
  

  :المحلية/المكاتب المرآزية واالقليمية

  

الشخص   موقع المكتب وعنوانه  السلطة القضائية  المنطقة 

  المسؤول

المنطقة 

  الوسطى

والشمالية

  

    

جامو وآشمير، 

بنجاب، هريانة، 

اتراآهند، 

راجستهان، دلهي، 

اترابراديش الغربي، 

  مادهيا براديش

، شارع بهادر شاه ظفر، نيو دلهي، 1

110002 

-11-91+: التليفون

23311455، 23317729 

 23317729 :فاآس

jamiathalaltrust@gmail.com  

 فضيلة الشيخ

محمود المدني، 

  .الرئيس

نياز  فضيلة الشيخ

فاروقي،  احمد

  .األمين العام

المنطقة 

  الجنوبية

، الدور ا لثاني، مبنى مسجد الل، 113/5  آرناتكا

  .1-شارع السوق القديم، بنغلور

  9448065278 91+: التليفون

  25480786 80 91+: فاآس

مفتي افتخار ال

  احمد القاسمي،

رئيس جمعية 

 الهند لوالية علماء

  .آرناتكا

مفتي شمس ال

الدين، االمين 

العام لجمعية 

 الهند لوالية علماء

  .آرناتكا



، شارع مسلم، سنكاري درغ، 13/314  تامل نادو و آيراال  

  637301مدينة سالم، تامل نادو، 

  9486490640 91+: التلفون

  miqasimi52@gmail.com :البريد

 فضيلة الشيخ

محمد اقبال 

  قاسمي،

رئيس جمعية 

 الهند لوالية علماء

  .تامل نادو

باغ، الدور األول،  جام جام، مسجد مكتب  آندهرا براديش  

  .امبربيت، حيدرآباد

27404616 40 91+ : التليفون

  27401088 40 91+: فاآس

:البريد

Jamiatulamahindap@yahoo.co  

حافظ بير شبير ال

  أحمد، 

رئيس جمعية 

الهند لوالية علماء 

  .آندهرا براديش

حافظ بيرخليق ال

  احمد صابر،

االمين العام 

  لجمعية

 الهند لوالية علماء

  .آندهرا براديش

المنطقة 

   الغربية

وغوجرا مهاراشترا

  ت

والية مهاراشترا،  جمعية علماء مكتب

العابدين،  زين مبنى  77، 7رقم  محل 

رحمة اهللا، بهندي بازار،  شارع إبراهيم

  03-مومباي

صدي نديم حافظال

ق، رئيس جمعية 

والية الهند ل علماء

  .مهاراشترا



، 2223712323 91+:التليفون

 32202492   

فضيلة الشيخ 

  محمد ذاآر

أمين جمعية 

الهند لوالية  علماء

  .مهاراشترا

المنطقة 

  الشرقية

اترابراديش الشرقي 

  ووالية بهار

، 54اترابراديش،   جمعية علماء مكتب

- امين آباد ، لكناؤميدان شارع المحكمة، 

18  

 فضيلة الشيخ

 القاسميحيات اهللا 

رئيس جمعية 

الهند لوالية  علماء

  اترابراديش

  السيد محمد وزين

رئيس جمعية 

الهند علماء 

  .لكناؤلمحافظة 

والية بنغال  أوريسا،  

  واسام الغربية

والية بنغال الغربية،  جمعية علماء مكتب

  73-آولكاتا ساراني، رافيندرا 81

 ,9433601589 91: التليفون

9736923246  

فضيلة 

حسام  الشيخ

  الدين، 

جمعية  رئيس

والية الهند ل علماء

  .بنغال الغربية

 فضيلة الشيخ



  صديق اهللا

  تشودري

األمين العام 

  لجمعية 

والية الهند ل علماء

  بنغال

  غربيال

  

 


