
 م  2022-هـ 1443لعام  كشف باملصليات واجلوامع التي ستقام فيها صالة عيد الفطر املبارك

  5:12تقام الصالة في تمام الساعة 
 
صباحا  

 
 

 اسم املسجد اسم املنطقة رقم املسجد م
 

 مسجد أم العظام ابا الحيات 1282  .1
 (737مصلى جوار جامع هيا العجاج رقم )م س 51ازغوى  50م ع  .2
 ثاني مسجد الشيخ أحمد بن جاسم بن فهد بن جاسم آل 51ازغوى  1082  .3
 بن محمد األحمد آل ثاني مسجد الشيخ أحمد اسلطة الجديدة 30  .4
 مسجد محمد عبدالرحمن الزمان اسلطة الجديدة 60  .5

 مسجد العسيري  اسلطة الجديدة 501  .6
 مسجد اإلمام أبو حامد الغزالي اسلطة الجديدة 748  .7
 مصلى نادي العربي اسلطة الجديدة 0  .8
 ثاني رحمه هللا جامع الشيخ عبدهللا بن جاسم آل البدع 101  .9

 مسجد إسماعيل محمد شريف العمادي 46الثمامة  1190  .10
 1300مسجد  46الثمامة  1300  .11
 مصلى عيد الثمامة 47الثمامة  43  .12
 مسجد سالم جابر حسن الحسن 47الثمامة  520  .13
 مسجد تركي معجب تركي التركي الثميد 647  .14
 زهير بن عياض الجذيع )الجدحية( 364  .15

 راشد الكواري مسجد مزرعة أحمد بن  الجريان 45  .16
 232مصنع رقم مصلى عيد معيذر الوكير جوار معيذر الوكير 0  .17
 مسجد حمزة بن النعمان الحويلة 738  .18
 آل ثاني مسجد الشيخ عبد الرحمن بن سلمان الخرارة 478  .19
 249مسجد  الخرارة 249  .20
 مسجد الخرسعة الخرسعة 9  .21
 مسجد زيد بن الخطاب  الخريب 761  .22
 الرفاع( عيد ساحة االحتفاالت )شارع مصلى الخريطيات 0  .23
 العطية جامع ناصر بن عبد هللا بن علي الخريطيات 553  .24
 3مسجد  الخريطيات 3  .25
 مسجد ناصر بن راشد الكعبي الخريطيات 137  .26
 مسجد محمد بن مبارك بن نايفه الخريطيات 219  .27
 الكعبي مسجد صالحة بنت ناصر حطاب الخريطيات 1043  .28
 إبراهيم بن سعد إبراهيم املهندي الخور  1015  .29
 عنه رض ي هللا -مسجد عثمان بن عفان  الخور  449  .30
 آل ثاني مسجد الشيخ عبدهللا بن أحمد بن جاسم الخور  689  .31
 املحري املهندي مسجد هيا عبدالعزيز عبدهللا الخور  1021  .32
 مسجد ناصر بن عبدهللا علي املسند رحمه هللا الخور  212  .33
 ( مصلى الخور  16  .34

 
 عيد الخور ) جنوبا
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 اسم املسجد اسم املنطقة رقم املسجد م
 

 مصلى عيد جنوب شرق الخور  الخور  62  .35
 مصلى عيد الخيسة الخيسة 41  .36
 589مسجد  الخيسة 589  .37
 جامع قيس بن النعمان الدحيليات 373  .38
 ثاني مسجد الشيخة حصة بنت سيف آل الدغيشيات 274  .39

 (السالم مسجد إبراهيم الخليل )عليه (61) الدفنة 666  .40
 مسجد عبدهللا ومحمد قائد القايد الجديدةالدوحة  143  .41
 مسجد جابر بن عبدهللا الدوحة الجديدة 144  .42
 مسجد ابن حزم الدوحة الجديدة 146  .43
 أرض فضاء مدينة رأس لفان الصناعية رأس لفان 0  .44
 مسجد الذخيرة الذخيرة 10  .45
 1210مصلى عيد الذخيرة جوار  الذخيرة 28  .46
 (8مسجد )رقم م س  الرفاع 8  .47
 مسجد هشام بن حذيفة الرفاع 120  .48
 مسجد الرفاع الرفاع 1052  .49

 مسجد معاوية بن عياض الرفيق 397  .50
 سعد بن املنذر الركية 393  .51
 مسجد رافع بن ثابت الرويس 421  .52
 مسجد اإليمان الريان الجديد 113  .53
 ناصر خالد الربان الريان الجديد 920  .54
 عبدالعزيز جاسم آل ثانيمسجد الشيخ محمد  الريان الجديد 954  .55
 25مسجد  الريان الجديد 25  .56
 مسجد اإلمام الشافعي الريان الجديد 562  .57
 مسجد تميم الداري  الريان الجديد 678  .58
 مصلى عيد الريان الجديد الريان الجديد 7  .59
 مسجد املغيرة بن شعبة الريان الجديد 869  .60
 مسجد البراء بن مالك الريان الجديد 280  .61
 مسجد املدينة التعليمية الريان العتيق 328  .62
 مسجد سعد بن عبادة الريان العتيق 261  .63
 مسجد عاصم بن قيس الريان العتيق 292  .64
 مسجد الشيخ خالد بن ناصر بن حمد آل ثاني الريان العتيق 1224  .65
 ثاني مسجد الشيخ  جاسم بن فهد بن جاسم آل السد 176  .66
 أحمد آل ثاني خليفة بن أحمد آلمسجد الشيخ ناصر بن  السد 178  .67
 مسجد خليفة بن عبدهللا محمد العطية السد 180  .68
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 837بالل بن رباح أرض فضاء شرق جامع  السد 0  .69
 مسجد محمد عبدالعزيز املانع السد 900  .70
 مسجد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل ثاني السدرية 379  .71
 مسجد خاص السلمية 33  .72
 الشيخ محمد بن فهد آل ثانيمسجد  السمرية 932  .73

 مسجد سهلة املاء السهلة الشمالية 364  .74
75.  275 )

 
 مسجد إدارة الحماية االجتماعية السودان )جنوبا

76.  943 )
 
 مسجد عبدهللا بن تركي السبيعي السودان )جنوبا

77.  1301 )
 
 1301مسجد  السودان )جنوبا

78.  302 )
 
 مسجد عبدهللا بن زيد آل محمود السودان )شماال

79.  676 )
 
 مسجد أحمد بن محمد السويدي السودان )شماال

 مسجد الشيخ  قاسم بن محمد آل ثاني السوق  109  .80
 ثاني مسجد الشيخ محمد بن عبدالرحمن حمد آل السيج 198  .81
 مسجد حمد صمعان الفهيد الهاجري  السيج 371  .82
 مصلى نادي السيلية الرياض ي السيلية 0  .83

 معيزلة مصلى عيد السيلية )معيزلة( 52  .84
 عبدالعزيز آل ثاني مسجد الشيخة نورة بنت سعود بن الشبهانة 860  .85
 مصلى عيد الشحانية الشحانية 17  .86
 مسجد الشحانية الكبير الشحانية 36  .87
 عادل ونبيل املسلماني الشحانية 1128  .88
 ثاني مسجد مزرعة الشيخ  خالد بن ناصر آل الشحانية 300  .89
 مسجد خاص الشحانية 515  .90
 مسجد شركة بتروسيرف الشحانية  100  .91
 مسجد املرونة املرونة 472  .92
 الشهواني مسجد حمد بن مسفر بن ناصر شيخان الشليبدينات 1163  .93
 مسجد مصنع الشمال 206  .94
 مصلى عيد مدينة الشمال الشمال 11  .95
 مسجد مزرعة خلف الكعبي الشمال 47  .96
 مسجد سيف معيوف املهندي الصخامة 601  .97
  (546آل ثاني جوار) مصلى الشيخ خليفة بن احمد الصخامة 0  .98
 ثاني مسجد الشيخ تركي بن أحمد علي جاسم آل الصخامة 1102  .99

 (115مصلى الشيخ ناصر بن احمد بن علي آل ثاني )م ص الصخامة 0  .100
 مسجد قيس بن الربيع العامرية 496  .101
 محمد نهار ماجد النعيمي واخرون العب 1022  .102
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 اسم املسجد اسم املنطقة رقم املسجد م
 

 مسجد عبدالرقيب عبدهللا الهاللي العب 1176  .103
 ثاني مسجد الشيخ أحمد بن جاسم بن فهد آل العب 1188  .104
 مصلى عيد العب العب 57  .105
 أحمد آل ثاني مسجد مزرعة الشيخ عبد هللا بن العرص 296  .106
 مصلى عيد شرق حديقة الحيوان العزيزية 38  .107

 مصلى عيد العزيزية العزيزية 19  .108
 االنصاري  محمد بن عبدالرحيم بن عليمسجد  العزيزية 611  .109
 مسجد يوسف عبدالرحمن املظفر العزيزية 780  .110
 املانع مسجد عبداللطيف بن عبدالرحمن العزيزية 1230  .111
 مسجد محمد أحمد األنصاري  العزيزية 767  .112
 حصة بنت سلطان بن علي السويدي العزيزية 1000  .113
 املهندي مسجد خاص راشد سعد الكشاش ي العقدة 117  .114
 مسجد خاص العقلة 343  .115
 304مسجد  الغانم العتيق 304  .116
 العمودي مسجد فاطمة عمر أحمد باصقر الغانم العتيق 306  .117

 مسجد عبدهللا مبارك آل بدر الغانم العتيق 307  .118
 308مسجد  الغانم العتيق 308  .119
 110مسجد  الغانم القديم)شمال( 110  .120
افة 252  .121  مسجد خباب بن األرت الغر
افة 255  .122  مسجد اإلمام ابن كثير الغر
افة 256  .123  مسجد الشيخ  عيد بن محمد آل ثاني الغر
افة 260  .124  مسجد الشيخ علي بن أحمد ثاني آل ثاني الغر
افة 585  .125  ثاني مسجد الشيخ محمد بن ثاني بن جاسم آل الغر
افة 733  .126  مسجد كعب بن مالك الغر
افة 885  .127  أحمد بن علي السادة الغر
افة 1161  .128  مسجد الشيخ فيصل بن قاسم فيصل آل ثاني الغر
افة 687  .129  مسجد خالد بن ثابت الغر
افة 1060  .130  الكواري  مسجد إبراهيم جهام الجهام الغر
افة 1183  .131  1183مسجد  الغر
افة 20  .132 افة الغر  مصلى عيد الغر
افة 466  .133  والبحوث مسجد خاص في مركز السدرة للطب الغر
 الغويرية مصلى عيد الغويرية 35م ع  .134
 11مسجد مصنع رقم  القاعية 11  .135
 مسجد محمد بن حمد املانع لوسيل 29  .136
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 مسجد الحي الثقافي )كتارا( جامع (66) القصار 258  .137
 مصلى عيد الكرعانة الكرعانة 47  .138
 مصلى عيد الكعبان الكعبان 25  .139
 أبو دجانة اللقطة 394  .140
 مسجد الشيخ خالد بن محمد آل ثاني اللقطة 679  .141

 مصلى عيد اللقطة اللقطة 58  .142
 مسجد خاص داخل جزيرة اللؤلؤة اللؤلؤة 464  .143
 مسجد خاص داخل جزيرة اللؤلؤة اللؤلؤة 465  .144
 مسجد جزيرة اللؤلؤة اللؤلؤة 249  .145
 مصلى عيد املرة الشرقية املرة )الشرقية( 29  .146
 جامع خالد بن محمد الربان املرة )الشرقية( 354  .147
 مسجد سلمان بن خالد املرة )الشرقية( 355  .148
 (356مسجد  رقم ) املرة )الشرقية( 356  .149
 عنه رض ي هللا -جامع عبادة بن مالك  املرخية 396  .150
 مسجد الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل ثاني املرخية 444  .151

 111جامع املرقاب رقم  املرقاب 111  .152
 مسجد العهد املرقاب 122  .153
 عنه رض ي هللا -جامع صهيب الرومي  املرقاب الجديد 398  .154
 عنه رض ي هللا -مسجد عمار بن ياسر املرقاب الجديد 513  .155
 مسجد محمد بن يوسف محمد كانو املسيلة 548  .156
 مسجد عبدالرحمن بن سعد آل سعد املسيلة 660  .157
 مصلى عيد عائشة بنت محمد خليفة السويدي املسيلة 71  .158
 موزة إبراهيم علي املعاضيد املشاف 210  .159
 11رقم  مسجد خاص داخل قرى إزدان قرية املشاف 292  .160
 4رقم   مسجد خاص داخل قرى إزدان قرية املشاف 293  .161
 9 مسجد قرية إزدان رقم املشاف 326  .162
 عنه رض ي هللا -مسجد عروة بن مسعود  املشاف 594  .163
 القديم مصلى عيد مركز اللولو املطار املطار العتيق 0  .164
 العمادي عبدهللا عبدالغنيمسجد عائشة  املطار العتيق 28  .165
 حيدر مسجد عبدهللا عبدالرحمن عبدهللا املطار العتيق 104  .166
 عنه رض ي هللا -مسجد عثمان بن مظعون  املطار العتيق 197  .167
 369مسجد  املطار العتيق 369  .168
 مسجد مبارك ناصر مبارك الكواري  املطار العتيق 665  .169
 العائليخلف مركز التموين  املطار العتيق 0  .170
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  5:12تقام الصالة في تمام الساعة 
 
صباحا  

 
 

 اسم املسجد اسم املنطقة رقم املسجد م
 

 مصلى عيد السيلية الجديدة املعراض 37  .171
 580مسجد  املعراض 580  .172
 مصلى عيد املعراض املعراض 59  .173
 ارض فضاء خلف ميرة املعراض املعراض 0  .174
 مصلى عيد الخليفات الجديدة املعمورة 22  .175

 عنه رض ي هللا -مسجد عدي بن حاتم  املعمورة 593  .176
 994مسجد  املعمورة 994  .177
 مسجد سعد بن ماجد آل سعد املعمورة 46  .178
 مسجد الشيخ علي بن جبر آل ثاني املعمورة 78  .179
 مسجد الشيخ علي بن عبدهللا ال ثاني املعمورة 924  .180
 األسمنت ساحة األفراح بمنطقة املعمورة خلف شركة املعمورة 0  .181
 مسجد مساكن عمال شل املنصورة 189  .182
 املنصور مسجد عبدهللا إبراهيم  املنصورة 190  .183
 مسجد أحمد عيس ى الخليفي املنصورة 191  .184
 ثاني مسجد الشيخة نايلة بنت قاسم بن محمد آل املنصورة 194  .185

 مسجد اإلمام مجاهد املنصورة 577  .186
 البلدية الصناعية مسجد باملجمع السكني ملوظفي املنطقة الصناعية 72  .187
 مسجد خاص املنطقة الصناعية 269  .188
 لألملنيوم مسجد خاص بشركة الخليج الصناعيةاملنطقة  320  .189
 مسجد محطة بترول السالم املنطقة الصناعية 43  .190
 (1357مسجد الرحمة رقم )م س  املنطقة الصناعية 1357  .191
 925مصلى علي بن حمد عبدهللا العطية رقم م س  املنطقة الصناعية 67  .192
 1089مسجد  املنطقة الصناعية 1089  .193
 1095مسجد  الصناعيةاملنطقة  1095  .194
 1185مسجد  املنطقة الصناعية 1185  .195
 ثاني مسجد الشيخة روضة بنت جاسم بن جبر آل النجادة 1  .196
 مسجد حسن إبراهيم األصمخ النجادة 114  .197
 مسجد بشير بن عقبة النصرانية 743  .198
 عنه رض ي هللا -مسجد النعمان بن ثابت  النعمان 791  .199
200.  50 )

 
 الصديقي عبدالرزاق محمد رفيعمسجد  الهالل )شرقا

201.  545 )
 
 مسجد حسين بن علي كمال الهالل )شرقا

202.  788 )
 
 مسجد أحمد محمد فهد الكواري  الهالل )شرقا

 مسجد شاهين بن غانم سويد الغانم رحمه هللا تعالى الوجبة 595  .203
 1199بجوار مسجد رقم  الوجبة 0  .204
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 عنها مسجد هند بنت عتبة رض ي هللا الوجبة 1231  .205
 الوجبة –مصلى عيد سمو األمير  الوجبة 1  .206
 مسجد األسود بن ربيعة الوعب 440  .207
 مسجد محمد علي عبدهللا كلداري  الوعب 736  .208
 محمد بن حمد املانع الوعب 942  .209

 مسجد األخوين الوعب 1170  .210
 1221الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني بجوار جامع رقم  الوعب 51  .211
 مصلى عيد الوكرة الوكرة 15  .212
 مصلى عيد جنوب الوكرة الوكرة 44  .213
 عنه رض ي هللا -مسجد الحسين بن علي  الوكرة 730  .214
 آل عبدالغني مسجد عبدالجليل عبدالغني ناصر الوكرة 1010  .215
 عنه رض ي هللا -مسجد حمزة بن عبداملطلب  الوكرة 490  .216
 ثاني مسجد الشيخ محمد بن حسن العبدالرحمن آل الوكرة 1055  .217
 مسجد قنبر األنصاري  الوكرة 1209  .218
 مسجد عبدالعزيز العمادي الوكرة 1292  .219

 مصلى عيد الوكير الوكير 14  .220
 (24رقم) مسجد خاص داخل قرى إزدان قرية الوكير 294  .221
 (30رقم) مسجد خاص داخل قرى إزدان قرية الوكير 295  .222
 (37مسجد سكن إزدان قرية) الوكير 489  .223
 إزدانمسجد خاص مجموعة واحة  الوكير 523  .224
 مسجد الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني الوكير 338  .225
 مسجد الشيخ عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الوكير 339  .226
 العبد الرحمن آل ثاني مسجد الشيخ محمد بن عبد الرحمن الوكير 505  .227
 مسجد شيخه الغانم الوكير 698  .228
 1341مسجد  الوكير 1341  .229
 آل ثاني سعود آل عبدالرحمنمسجد الشيخ محمد بن  الوكير 349  .230
 مسجد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الوكير 413  .231
 عنها رض ي هللا -مسجد حليمة السعدية  ام غويلينة 131  .232
 مسجد آمنة أحمد صالح الباكر ام غويلينة 138  .233
 مسجد اإلمام نافع ام غويلينة 139  .234
 عنه رض ي هللا -مسجد أبوموس ى األشعري  ام غويلينة 141  .235
 مسجد أبوبكر الصديق ام غويلينة 600  .236
 مصلى عيد أبا العوسج أبا العوسج 70  .237
 مسجد خاص جمال ناصر املسند أبا القراريص 532  .238
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  5:12تقام الصالة في تمام الساعة 
 
صباحا  

 
 

 اسم املسجد اسم املنطقة رقم املسجد م
 

 مسجد أبو الدحداح أبو ظلوف 418  .239
 مسجد سكن قطر غاز أم اعنيق 36  .240
 ظبية بنت خميس املهندي )مستشفى الخور( أم اعنيق 199  .241
 خاص مجمع الخور السكنيمسجد  أم اعنيق 521  .242
 مسجد ترينه أم الرمرام ـ ترينا 346  .243

 عنه رض ي هللا -مسجد سفيان بن ثابت  أم الزبار الشرقية 362  .244
 1352جوار رقم  مصلى عيد أم الزبار الغربية أم الزبار الغربية 68  .245
 يوسف إبراهيم أحمد الكراني  مسجد أم السنيم 868  .246
 درويش فخرو عائشة قاسم  أم السنيم 826  .247
 مسجد اسلطه أم السنيم 1220  .248
 مسجد خالد سلمان السليطي أم السنيم 772  .249
 (1175مصلى عيد ام السنيم جوار )أ د أم السنيم 0  .250
 1290مصلى أم العظام الغويرية بجورا  الغويرية -أم العظام  0  .251
 604مصلى الشيخ حمد بن سلطان جاسم آل ثاني جوار م.س أم العمد 0  .252
 827مصلى الشيخ خليفة بن سلطان جاسم آل ثاني  العمدأم  0  .253

 مسجد خاص أم القهاب )املورد( 237  .254
 مسجد عامر بن األكوع أم القهاب الغربية 391  .255
 مسجد شداد بن أوس أم باب 494  .256
 شرقي (1) مسجد قرية بروة على طريق الوكرة أم بشر 232  .257
 غربي (2) مسجد قرية بروة على طريق الوكرة أم بشر 233  .258
 مصلى عيد ام جاسم أم جاسم 66  .259
 مصلى عيد أم حوطة أم حوطة 36  .260
 حمد أحمد الحسن املهندي أم صالل علي 1151  .261
 1222مسجد  أم صالل علي 1222  .262
 مصلى عيد أم صالل علي أم صالل علي 24  .263
 الزراعي  مسجد خاص داخل مجمع السليطين أم صالل علي 285  .264
 1333مسجد  أم صالل محمد 1333  .265
 مسجد هالل بن ربيعة أم صالل محمد 484  .266
 مصلى عيد أم صالل محمد أم صالل محمد 23  .267
 ثاني مصلى عيد الشيخ ناصر جاسم محمد آل أم صالل محمد 34  .268
 مسجد عائشة املنصوري ام عبيرية 264  .269
 (162( جوار مصنع )977أرض فضاء رقم )أ د أم عبيرية 0  .270
 ثاني جاسم بن علي بن جاسم آل مسجد الشيخ أم قرن  1349  .271
 مصلى عيد أم قرن  أم قرن  49  .272
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  5:12تقام الصالة في تمام الساعة 
 
صباحا  

 
 

 اسم املسجد اسم املنطقة رقم املسجد م
 

 مصلى خليفة بن عبدهللا العطية أم قرن  60  .273
 نايفة الهاجري  مسجد عبد هللا محمد مبارك بن أم قرن  483  .274
 998مسجد  أم قرن الغربية 998  .275
 عزب أبونخله -النعيمي   مسجد ناصر سالم 82أم قرن  183  .276
 مسجد خاص بمنطقة عزب أبو نخله 82أم قرن  156  .277

 مسجد مجمع عزب الخور  الخور  -أم قرين 105  .278
 مسجد خليفة جمعة عبدهللا الخور  -أم قرين 316  .279
 مسجد عبدهللا بن جاسم الكواري  الخور  -أم قرين 543  .280
 مسجد الخير أم لخبا 24  .281
 مسجد سالم خليفة عجاج الكبيس ي أم لخبا 37  .282
 عبدهللامسجد مريم  أم لخبا 1065  .283
 األنصاري  مسجد عبدالحميد مال حسين أحمد أم لخبا 1303  .284
 مسجد أنس بن حذيفة أم وشاح 363  .285
 عبدالرحمن آل ثاني مسجد الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل بعيا 1234  .286
 مسجد ناصر محمد خليفة السويدي بعيا 605  .287

 مسجد محمد بن تريحيب نايفة بني هاجر 18  .288
 راشد محمد الحساوي الهاجري مسجد  بني هاجر 96  .289
 عنها رض ي هللا -مسجد حفصة بنت عمر بن الخطاب  بني هاجر 694  .290
 ابن تيمية بني هاجر 857  .291
 مسجد عمر بن عكرمة بو سمرة 493  .292
 217مسجد خاص  بو صلبة 217  .293
 1137مسجد  بو فاس 1137  .294
 بدون اسم بو قرن  147  .295
 مسجد خاص على طريق املزروعة بوثيلة 452  .296
 مصلى عيد املرة الغربية بوسدرة 18  .297
 مسجد عبدهللا بن عبدهللا العطيه بوسدرة 685  .298
 ثاني مسجد الشيخ فهد بن حمد بن خليفة آل بوسدرة 875  .299
 سلطان بن راشد املنصور النعيمي الجميلية -بوسدرة  1069  .300
 مسجد خاص بوفسيلة 504  .301
 الصيانة قسم -مصلى عيد أبو هامور  بوهامور  40  .302
 مسجد مجمع دار السالم بوهامور  266  .303
 لؤلؤة علي املساعد بوهامور  874  .304
 الشيخ أحمد بن سعود أحمد علي آل ثاني بوهامور  996  .305
 1288اإلسالمي  مركز جاسم الدرويش فخرو  بوهامور  63  .306
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  5:12تقام الصالة في تمام الساعة 
 
صباحا  

 
 

 اسم املسجد اسم املنطقة رقم املسجد م
 

 مسجد بيض القاع بيضا القاع 712  .307
 مسجد تنبك تنبك 465  .308
 الكواري مسجد خليفة بن شاهين  فويرط 588  .309
 مسجد جريان البطنة جريان البطنة 375  .310
 ثاني الشيخ عبدهللا بن محمد جاسم آل جريان جنيحات 656  .311

 الشيخ جبر بن محمد آل ثاني جريان جنيحات 997  .312
 ثاني الشيخ حسن بن عبدهللا بن محمد آل جريان جنيحات 1171  .313
 مصلى عيد جريان نجيمة جريان نجيمة 33  .314
 مسجد منتج جزيرة البنانا البناناجزيرة  350  .315
 عيس ى بن علي سالم املناعي جليعة 1225  .316
 مسجد الشيخ جبر بن جاسم آل ثاني جليعة 33  .317
 مسجد الشيخ جبر بن محمد آل ثاني جو الباب 392  .318
 مصلى عيد حزم املرخية حزم املرخية 53  .319
 مسجد الشيخة موزة بنت فهد جاسم آل ثاني حزم املرخية 939  .320
 مسجد حمد بن ناصر املسند حزم املرخية 1240  .321

 1299مسجد  حزم املرخية 1299  .322
 عنها رض ي هللا -مسجد خديجة بنت خويلد  دحل الحمام 828  .323
 مسجد الشيخة حصة بنت سلمان بن جاسم آل ثاني دحل الحمام 558  .324
 جامع الفاروق محطة بترول قطر دحيل 312  .325
 الكواري فاضل جهام نهاب الجهام  دحيل 985  .326
 عنه رض ي هللا -مسجد عبدهللا بن الزبير  دحيل 1166  .327
 عيس ى علي عيس ى املناعي دحيل 975  .328
 أرض فضاء بمنطقة دخان دخان 0  .329
 مسجد خاص راس النوف 480  .330
 عبدالعزيز أحمد الباكر راس بو عبود 944  .331
اقة رميلة 215  .332  مسجد عبدهللا بن سر
333.  359 )

 
 رميلة حمد الطبيةمسجد خاص بمدينة  رميلة )غربا

 مسجد روضة أم شميم روضة اشميم 710  .334
 مصلى عيد روضة اقديم روضة اقديم 21  .335
 مصلى عيد روضة اقديم روضة اقديم 56  .336
 الخيارين مسجد مباركة بنت سعيد بن محسن روضة اقديم 633  .337
 1294مسجد  روضة اقديم 1294  .338
 مسجد ورثة حسن الجفيري  روضة األرنب 649  .339
 السويدي مصلى عيد عليا بنت خلفان الحمامة روضة 64  .340
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 اسم املسجد اسم املنطقة رقم املسجد م
 

 ثاني مصلى عيد الشيخ فهد بن ناصر بن حمد آل روضة الحمامة 65  .341
 645مسجد  روضة الحمامة 645  .342
 ثاني مسجد الشيخة سارة بنت محمد بن جاسم آل روضة الخيل )املنتزه( 148  .343
 مسجد بنات محمد بن أحمد روضة الخيل )املنتزه( 154  .344
 مسجد طالب محمد الخوري روضة الخيل )املنتزه( 755  .345

 مسجد محطة بترول الزبارة روضة الفرس 160  .346
 مسجد محمد جاسم املسلماني روضة الفرس 1353  .347
 258بجوار مسجد  روضة أبا الحيران 69  .348
 883مسجد  روضة أبا الحيران 883  .349
 360 بجوار مسجد حباب بن املنذر رقم روضة راشد 0  .350
 مسجد مزرعة علي بن خميس الكواري  عرصروضة  132  .351
 1309رقم مصلى عيد زكريت جوار جامع زكريت 72  .352
 مسجد مزرعة سريع الكعبي سمسمة 50  .353
 مسجد مجمع عزب سمسمة سمسمة 462  .354
 املهندي مسجد عبداللطيف هالل سعد جراح سمسمة 542  .355

 (1202أرض فضاء جوار مسجد مريم بنت محمد )م .س سميسمة 0  .356
 مصلى عيد داخل صناعية الخور  صناعية الخور  0  .357
 مسجد سمرة بن معاوية صنيع لحميدي 475  .358
 432مسجد عمار بن كعب  م.س عذبة 432  .359
 مسجد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني الشحانية 534  .360
 بالشحانية مسجد مصنع خاص منطقة العزب عزب الشحانية 167  .361
 الشحانية عزب -الخيارين مسجد غانم زايد  عزب الشحانية 331  .362
 الشحانية جامع فنيس ذيب الحبابي عزب عزب الشحانية 468  .363
 مسجد إبراهيم جابر املفتاح عزب الوكرة 158  .364
 مسجد عبد الحميد املشيري  عزب الوكرة 307  .365
 أ د( 1232أرض فضاء رقم ) عزب لخريب 0  .366
 ثاني مسجد الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل عقلة فيصل 357  .367
 19مسجد  (63) عنيزة 19  .368
 مسجد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني (63) عنيزة 753  .369
 مصلى عيد عنيزة (65) عنيزة 31  .370
 مسجد مريم عبدالرحمن علي سرور (66) عنيزة 72  .371
 نعيمة عبدهللا حسين نعمة (66) عنيزة 872  .372
 جامع محمد بن أبي حذيفة عين حمد 433  .373
 2السلطان السكني مسجد مجمع  عين خالد 76  .374
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 اسم املسجد اسم املنطقة رقم املسجد م
 

 مصلى عيد املركز اإلسالمي عين خالد 48  .375
 جوار جامع محمد يوسف املانع مصلى عيد عين خالد عين خالد 61  .376
 بعين خالد مسجد سكن طالب املنح الدراسية عين خالد 322  .377
 عبدهللا سعد الخرعان عين خالد 911  .378
 1126مسجد  عين خالد 1126  .379

 جبر بن علي بن جبر آل ثاني مسجد الشيخ عين خالد 1200  .380
 عنه رض ي هللا -مسجد طلحة بن عبيد هللا  عين خالد 1260  .381
 عنه رض ي هللا -جامع عقيل بن أبي طالب  عين خالد 434  .382
 سعيد بن املسيب عين خالد 846  .383
 مسجد الشيخ حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني عين خالد 950  .384
 مسجد األمين عين خالد 1054  .385
 1174مسجد  خالدعين  1174  .386
اقف سوق الخميس والجمعة عين خالد 0  .387  الجنوبية مو
افة الريان 681  .388  مسجد عمير بن الحمام غر
افة الريان 983  .389  العبدالرحمن آل ثاني مسجد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن غر

افة الريان 1117  .390  مسجد الشيخة شيخة بنت خالد آل ثاني غر
 352 جامع سفيان الثوري رقم بجوار  فريج الغانم الجديد 0  .391
 مسجد خليفة بن خالد السويدي فريج النصر 704  .392
 مصلى عيد النصر فريج النصر 2  .393
 مصلى عيد ابن عمران فريج الهتمي الجديد 5  .394
 مسجد مريم بنت خليفة العطية فريج الهتمي الجديد 474  .395
 188مسجد  فريج بن درهم 188  .396
 ثاني غانم بن علي عبدهللا قاسم آلمسجد الشيخ  فريج بن درهم 923  .397
 مسجد عائشة قاسم درويش فخرو  فريج بن عمران 226  .398
 العبدهللا مسجد ساره بنت صقر همام فريج بن عمران 233  .399
 مسجد محمد جابر عبدهللا الجابر فريج بن عمران 238  .400
 مسجد سلطان ناصر طوار الكواري  فريج بن عمران 53  .401
 عيد ابن محمودمصلى  فريج بن محمود 3  .402
 مسجد جعفر بن أبي طالب فريج بن محمود  165  .403
 مسجد املريخات فريج بن محمود 168  .404
 172مسجد  فريج بن محمود 172  .405
 مسجد جويرية بنت الحارث فريج عبدالعزيز 149  .406
 150مسجد  فريج عبدالعزيز 150  .407
 مسجد اإلمام النووي فريج عبدالعزيز 151  .408
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 اسم املسجد اسم املنطقة رقم املسجد م
 

 153مسجد  فريج عبدالعزيز 153  .409
 مسجد اإلمام مالك فريج كليب 735  .410
 عنها رض ي هللا -أم املؤمنين عائشة بنت أبي بكر  فريج كليب 804  .411
 مسجد حصة املناعي لبديع 91  .412
 مسجد الشيخ ناصر بن جاسم آل ثاني لبديع 273  .413

 ابن القيم لبديع 888  .414
 مسجد الشيخة حصة بنت خالد آل ثاني لبديع 979  .415
 آل ثاني مسجد الشيخ عبدهللا بن خالد حمد عبدهللا لبديع 48  .416
 671مسجد  لبريثات 671  .417
 أثري  -مسجد الشيخ خالد بن محمد الجبر  الجميلية -لبصير  409  .418
 مرارة بن الربيع سباق الهجن -لبصير  845  .419
 1332مسجد  سباق الهجن -لبصير  1332  .420
 سفران آل مسجد محمد سعيد محمد علي سباق الهجن -لبصير  1316  .421
 سباق الهجن عزب -مسجد محمد تويم العريض  سباق الهجن -لبصير  174  .422
 محمد حمد جار هللا ساملين املري  سباق الهجن -لبصير  388  .423

 الهجن عزب سباق -( 1مسجد الشيخ ثامر ) سباق الهجن -لبصير  170  .424
 الهجن عزب سباق -مسجد عبد الهادي  سباق الهجن -لبصير  171  .425
 الهجن عزب سباق -مسجد سالم بخيت  سباق الهجن -لبصير  172  .426
 مسجد محمد بن زايد الخيارين سباق الهجن -لبصير  176  .427
 مسجد اإلمام محمد بن عبدالوهاب لجبيالت 1111  .428
 مسجد صفوان بن أمية لجميلية 400  .429
 مصلى عيد الجميلية لجميلية 55  .430
 ثاني آل مسجد الشيخة روضة بنت جاسم بن جبر  لعبيب 222  .431
 مسجد السادة لعبيب 863  .432
 سعيد ناصر النعيمي لعبيب 1073  .433
 1277مسجد  لعبيب 1277  .434
 مسجد سعد محمد جبران الكعبي لعبيب 1297  .435
 1103مسجد  لعبيب 1103  .436
 مصلى عيد العطورية لعطورية 45  .437
 مسجد خاص لعوينة 271  .438
 مسجد محسن زايد الخيارين لعوينة 541  .439
 غانم منصور غانم الخيارين لعوينة 928  .440
 ثاني مسجد الشيخة موزة بنت علي بن سعود آل لقطيفية 221  .441
 989مسجد  لقطيفية 989  .442
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 مسجد الشيخة موزة بنت فهد جاسم آل ثاني لقطيفية 1266  .443
 مسجد عبدهللا الدرويش فخرو  لقطيفية 1275  .444
 ثاني مسجد الشيخ خالد بن محمد بن ثاني آل لوبرة 654  .445
 مسجد صالح محمد القمرا لوعيب 317  .446
 مسجد الفضيل بن عياض لوعيب 318  .447

 مصلى عيد أبونخلة مبيريك 32  .448
 سعيد فهيد الهاجري  مبيريك 929  .449
 الشيخ جاسم بن أحمد علي آل ثاني مبيريك 1018  .450
 آل ثاني مسجد الشيخ عبدهللا بن حمد عبدالعزيز محيرجة 873  .451
 السويدي خليفةعائشة بنت محمد بن  محيرجة 1030  .452
 روضة بنت شعيل العطية محيرجة 1156  .453
 مستشفى حمد -بالل بن الحارث  مدينة حمد الطبية 443  .454
 مسجد رملة بنت أبي سفيان مدينة خليفة الجنوبية 239  .455
 هالل املريخي مسجد أحمد بن راشد بن جمعة خميس مدينة خليفة الجنوبية 240  .456
 فاطمة الزهراءمسجد  مدينة خليفة الجنوبية 537  .457

 578مسجد  مدينة خليفة الجنوبية 578  .458
 مسجد عمر بن الخطاب مدينة خليفة الجنوبية 700  .459
 مسجد جوهرة خليفة السويدي مدينة خليفة الجنوبية 241  .460
اقة بن مالك مدينة خليفة الشمالية 243  .461  مسجد سر
 245مسجد  مدينة خليفة الشمالية 245  .462
 املرخياتمسجد  مرخية الدرب 374  .463
 مسجد قتادة بن النعمان مريخ 289  .464
 مسجد عائشة و مريم آل سعد مريخ 95  .465
 السويدي مسجد منيرة بنت ناصر سلطان مريخ 358  .466
 ثاني مسجد الشيخ أحمد بن خليفة األحمد آل مريخ 1223  .467
 أرض فضاء جوار جامع صالح الدين األيوبي 92مسيعيد  0  .468
 العبيدليجامع خميس  مسيمير 131  .469
 مسجد مساكن مسيمير مسيمير 207  .470
 مدينة بروة مسيمير -عنها  رض ي هللا -جامع نسيبة بنت كعب ـ  مسيمير 304  .471
 ميسيمير -مسجد جامع مدينة بروة  مسيمير 321  .472
 مسيمير( مسجد خاص )مدينة العمال مسيمير 346  .473
 مسيمير( مسجد خاص  )مدينة العمال مسيمير 347  .474
 مسيمير( مسجد خاص )مدينة العمال مسيمير 348  .475
 باملدينة األسيوية  مسجد خاص  جوار جراند مول  مسيمير 349  .476
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 مسجد مقبرة مسيمير مسيمير 451  .477
 مسجد الحسين بن علي  مشيرب 157  .478
 170مسجد  مشيرب 170  .479
 مصلى عيد مشيرب مشيرب 4  .480
 مسجد عبدهللا بن املبارك مطار الدوحة الدولي 720  .481

 الدولي مسجد قرية املوظفين بمطار حمد مطار الدوحة الدولي  330  .482
 الدولي املسجد الرئيس ي بمطار حمد مطار الدوحة الدولي  333  .483
484.  26 )

 
 مصلى عيد معيذر معيذر )جنوبا

485.  298 )
 
 مسجد الفضل بن العباس معيذر )جنوبا

486.  919 )
 
 سعود النقدان معيذر )جنوبا

487.  1098 )
 
 1098مسجد  معيذر )جنوبا

488.  1152 )
 
 الشيخة منيرة بنت جبر آل ثاني معيذر )جنوبا

489.  1180 )
 
 عنه رض ي هللا -مسجد عبدالرحمن بن عوف  معيذر )جنوبا

490.  1274 )
 
 آل ثاني مسجد الشيخ خالد بن حمد عبدهللا جاسم معيذر )جنوبا

491.  655 )
 
 655مسجد  معيذر )جنوبا

492.  315 )
 
 مسجد فاطمة الباكر  معيذر )جنوبا

493.  1059 )
 
 1059مسجد  معيذر )جنوبا

494.  411 )
 
 411مسجد  معيذر )جنوبا

495.  94 )
 
 مسجد الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني معيذر )شماال

496.  587 )
 
 587مسجد  معيذر )شماال

497.  770 )
 
 مسجد سعد بن معاذ معيذر )شماال

498.  858 )
 
 عنه رض ي هللا -عبدهللا بن عمر  معيذر )شماال

499.  0 )
 
 844الفرقان رقم شرق جامع  معيذر )شماال

 حمد سعيد أبو صلعة معيذر أم الزبار 153  .500
 مسجد خاص معيذر أم الزبار 548  .501
 مسجد ربيعة بن عامر مكينس 373  .502
 مسجد اإلمام مسلم نجمة 192  .503
 مسجد عبدالخالق عبدالرحيم بستكي نجمة 544  .504
 موزة محمد يوسف سرور نجمة 964  .505
 وإخوانهمسجد عبدهللا عبدالغني  نجمة 108  .506
507.  52 )

 
 مسجد أحمد محمد املير نعيجة )الهالل غربا

508.  696 )
 
 عنه رض ي هللا -مسجد موس ى بن نصير  نعيجة )الهالل غربا

509.  744 )
 
 عنها رض ي هللا -مسجد صفية بنت حيي  نعيجة )الهالل غربا

510.  30 )
 
( نعيجة )شرقا

 
 مصلى عيد نعيجة )شرقا
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511.  886 )
 
 عنه رض ي هللا -مسجد معاذ بن جبل  نعيجة )شرقا

512.  830 )
 
 عنه رض ي هللا -مسجد املغيرة بن شعبة  نعيجة )غربا

513.  1144 )
 
 مسجد الشيخة نورة بنت جاسم آل ثاني نعيجة )غربا

514.  1212 )
 
 مسجد الدرويش وادي السيل )غربا

 مسجد خاص وادي العسكر 519  .515

 خالد آل ثاني مسجد مزرعة الشيخ عبدهللا بن وادي الهرم 44  .516
 مسجد شركة الخليج للمخازن  وادي أبا صليل 495  .517
 ثاني مسجد الشيخ فهد حسن العبدالرحمن آل وادي أبا صليل 775  .518
 مسجد خاص وادي محري  306  .519
 مسجد عبدالرحمن حسين حجي الباكر سمسمة 182  .520

 

  


