1967/01/14ميلود لزرق1020

عين تموشنتأستاذ التعليم القرآني1969/10/20جبلي زنبوا1021

عين تموشنتأستاذ التعليم القرآني1971/02/25قايم بوزيان1022

عين تموشنتقيم1978/02/23بوهادي نصر الدين1023

عين تموشنتقيم1987/10/20عقيلي نصر الدين1024

عين تموشنتأستاذ التعليم القرآني1985/06/21الحبيب زاوي قرشال1025

عين تموشنتأستاذ التعليم القرآني1991/10/26بن عيس ى عبد السالم1026

عين تموشنتقيم1974/11/10بلحمدي امحمد1028

غردايةأستاذ التعليم القرآني1971خالل غازي علي1029

غردايةمؤذن1976/06/07بحاج عبد هللا1030

غردايةأستاذ التعليم القرآني1962/11/11فالي لخضر1031

غردايةأستاذ التعليم القرآني1974/12/27محمد بولغيتي1032

غردايةأستاذ التعليم القرآني1986/03/01عسالي إسحاق1033

غردايةأستاذ التعليم القرآني1973/01/23علي حسناوي1034

غردايةأستاذ التعليم القرآني1978/05/07الفضة لحبيب1027

غليزانأستاذ التعليم القرآني1978/06/05عبدهللا القدور1035

غليزانأستاذ التعليم القرآني1971/03/11مهدي عبد القادر1036

غليزانأستاذ التعليم القرآني1976/05/11واضح مصطفى1037

غليزانأستاذ التعليم القرآني1978/08/25نذار بوخاتم1038

غليزانأستاذ التعليم القرآني1967/05/25رحالي لخضر1039

غليزانأستاذ التعليم القرآني1985/05/28املهدي هواري1040

غليزانأستاذ التعليم القرآني1951/09/12رفاع عبد القادر1041

غليزانأستاذ التعليم القرآني1978عام محمد نصلي1042

غليزانأستاذ التعليم القرآني1972/03/05محمد بودالي1043

غليزانأستاذ التعليم القرآني1962/01/07حبيب بودالي1044



الواليةالرتبة الحاليةتاريخ  امليالداللقب واالسمالرقم

غليزانأستاذ التعليم القرآني1979/05/07أحمد لحمر عبو1045

غليزانأستاذ التعليم القرآني1988/09/26مجيد بلعيشوش1046

غليزانأستاذ التعليم القرآني1967/02/02بوقريد عبد القادر1047

غليزانأستاذ التعليم القرآني1975/11/07عيموش بن عودة1048

غليزانأستاذ التعليم القرآني1965/04/27محمد خروس1049

غليزانأستاذ التعليم القرآني1977/08/29علي بن موس ى1050

غليزانأستاذ التعليم القرآني1982/01/27كمال بن شارف1051

غليزانأستاذ التعليم القرآني1969/01/02حاج بن نجمة1052

غليزانأستاذ التعليم القرآني1987/02/03الهادي أحسن1053

غليزانأستاذ التعليم القرآني1978/01/01عبد القادر بن علي بعيطيش1054

غليزانأستاذ التعليم القرآني1981/04/24املخطار بوطيبة1055

غليزانأستاذ التعليم القرآني1977/01/13نصر الدين يحي1056

غليزانأستاذ التعليم القرآني1981/11/29خليفي أحمد1057

غليزانأستاذ التعليم القرآني1974/02/23بوعبد هللا غريب هللا1058

غليزانمؤذن1978/08/12الطاهر مداحي1059

غليزانمؤذن1986/07/01عدة بن سالم1060

غليزانمؤذن1979/08/31جمال ماسري1061

غليزانمؤذن1984/07/27مولود واضح1062

غليزانمؤذن1983/04/03جلول يعقوب1063

غليزانمؤذن1980/06/01عدة بن مهرى1064

غليزانقيم1992/08/16مراد بحيح1065

غليزانمؤذن1978عام عبد القادر محمدي1066

غليزانقيم1985/06/01محمد نذار1067

غليزانقيم1992/10/27أحمد محمدي1068

غليزانقيم1976/02/29سنوس ي بلحسن1069

غليزانقيم1983/11/04زهراوي علي1070

غليزانمؤذن1983/11/26بخدة عبد الرحمن1072

غليزانأستاذ التعليم القرآني1977/12/25بوجناح حبيب1073

غليزانأستاذ التعليم القرآني1978خالل محمد نصلي1075
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غليزانأستاذ التعليم القرآني1962/12/20سعيد خليفي1076

غليزانأستاذ التعليم القرآني1985/09/04العربي أحمد1077

غليزانأستاذ التعليم القرآني1976/11/21زايدي محمد1078

غليزانأستاذ التعليم القرآني1984/09/25عمر صفصاف1079

غليزانأستاذ التعليم القرآني1958/01/20ميلود بوزيان1080

غليزانأستاذ التعليم القرآني1988/01/17بن عودة وراي1081

غليزانأستاذ التعليم القرآني1973/12/25مختار وزعة1082

غليزانأستاذ التعليم القرآني1972/12/14أحمد بوعزيز1083

غليزانمؤذن1990/12/08العربي الخية1084

غليزانقيم1983/05/07نور الدين حرباش1085

غليزانقيم1986/05/30بسايح الناصر1086

غليزانقيم1986/11/16زاير جلول1087

غليزانمؤذن1961/03/30بصافي بخدة1088

غليزانأستاذ التعليم القرآني1968/03/05الحبيب شارف1089

غليزانقيم1985/10/20بن عين السمن توفيق1090

غليزانأستاذ التعليم القرآني1967/01/18عبد القادر بن زاوشة1091


