وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

أسماء المصليات والجوامع التي ستقام فيها صالة عيد األضحى لعام
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يعقوب األمين
عايض المحسن الرشيد
عبدالحميد صالح محمد
محمود الرحمن محمد كريم
حفيظ عبدالرشيد حفيظ غالم
محمد كمال محمد منصور
عبدالباسط عبد الخالق العمري
محمد طلحة شاهد حسين
حمادة جمعة محمد حسن
خميس محمد إسماعيل
جمال الدين الطيب حمزة

.159
.160
.161
.162
.163
.164
.165
.166
.167
.168
.169
.170
.171
.172
.173
.174
.175
.176

محمد مصطفى حسن إبراهيم موسى
ميلود سالمي
عبدالقدير عبدالعزيز
محمد محمد تامر حجازي
أحمد عبدهللا علي عبدهللا
عبدالعظيم عبدالحق الشناف
محمد طه بيوض التميمي
ممدوح محمد محمود
ادن الشيخ حسن شيخ
عبدالباري فضل الحق
عبدالسالم متولي البسيوني
عبدهللا محمد سيد بيومي
عبدالعزيز جابر علي
موسى حمد حسين
يوسف نور النبي
شاكرعلي شيخو
أحمد حفيظ محمد عبدالكريم إدريس
محمد عبدالرحمن ايده

جامع الحسين بن علي م.س ()157
مصلى عيد مشيرب رقم ()4
جامع الشيوخ رقم م.س ()101
جامع جويرية بنت الحارث رقم م.س ()149
جامع اإلمام النووي رقم م.س ()151
جامع رقم م.س ()153
جامع غانم بن علي بن عبدهللا بن قاسم آل ثاني رقم م.س ()923
مصلى مدرسة أبو بكر الصديق
جامع بنات محمد بن أحمد رقم ()154
جامع سارة رقم م.س ()148
جامع عبدهللا إبراهيم المنصور رقم ()190
جامع نايلة بنت قاسم بن محمد آل ثاني رقم م.س ()194

مشيرب
مشيرب
البدع
فريج عبدالعزيز
فريج عبدالعزيز
فريق عبدالعزيز
فريج بن درهم
المنتزة
المنتزه
روضة الخيل
المنصورة
المنصورة

جامع أحمد عيسى الخليفي م.س () 191
جامع اإلمام مجاهد م.س() 577
جامع حسن إبراهيم األصمخ رقم م.س ()114
جامع موزة محمد يوسف سرور رقم م.س ()964
جامع اإلمام مسلم رقم م.س ()192
جامع عبد هللا عبد الغني وإخوانه رقم م.س ()108
إستاد الدوحة الرياضي
مصلى عيد جامع رقم م.س ()8
جامع آمنة أحمد صالح الباكر رقم م.س ()138
جامع حليمة السعدية رقم م.س()131
جامع أبي بكر الصديق رقم م.س ()600
جامع أبو موسى األشعري رقم م.س ()141
جامع رقم م.س ()304
جامع معاذ بن جبل رقم م.س ()143
جامع ابن حزم رقم م.س ( ) 146
جامع جاسم بن محمد آل ثاني رقم م.س ()109
جامع جابر بن عبدهللا رقم م.س ( ) 144
جامع عبدالعزيز أحمد الباكر رقم م.س ()944

المنصورة
المنصورة
النجادة
نجمة
نجمة
نجمة
الهتمي العتيق
الهتمي العتيق
أم غويلينا
أم غويلينا
أم غويلينا
أم غويلينا
الغانم العتيق
الدوحة الجديدة
الدوحة الجديدة
السوق
الدوحة الجديدة
رأس أبو عبود
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.197
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محمود محمد عبدالحكيم
اسماعيل عبدالعظيم محمد عطية
يوسف حمود أحمد الحميري
محمود يعقوب
عبداللطيف عبدالعظيم عبداللطيف
محمد حنيفة وهاب الدين
عبده محمود علي محمود
صالح الدين سعد ناصر الحوري
سيف الرحمن عبدالمنعم حسين حنفي
أحمد حسين عثمان
إسماعيل عمر مطر
صالح علي محمد األبيض
أبوبكر كمال عزيز عبدالغني
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسين
فايز محمد عبده الشجاع
عبدهللا محمد حسن البوعينين
عبدالحميد ناصل صالح القوسي
خالد محمد أحمد ابوموزة
راشد محمد طيب العمادي
هشام محمد عبدالغني حموده
جمال صالح علي شبالة
هشام إبراهيم زكي العياري
مستفيض الرحمن
احمد علي أحمد البلتاجي
محمد أول محمد مصلي الدين
أبو الخير عبده محمد
حمزة عبدالكربم النحاس
عبدالعزيز سليمان حسن السيد
محمد يوسف آل ابراهيم
مجدي عبدهللا سالم

جامع جزيرة البنانا
جامع جزيرة حالول رقم م.خ ()420
مصلى عيد نعيجة شرقا ا رقم ( )30بجوار جامع علي بن علي المسلماني
جامع نورة بنت جاسم آل ثاني رقم م.خ()1144
مصلى عيد بجوار جامع هشام بن المغيرة رقم م.س ()830
مصلى عيد المدرسة السريالنكية
جامع أحمد محمد فهد الكواري رقم م.س ()788
جامع عبد الرزاق محمد رفيع الصديقي رقم م.س ()50
جامع حسين بن علي كمال رقم م.س ()545
جامع صفية بنت حيي رقم م.س ()744
جامع اإلمام أبي حامد الغزالي رقم م.س ()748
جامع محمد عبد الرحمن الزمان رقم م.س ()60
جامع أحمد محمد األحمد آل ثاني رقم م.س ()30
نادي العربي الرياضي
جامع هارون الرشيد رقم م.س ()838
جامع اسماعيل محمد شريف العمادي رقم م.س ()1190
جامع سالم جابر حسن الحسن رقم م.س()520
مصلى بجوار جامع االصمخ رقم م.س ()1121
جامع عبدهللا حيدر رقم م.س ()104
جامع رقم م س ( )369
مصلى بجوار جامع المطار ()745
ساحة مواقف مركز اللولو
جامع الشحن الجوي رقم م خ( )334بمطار حمد الدولي
جامع مطار حمد الدولي ( م.خ ) 333
جامع زيد الخير رقم م.س ()386
جامع ابوبكر عمر علي العكبري رقم م.خ ()365
جامع عبدهللا بن محمد بن جاسم آل ثاني رقم ()515
جامع محمد حسن العبدالرحمن آل ثاني ()1055
جامع حمزة بن عبدالمطلب رقم م.س ()490
جامع عبدهللا بن خباب رقم م س()326

جزيرة البنانا
جزيرة حالول
نعيجة شرقا ا
نعيجة غربا
نعيجة غربا ا
الهالل
الهالل شرقا ا
الهالل شرقا ا
الهالل شرقا ا
الهالل غربا
اسلطة الجديدة
اسلطة الجديدة
اسلطة الجديدة
اسلطة الجديدة
اسلطة الجديدة
الثمامة 46
الثمامة 47
الثمامة 47
المطار العتيق
المطار العتيق
المطار العتيق
المطار العتيق
مطار حمد الجديد
مطار حمد الدولي
ابوفنطاس
الحضارمة
الوكرة
الوكرة
الوكرة
الوكرة
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يوسف جبر يوسف جبر
النور عبدهللا أحمد مستور
عبدالعليم مسعد عبدهللا الشجيفي
أحمد محمدون محمد صالح
جودة محمد جودة عبدالغني
محمد احمد حسن
علي عبدهللا محمد شريف
يوسف حسن محمد حسن الحمادي
أحمد محمد حسن محمد البوعينين
عوض عبدالرحمن عوض العماري
عيسى يحيى معافى شريف
فتح محمد موسى
كرم عبدالحكيم ابو العال السكرمي
سمير كمال السباعي
فوزي محمد أبوسعدية
حسين محمد حسين إبراهيم
السيد البدوي أبو المكارم البهنسي
عبدهللا عبدالرحمن علوي مكنون
حسيني محمد محمد حسين
محمد عبدالرحمن شيخ أدم
محمد دينار أحمد يوسف
اإلمام العدوي أحمد أبو شلباية
محمد أشرف كوشيل
هشام الطاهر عامر عيسى
عبدهللا ابكر داوود ابكر
إبراهيم محمود ابراهيم حلوسة
رأفت عبدالرحمن سالم مرعي
فواز حمود محمد الكميم
إسماعيل بن عمار
محمد يحيى أحمد محمد طاهر

جامع بروة الوكرة
جامع مجمع عزب الوكرة
مصلى جنوب الوكرة الجديد ()44
جامع عبدالجليل عبدالغني ناصر آل عبد الغني رقم م.س ()1010
جامع رقم م س()1235
جامع مجمع عزب الوكرة القديم
جامع الحسين بن علي رقم م.س ()730
جامع قنبر األنصاري رقم م س()1209
مصلى الوكرة رقم ()15
نادي الوكرة الرياضي
ساحة جامع عروة بن مسعود رقم م.س ()594
مصلى خاص عمال مدينة الخرارة
جامع الشيخ عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن آل ثاني رقم (54م خ)
جامع الشيخ عبدالرحمن بن محمد عبدالرحمن آل ثاني رقم(505م خ)
مصلى الوكير رقم (م ع)14
مصلى الوكير بجوار مسجد رقم م خ()413
مصلى الوكير أرض فضاء أ د ()1130
جامع خليفة عبدهللا تركي السبيعي رقم ()698
جامع محمد بن سعود آل عبدالرحمن آل ثاني رقم م.س()349
جامع واحة ازدان الوكير رقم م.خ()523
جامع شركة قافكو م.س ()492
أرض بجوار جامع صالح الدين األيوبي رقم م.س ()800
جامع شركة كافكو رقم م .خ ()447
جامع رقم م.س ()502
جامع عدي بن حاتم رقم م.س ( ) 593
مصلى الخليفات الجديدة
روضة بنت شعيل العطية رقم م.س()1156
مصلى عيد الوعب رقم ( )51بجوار جامع ناصر بن حمد آل ثاني(رقم)1221
جامع محمد حمد المانع رقم م.س ()942
جامع األخوين رقم م.س ()1170

الوكرة
الوكرة
الوكرة
الوكرة
الوكرة
الوكرة
الوكرة
الوكرة
الوكرة
الوكرة
المشاف
الوكير
الوكير
الوكير
الوكير
الوكير
الوكير
الوكير
الوكير
الوكير واحة ازدان
مسيعيد
مسيعيد
مسيعيد
الخليفات الجديدة
الخليفات الجديدة
الخليفات الجديدة
ميحرجة
الوعب
الوعب
الوعب
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عبدالحميد عبدهللا ارزنق
محمد حسن فرج سالم
جهاد عمر عوض باني
عبده عبدهللا حسن مجمل
سعود سعد حنيف الهاجري
علي فضل سعيد
أسامة أحمد سليمان أحمد
علي حسن محمد جمال
فائز عبد القادر شيخ الزور
رزق محمد محمد علي أحمد
اسالم السيد عبدالكريم عبدالعزيز
عبدهللا مثنى علي االبارة
خالد محمد فضل
مصطفى عبدي حسن
علي سالم علي أحمد العبيدلي
شبيب محمد شبيب زابن الدوسري
سيدي بوي عبدي
عالء الدين رجب بحيص
موافي محمد عزب الموافي
أحمد أحمد إبراهيم جماعي
محمد أحمد الشيخ محمد أحمد
حمود محمد صالح السعدي
أحمد محمد علي ابراهيم عوض هللا
محمد نظيم عيسى عبدالقادر
محمد حفيظ الرحمن غالم رسول
حسين عبدي سرهاي
عبدالرحمن عيسى المالكي
حامد عادل حامد الزيني
محمد غالم رباني
إبراهيم أحمد محمد

جامع صهيب الرومي رقم م.خ ()398
جامع عمار بن ياسر رقم م.س ()513
مصلى بجوار مدرسة حطين
مصلى الدفاع المدني (أرض مقابل إستاد خليفة)
مصلى عيد العزيزية رقم ()19
مصلى أم الزبار الشرقية
جامع سفيان بن ثابت م.س ()636
جامع سعد ماجد آل سعد رقم (م س)46
مصلى أرض األعراس مقابل جريدة الوطن
جامع الشيخ جبر بن علي بن جبر آل ثاني رقم م.س ()1200
مصلى عيد منطقة عين خالد بجوار جامع رقم م.س ()1278
جامع سعيد بن المسيب رقم م.س ()846
جامع األمين رقم م.س ( )1054
جامع مجمع ثاني بن عبد هللا بن ثاني رقم م.خ ()76
مصلى المنطقة بجوار جامع عقيل بن أبي طالب رقم م.خ()434
مصلى عيد المركز اإلسالمي بجامع رقم م.س ()1177
جامع حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني رقم م.س ()950
مصلى المنطقة بجوار جامع سفيان الثوري رقم م.س ()352
جامع مجمع دار السالم رقم م.خ ()266
جامع خميس العبيدلي رقم م.خ ()131
مصلى قسم الصيانة(م ع )40مبنى قسم صيانة المساجد
أرض فضاء جوار جامع وضحة المعضادي رقم م.س ()966
جامع نسيبة بنت كعب ـ مدينة بروة مسيمير رقم م.خ () 304
جامع مساكن مسيمير رقم م.خ ()207
أرض فضاء بجوار جامع رقم م.س ()994
جامع انس بن مالك رقم م.س ()599
مصلى عيد مركز جاسم الدرويش فخرو اإلسالمي رقم م.س ()1288
جامع مقبرة مسيمير رقم م .خ ()451
مسجد خاص مدينة العمال مسيمير رقم م.خ ()348
جامع بروة مسيمير ( م.خ ) 321

المرقاب الجديد
المرقاب الجديد
العزيزية
العزيزية
العزيزية
أم الزبار الشرقية
أم الزبار الغربية
المعمورة
المعمورة
عين خالد
عين خالد
عين خالد
عين خالد
عين خالد
عين خالد
عين خالد
عين خالد
الغانم الجديد
أبو هامور
أبو هامور
أبو هامور
أبو هامور
أبو هامور
أبو هامور
أبو هامور
أبو هامور
أبو هامور
مسيمير
مسيمير
مسيمير
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حافظ محمد عبدالهادي
عمار انعام الحسن رنداني
حافظ مصطفى محمد
محمد نزار مروان مريش
عبدالرحمن عمر محمد حنفي
أحمد إبراهيم عبدالرحمن بقلول
علي خالد أحمد إبراهيم آل عوض
لقمان غالم صديق
محمد علي حسن موسى
عمرو رزق محمد محمد علي
أشرف السيد جمعة الدسوقي
عبدالرزاق حسن أحمد
أحمد محمد فهمي محمد محمد
خالد عبده محمد محمد الحيدري
قويدر طوالة
شلبي محمود إبراهيم العوضي
لمرابط بين
أشرف أبوبكر عبداللطيف الفقيه
علي أحمد قايد العديني
علي محمد علي طالب الصعاق
جابر سالم محمد الدعية المري
تركي عبيد سالم المهران المري
محمد راشد آل سنيد المري
مسعد علي جبران خيران
عامر سعيد عامر الغفراني المري
عبده علي محمد الصوفي
حمود جخيور عبدهللا البدري
محمد ياسر بدر الدين عرنوس
ضيف هللا عمر سالم
حذيفة محمد أحمد محمد اللوح

مسجد خاص مدينة العمال مسيمير رقم م.خ ()346
مسجد خاص مدينة العمال مسيمير رقم م.خ ()347
جامع شركة مواصالت ـ كروة ـ رقم م.خ ()246
مصلى أرض فضاء بجوار مسجد راشد السميطي رقم م.ص ()37
أرض فضاء رقم ( أ د)1175
جامع الفضيل بن عياض رقم م.س ()318
جامع سالم حمد سالم بخيت النابت رقم ()708
جامع صالح القمرا رقم م س()317
جامع منيرة بنت ناصر بن سلطان السويدي رقم م.س()358
مصلى عيد ساحة مواقف اسباير
جامع حصة بنت خالد آل ثاني رقم م.س()979
جامع الشيخ /فهد بن حمد آل ثاني رقم م.س ()875
مصلى عيد أبو نخلة رقم( )32بجوار جامع مريم العطية رقم م.س ()933
جامع جاسم بن أحمد بن علي آل ثاني رقم م.س ()1018
مصلى عيد السيلية الجديدة رقم ( )37بجوار جامع العنود بنت خالد آل ثاني
جامع رقم م.س ()159
مصلى عيد السيلية الشمالية رقم ( )59بجوار جامع رقم ()1257
مصلى عيد المرة الغربية رقم ()18
جامع عبدهللا عبدهللا العطية رقم م س ()685
جامع عبدالرحمن بن عوف رقم ()1180
مصلى معيذر الجنوبي جوار مصنع رقم ()27
مصلى معيذر الجنوبي رقم ()26
جامع سعود النقدان رقم م س()919
جامع معيذر الجنوبي رقم ()655
أرض فضاء بجوار جامع رقم م.س ()1098
جامع حمد بن ناصر ال ثاني رقم (م.س )94
جامع سعد بن معاذ رقم م.س ()770
أرض فضاء مقابل جامع الفرقان رقم م.س ()844
جامع منيرة بنت جبر آل ثاني رقم م.س ()1152
مصلى أرض فضا بجوار جامع سعيد المالكي رقم ()912

مسيمير
مسيمير
مسيمير
أم السنيم
أم السنيم
لوعيب
لوعيب
لوعيب
المريخ
المريخ
لبديع
ابو سدرة
مبيريك
مبيريك
المعراض
المعراض
المعراض
بوسدرة
بوسدرة
معيذر جنوبا ا
معيذر جنوبا ا
معيذر جنوبا ا
معيذر جنوبا ا
معيذر جنوبا ا
معيذر جنوبا ا
معيذر شماالا
معيذر شماالا
معيذر شماالا
معيذر شماالا
معيذر شماالا

.297
.298
.299
.300
.301
.302
.303
.304
.305
.306
.307
.308
.309
.310
.311
.312
.313
.314
.315
.316
.317
.318
.319
.320
.321
.322
.323
.324
.325
.326

بالل فرج محمد بالل السويدي
عبدالمعين علي حسن احمد القحطاني
فيصل أحمد محمد الحرازي
تركي خلف الشحادات
خالد عبدهللا سعيد الصبري
محمد فرج علي خضر
صادق محمد أحمد الحاج
علي شافي سفر الشباعين الهاجري
أحمد نورو تاو
محمد جار هللا القحطاني
هيثم علي عبيد الدخين
شعيب عرتن ورسمي
فهد عبدالعزيز قرواش
عبدالرحمن حافظ محمد افتخار
عبدالمهيمن عبدالرحمن األهدل
عبدالسالم أمساعد عبدالسالم
إبراهيم قرني إبراهيم عبدالحميد
هادي علوان نجم عبدالمولى
عبداللطيف علي ابوبكر الصبان
معاذ فضل شرف حسن
عبدالجليل عبدالرحمن زيد خيران
محمد عبدالرحيم أحمد الطحان
نور محمد يوسف
محمد اسامة الصديقي
محمد عبدالودود محمد عبدالحي
ثابت محمد عطا هللا عيسى
محمد ارتضاء الحسن
محمد كريم جول زريم
باب أحمد لول
هارون الرشيد محمد ابوالخير

جامع عبدهللا بن محمد رقم 858
جامع عبدالرحمن بن محمد ال عبدالرحمن آل ثاني رقم م.س ()1234
جامع المرة الشرقية رقم ()2
مصلى عيد المرة الشرقية رقم ( )29بجوار جامع رقم م.س ()663
جامع عبدالعزيز بن جاسم رقم م.س ()954
جامع اإليمان رقم م.س ()113
جامع ناصر خالد الربان رقم م.س()920
مصلى الريان الجديد رقم ()7
جامع زهير بن أبي سلمة رقم م.س ()795
مصلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم
جامع محمد خليفة العطية رقم م.س ()1012
جامع حفصة بنت عمر رقم م.س ()694
جامع ابن تيمية رقم م.س ()857
راشد محمد الحساوي رقم ٍم.س ()96
جامع تريحيب نايفة رقم م.س ()18
جامع لطيفة بنت غانم سويد الغانم رقم م.س ()1295
مصلى بجوار جامع أحمد بن جاسم بن فهد آل ثاني رقم م.س ()1199
مصلى عيد روضة اقديم رقم ( )21بجوار جامع رقم م.س ()572
مصلى عيد روضة اقديم رقم ( )56بجوار جامع أحمد بن جاسم آل ثاني
أرض شرق جامع عبد هللا بن محمد فهد الخاطر رقم م.س ()628
جامع أبا الحيران رقم م.س()883
جامع مجموعة شركات غانم بن علي شارع()32
جامع مجمع شركات المناعي شارع ()34
مصلى عيد بجوار جامع علي بن حمد عبد هللا العطية رقم ()925
جامع بسكن عمال الدرويش شارع ()47
جامع سكن عمال البلدية شارع ()48
جامع أبو هريرة م.س () 677
جامع شركة آل عمران للمباني الجاهزة
جامع شركة خالد للصناعات شارع ( )41رقم م .خ ()209
جامع رقم م.س()1095

معيذر شماالا
بعيا
المرة الشرقية
المرة الشرقية
الريان الجديد
الريان الجديد
الريان الجديد
الريان الجديد
الريان العتيق
الريان العتيق
بني هاجر
بني هاجر
بني هاجر
بني هاجر
بني هاجر
الوجبة
الوجبة
روضة قديم
روضة قديم
روضة قديم
أبا الحيران
الصناعية
الصناعية
الصناعية
الصناعية
الصناعية
الصناعية
الصناعية
الصناعية
الصناعية

.327
.328
.329
.330
.331
.332
.333
.334
.335
.336
.337
.338
.339
.340
.341
.342
.343
.344
.345
.346
.347
.348
.349
.350
.351
.352
.353
.354
.355
.356

جيالني عثمان محمد إبراهيم الخطيب
الياس حافظ محمد معين الدين
شريف رحمان
محي الدين سيد اسماعيل
عبدالهادي صالح محسن علي
عبدالمالك عزيز الدين
ثابت سعد ثابت محمد القحطاني
وضاح خضر حسين الخضر
أحمد محمد زكي أحمد
مختار احمد محمد قطب
إسحاق حفيظ معين الدين شودري
فوزي إبراهيم سالمة
عبدهللا يسين محمد عزب
محمدو المصطفى
عبدهللا فالح سفر آل تواه الهاجري
طالب سيدي سيدي
صالح عوض سالم اليزيدي
محمد عامر عمر عجنجي
أسامة موسى محمد سعيد
محمد جاويد حسين
عبدالباقي نور الدين الهادي
حمد النيل عابدين
جمال خليل علي موسى
فرح التجاني محمد أحمد
عثمان اونور عبدهللا آدم
اسد هللا علي حسين
احمد عبد الغنى سعيد عبد الولى
حسن أحمد حسن محمد
سيد محمد أحمد المصطف
محمدو بيد

جامع رقم م.س ()1185
جامع شركة جي اس  4رقم م.خ ( )317شارع 52
جامع خاص بمجمع النظافة العامة بالصناعية رقم م.س ()503
جامع شركة شبه الجزيرة للهندسة م.خ ()291
جامع معاذ بن أنس رقم م.س ()835
جامع عبدالعزيز بن حمد العطية رقم م .خ ()484
مصلى جامع معيزيلة رقم م.س ()1201
نادي السيلية الرياضي
مصلى السيلية القديمة
جامع مزرعة غانم عبدهللا الغانم
مصلى محطة بترول أبو نخلة
جامع عادل ونبيل المسلماني رقم م.س ()1128
مصلى عيد الشحانية رقم ()17
مصلى فيصل بن جاسم (داخل زرع)
مصلى عيد بجوار جامع الشحانية بجوار رقم (م.س )1329
جامع رقم م س()1272
مصلى الشهبانه بجوار جامع رقم م.س()860
جامع قيس بن الربيع رقم م.س ()496
جامع فنيس ذيب الحبابي رقم م.خ ()468
جامع مجمع عزب الشحانية رقم م.خ ()167
جامع مزرعة الوبرة جنوب الشحانية رقم ()654
جامع سالم بخيت رقم م.خ ()172
جامع مرارة بن الربيع رقم م.س ()845
مصلى الشيخ ثامر بجوار جامع رقم م.خ ()170
جامع الخيمة رقم رقم م.خ ()48
جامع رقم ()1309
مصلى زكريت
مصلى السيليمة
جامع سهلة الماء رقم م.س () 364
جامع مجمع عزب أبونخلة (م.خ )156

الصناعية
الصناعية
الصناعية
الصناعية
السيلية
السيلية
السيلية
السيلية الشمالية
السيلية القديمة
طريق سلوى
طريق سلوى
الشحانية
الشحانية
الشحانية
الشحانية
الشحانية
الشهبانة
العامرية
عزب الشحانية
عزب الشحانية
الوبرة
الريس
الريس
الريس
الريس
زكريت
زكريت سكن العمال
السليمية
السهلة الشمالية
مجمع عزب أبونخلة

.357
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.360
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.363
.364
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.366
.367
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.369
.370
.371
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.373
.374
.375
.376
.377
.378
.379
.380
.381
.382
.383
.384
.385
.386

محمد المصطفى محمد مولود
األمين الحسن محمد
سيدي محمد مولود
عبدالغني بكوش
عبدالباسط محمد ابراهيم األمين
محمد سيف اإلسالم شيخ محمد
عبدهللا أدين
اتشام الحق
محمد ثاقب عالم
نور معلن محمد
آدم بالل حماد رحيمة
محروس شعبان قطب
اسحاق سيدي علي
سيد محمد سيد محمد
عبدالعليم عبدالحليم عبدالعليم
الداه محمد محمود
معز الدين بحويا افسر الدين بحويا
نور الرحمن فضل الرحمن
عبدالودود محمد نوح
إبراهيم أحمد محمود
عبدهللا محمد محمود سيدي
عبدالباري محمد عزالدين
أحمدو محمد صالح محمد
سيف هللا عبدالحكيم
محمد عبدالبديع إبراهيم بيومي
محمد فال أبيه
عبدالحسيب توتا مياه
عبدالعليم محمد عبدالمحسن
السالم دحان
مصطفى سليمان محمد سليمان

جامع فرحان جاسر الحبابي أبونخلة (م.خ )517
مسجد سالم ناصر النعيمي (م.ص )183
مصلى عيد المنطقة رقم ()45
مصلى المنطقة يمين الشارع الرئيسي
جامع ربيعة بن عامر رقم م.س ()373
جامع الشيخ جبر بن محمد آل ثاني رقم م.خ ()392
جامع الخرارة رقم م.خ ()249
مصلى الخرسعة بجانب مسجد رقم م.س ()9
مصلى الخريب رقم ()27
جامع يوسف لحدان الفيحاني رقم ()473
مصلى الرفيق
مصلى دخان بجوار محطة وقود
مصلى المرخية الغربية
مسجد سكن عمال بروة البراحة
مصلى عيد أم حوطة رقم ()36
جامع أم قرن رقم م.س ( )998طريق سلوى
مصلى أم وشاح
جامع رقم م.خ ()237
مصلى أم المقارين
مصلى ام العظام جوار جامع حمد مسفر الشهواني رقم م.س ()1163
مصلى سهلة أم القلبان
جامع عامر بن األكوع رقم م.س ()391
جامع رقم م.س ()1137
جامع شداد بن أوس رقم م.س ()494
مصلى الكرعانة جوار جامع رقم م.س ()5
مسجد شركة الخليج للمساكن رقم م.خ ()495
مصلى روضة األرنب
مصلى روضة راشد جوار جامع رقم م.س ()360
جامع منفذ الخروج في مركز أبو سمرة رقم م.خ ()104
جامع منفذ أبو سمرة الحدودي السكن م.خ () 230

مجمع عزب أبونخلة
مجمع عزب أبونخلة
العطورية
النصرانية
مكينس
جو الباب
الخرارة
الخرسعة
الخريب
مجمع الخريب
الرفيق
دخان
المرخية الغربية
وادي أبا صليل
ام حوطه
أم قرن طريق سلوى
ام وشاح
ام القهاب مورد الماء
ام المقارين
أم العظام
ام القلبان
ام القهاب
بوفاس
ام باب
الكرعانة
وادي باصليل
روضة االرنب
روضة راشد
أبو سمره
أبو سمره

.387
.388

الداه محمد عبدهللا
إبراهيم محمد أحمد عبداللطيف

جامع عمر بن عكرمة( سالح الحدود رقم م.خ ()493
جامع مجمع الحباري جامع رقم م.خ ()360

أبوسمرة
الخور

المصليات التي توجد بها أماكن مخصصة للنساء

1

اسم الخطيب
محمد حسن المريخي

مصلى العيد
جامع اإلمام محمد بن عبدالوهاب رقم ()1111

المنطقة
الجبيالت

2

عمر احمد محمد أحمد

مصلى عيد الشمال رقم ()11

مدينة الشمال

3

عمرو زكريا فؤاد غالي

جامع أبو الدحداح رقم ()418

أبو ظلوف

4

محمد عبدالباقي الخضر

مصلى عيد الغويرية رقم ()35

الغويرية

5

مجدي محمد هاشم علي

مصلى عيد الكعبان رقم ()25

الكعبان

6

أنس أحمد حامد فرج هللا

مصلى الجميلة الجديد رقم()55

الجميلية

7

عبدهللا موسى عبدهللا العامري

مصلى الذخيرة رقم ()28

الذخيرة

8

محمود عبدهللا حسين الصعدي

مصلى الخور رقم ()16

الخور

9

شقر جمعة خميس الشهواني

جامع عثمان بن عفان رقم (م س)449

الخور

10

عاطف عثمان علي محمد

مصلى الخور الساحلي رقم()62

الخور

11

صادق صالح محمد الصريمي

أرض فضاء بجوار جامع رقم م.س ()1202

سميسمة

12

يوسف المبارك محمد

مصلى عيد أم قرن رقم ( )49بجوار جامع رقم م.س ()1305

أم قرن

13

موسى مثى العشملي

مصلى ناصر بن جاسم ( )34بجوار جامع رقم م.س ()560

ام صالل محمد

14

عبدهللا محمد مقدم

مصلى عيد أم صالل محمد رقم ( )23خلف سفاري مول

ام صالل محمد

15

النعمان عمران عبدالحميد

مصلى سعود بن فهد رقم ( )41بجوار جامع رقم م س()11

الخيسة

16

محمد عبداللطيف عبدهللا المحمود

مصلى رقم ( )2بجوار جامع ()311

العب

17

فواز مساعد نادر العبدهللا

جامع عيسى علي المناعي (م.س ) 975

دحيل

18

عبدهللا حسين أحمد الحداد

مصلى عيد بن عجاج رقم م.س ()50

ازغوى

19

عبدالكريم محمد عبده الحوصلي

مصلى الشيخ فيصل بن جاسم()1161

الغرافة

20

لطف محمد أحمد حذيف

مصلى بجوار نادي الغرافة

الغرافة

21

صباح خالد جاسم النفيحي الكبيسي

مصلى عيد الخريطيات ساحة االحتفاالت(شارع الرفاع)

غرب الخريطيات

22

اسماعيل غصاب سليمان العدوي

23

محمد سلطان حامد حسن

مصلى عيد ()3أرض فضاء بجوار جامع ()1022

24

مصطفى محمد الصيرفي

مصلى بجوار جامع منيرة السويدي رقم()862

عنيزة

25

محمد مرسي محمد مرسي

مصلى عيد دحل الحمام داخل الحديقة

مدينة خليفة الشمالية

26

عبدهللا عباس صالح حضرمي

مصلى ( )33بجوار جامع حسن الغانم رقم م.س()949

جريان نجيمة

27

ماهر محمود السيد

مصلى بجوار جامع ()936

حزم المرخية

28

عادل عبدالحميد محمد أحمد

مصلى عيد بن عمران رقم ()5

فريج الهتمي الجديد

29

منصور عبدهللا محمد الكواري

جامع سلطان بن ناصر طوار الكواري رقم (م س)53

فريخ بن عمران

30

حامد نشأة حامد عسكر

مصلى بجوار جامع إسماعيل بن علي العمادي رقم م.س ()65

فريج بن محمود

31

شادي عادل محمد بن محمد

مصلى النصر الجديد رقم ()2

النصر الجديد

32

أحمد جاسم محمد جاسم الباكر

نادي السد الرياضي

السد

33

محمد كمال محمد منصور

جامع غانم بن علي بن عبدهللا بن قاسم آل ثاني رقم م.س ()923

فريج بن درهم

34

عبداللطيف عبدالعظيم عبداللطيف

35

يوسف حمود أحمد الحميري

مصلى عيد بجوار جامع هشام بن المغيرة رقم م.س ()830
مصلى عيد نعيجة شرقا ا رقم ( )30بجوار جامع علي بن علي المسلماني

نعيجة غربا
نعيجة شرقا ا

36

صالح علي محمد األبيض

جامع محمد عبد الرحمن الزمان رقم م.س ()60

اسلطة الجديدة

37

أبوبكر كمال عزيز عبدالغني

جامع أحمد محمد األحمد آل ثاني رقم م.س ()30

اسلطة الجديدة

38

خالد محمد أحمد ابوموزة

مصلى بجوار جامع االصمخ ()1121

الثمامة 47

39

جمال صالح علي شبالة

مصلى بجوار جامع المطار ()745

المطار العتيق

40

هشام إبراهيم زكي العياري

ساحة مواقف مركز اللولو

المطار العتيق

41

عوض عبدالرحمن عوض
العماري
عوض عبدالرحمن العماري

نادي الوكرة الرياضي

الوكرة

مصلى جنوب الوكرة الجديد ()44

الوكرة

43

فوزي محمد ابو سعدية

مصلى الوكير القديم رقم ()14

الوكير

44

محمد يوسف آل إبراهيم

جامع حمزة بن عبدالمطلب

الوكرة

45

اإلمام العدوي أحمد أبو شلباية

أرض بجوار جامع صالح الدين األيوبي رقم م.س ()800

مسيعيد

42

جامع الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني ()222

لعبيب
لعبيب

46

سعود سعد حنيف الهاجري

47

عبده عبدهللا حسن مجمل

48

اسالم السيد عبدالكريم عبدالعزيز

49

تركي خلف الشحادات

50

أشرف أبوبكر عبداللطيف الفقيه

51

عمرو رزق محمد محمد علي

52

فواز حمود محمد الكميم

53

عبداللطيف علي ابوبكر الصبان

54

علي شافي سفر الشباعين الهاجري

55

محمد جار هللا القحطاني

56

عبدالرحمن عيسى عبد الرحمن
المالكي
محمد أحمد الشيخ محمد أحمد

58

قويدر طوالة

مصلى السيلية الجديدة جوار جامع جامع العنود آل ثاني()1001

59

لمرابط بين

مصلى عيد السيلية الشمالية رقم ( )59بجوار جامع رقم ()1257

المعراض

60

تركي عبيد سالم المهران المري

مصلى معيذر الجنوبي رقم ()26

معيذر جنوبا

61

عامر سعيد عامر الغفراني المري

أرض فضاء بجوار جامع رقم م.س ()1098

معيذر جنوبا ا

62

ثابت سعد ثابت محمد القحطاني

مصلى جامع معيزيلة رقم ()1201

السيلية

63

أحمد محمد فهمي محمد محمد

مصلى عيد أبو نخلة رقم( )32بجوار جامع مريم العطية رقم م.س ()933

مبيريك

64

عبدهللا يسين محمد عزب

مصلى عيد الشحانية رقم ()17

الشحانية

65

محمد ثاقب عالم

مصلى الخريب رقم ()27

الخريب

66

عبدالغني بكوش

مصلى النصرانية بجوار جامع بشير بن عقبة رقم م.س ()743

النصرانية

67

عبدالعليم عبدالحليم عبدالعليم

مصلى عيد أم حوطة رقم ()36

ام حوطه

57

مصلى العزيزية رقم ()19

العزيزية

مصلى الدفاع المدني (أرض مقابل إستاد خليفة)

العزيزية

مصلى عيد منطقة عين خالد بجوار جامع رقم م.س ()1278

عين خالد

مصلى عيد المرة الشرقية رقم ( )29بجوار جامع رقم م.س ()663

المرة الشرقية

مصلى عيد المرة الغربية رقم ()18

بوسدرة

مصلى عيد مريخ مواقف اسباير

المريخ

مصلى عيد الوعب رقم ( )51بجوار جامع ناصر بن حمد آل ثاني(رقم)1221

الوعب

مصلى روضة قديم رقم ( )56بجوار جامع أحمد بن جاسم آل ثاني

روضة قديم

مصلى الريان الجديد رقم ()7

الريان الجديد

مصلى مؤسسة قطر للتربية والعلوم

الريان العتيق

مصلى عيد مركز جاسم الدرويش فخرو اإلسالمي رقم م.س ()1288

أبو هامور

مصلى قسم الصيانة (م ع)40

أبو هامور
المعراض

