
 
 م  2022- هـ1444لعام  االستسقاءكشف باملصليات واجلوامع التي ستقام فيها صالة 

  :535تقام الصالة في تمام الساعة 
 
صباحا  

 
 

 اسم املسجد / املصلى اسم املنطقة رقم املسجد م
 

 

 مصلى الوجبة الوجبة 1  .1

 (181بالقرب من جامع )م.سمصلى عيد النصر قرب جامع  المرقاب الجديد 2  .2

 (65م.س)مصلى عيد ابن محمود غرب جامع  فريج بن محمود )جنوباً( 3  .3

 (234 ابن عمران بجوار مسجد )م.سمصلى عيد  فريج الهتمي الجديد 5  .4

 مصلى عيد الريان الجديد الريان الجديد 7  .5

 (449مصلى عيد الخور غرب جامع )م.س/ الخور 10  .6

 مصلى عيد الشمال الشمال 11  .7

 (470 مصلى عيد سميسمة شرق مسجد )م.س سميسمة 12  .8

 مصلى عيد أبو الظلوف أبو ظلوف 13  .9

 (339 شمال جامع )م.سمصلى عيد الوكير  الوكير 14  .10

 مصلى عيد الوكرة القديم الوكرة 15  .11

 مصلى عيد الخور )جنوباً( مقابل مركز اللولو  الخور 16  .12

 (1155مصلى عيد الشحانية بجوار )م.س/ الشحانية 17  .13

 (1080مصلى عيد المناصير قرب جامع )م.س بوسدرة 18  .14

 (534/مصلى عيد العزيزية مقابل جامع )م.س العزيزية 19  .15

 (572 مصلى عيد غرب الناصرية شمال جامع )م.س روضة اقديم 21  .16

 مصلى عيد الخليفات الجديدة المعمورة 22  .17

 (1263)م.سمصلى عيد أم صالل محمد شرق جامع مسجد  أم صالل محمد 23  .18

 مصلى عيد أم صالل علي أم صالل علي 24  .19

 مصلى عيد الكعبان الكعبان 25  .20

 مصلى عيد معيذر معيذر )جنوباً( 26  .21

 مصلى عيد الخريب الخريب 27  .22
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 (1210مصلى عيد الذخيرة بجوار جامع )م.س/ الذخيرة 28  .23

 (663مصلى عيد المرة الشرقية قرب جامع )م.س المرة )الشرقية( 29  .24

 (100مصلى عيد نعيجة شرقاً بجوار جامع ) نعيجة )شرقاً( 30  .25

 (862)م.سمصلى عيد عنيزة بجوار جامع  (65عنيزة ) 31  .26

 (933مصلى عيد أبونخلة مجوار جامع )م.س مبيريك 32  .27

 (949مصلى عيد جريان نجيمة بجوار جامع )م.س جريان نجيمة 33  .28

 (560 مصلى عيد أم صالل محمد شرق جامع )م.س أم صالل محمد 34  .29

 مصلى عيد الغويرية لغويرية 35  .30

 (497بجوار جامع )م.س مصلى عيد أم حوطة أم حوطة 36  .31

 (1001مصلى عيد السيلية الجديدة بجوار جامع )م.س المعراض 37  .32

 قسم الصيانة -مصلى عيد أبو هامور  بوهامور 40  .33

 (11مصلى عيد الخيسة بجوار جامع )م.س/  الخيسة 41  .34

 (222مصلى عيد لعبيب بجوار جامع )م.س لعبيب 42  .35

 (1121مصلى عيد الثمامة )م.س/ 47الثمامة  43  .36

 مصلى عيد جنوب الوكرة  الوكرة 44  .37

 مصلى عيد العطورية لعطورية 45  .38

 (830مصلى عيد نعيجة )غرباً( بجوار جامع )م.س نعيجة )غرباً( 46  .39

 (5 مصلى عيد الكرعانة بجوار جامع )م.س الكرعانة 47  .40

 (1177مصلى عيد المركز اإلسالمي بجوار جامع )م.س  عين خالد 48  .41

 (1305 بجوار جامع )م.سمصلى عيد أم قرن  أم قرن 49  .42

 (737مصلى عيد ازغوى بجوار جامع )م.س/ 51ازغوى  50  .43

 ( 1221مصلى عيد الوعب بجوار جامع )م.س الوعب 51  .44

 1201مصلى عيد معيزلة بجوار جامع  السيلية )معيزلة( 52  .45
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 (936مصلى عيد حزم المرخية بجوار جامع )م.س  حزم المرخية 53  .46

 الجميليةمصلى عيد  لجميلية 55  .47

 (567 مصلى عيد روضة اقديم قرب جامع )م.س روضة اقديم 56  .48

 (311مصلى عيد العب بجوار جامع )م.س/ العب 57  .49

 (1257مصلى عيد المعراض بجوار مسجد )م.س  المعراض 59  .50

 (1246 م.س)مصلى خليفة عبد هللا العطية بجوار  أم قرن 60  .51

 (1278جامع )م.سمصلى عيد عين خالد بجوار  عين خالد 61  .52

 (1288مصلى عيد مركز جاسم الدرويش بجوار جامع )م.س بوهامور 63  .53

  (70جوار)م.سمصلى عليا خلفان السويدي  روضة الحمامة 64  .54

 (646م.سمصلى عيد فهد ناصر حمد آل ثاني جوار ) روضة الحمامة 65  .55

 (1342مصلى عيد بجوار جامع )م.س أم جاسم 66  .56

 (925مصلى عيد بجوار جامع )م.س الصناعيةالمنطقة  67  .57

 (1253)م.سمصلى/ عبدهللا الغالي المري جوار جامع  أم الزبار الغربية 68  .58

 (258 مصلى عيد أبا الحيران بجوار جامع )م.س روضة أبا الحيران 69  .59

 (202 مصلى عيد أحمد بن خليفة طوار الكواري بجوار جامع )م.س أبا العوسج 70  .60

 (116 مصلى عيد بجوار جامع )م.س المسيلة 71  .61

 مصلى عيد زكريت زكريت 72  .62

 مصلى ساحة االحتفاالت الخريطيات الخريطيات م.ع  .63

 مصلى الريس بجوار جامع الشيخ ثامر الريس م.ع  .64

 (352م.س مصلى بجوار جامع سفيان الثوري رقم ) الغانم الجديد م.ع  .65

 (604)م.س مصلى أم العمد جوار جامع  أم العمد م.ع  .66

 (745م.سمصلى بجوار جامع ابوحنيفة رقم ) المطار القديم م.ع  .67
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 (9م.س مصلى بجوار مسجد رقم ) الخرسعة عم.  .68

 (743م.سجامع بشير بن عقبة رقم )الخرومصلى بجوار  النصرانية عم.  .69

 (1163م.سمصلى بجوار مسجد رقم ) ام العظام عم.  .70

 (1175م.د بجوار مسجد رقم )أم السنيم مصلى  السنيمأم  عم.  .71

 (1111)م.س  جامع االمام محمد بن عبدالوهاب لجبيالت 1111  .72

 (29)م.س  حمد المانع جامع  الوسيل 29  .73

 (46 خ)م. جامع آل سعد المعمورة 46  .74

 (60)م.س   الزمانعبدالرحمن جامع  اسلطة الجديدة 60  .75

 (137)م.س  راشد الكعبيجامع ناصر  الخريطيات 137  .76

 (194)م.س  جامع نايلة بنت قاسم آل ثاني النجمة 194  .77

 (304 خ)م. جامع شركة بروة بوهامور 304  .78

 (318)م.س  جامع الفضيل بن عياض لوعيب 318  .79

 (328 خ)م. جامع المدينة التعليمية الريان القديم 328  .80

 (360م.سجامع رقم ) روضة راشد 360  .81

 (421)م.س  جامع رافع بن ثابت الرويس 421  .82

 (451 خ)م. جامع مقبرة مسيمير مسيمير 451  .83

 جامع الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل ثاني  الوكير 505  .84

 (554 خ)م. جامع صالح الدين االيوبي مسيعيد 554  .85

 (600جامع ابوبكر الصديق)م.س  ام غويلينة 600  .86

 (700)م.س  الخطابجامع عمر بن  مدينة خليفة الجنوبية 700  .87

88.  788  ً  (788)م.س  جامع احمد الكواري الهالل شرقا

 (868م.سجامع يوسف إبراهيم الكراني رقم ) أم السنيم 868  .89

 (968م.سجامع رقم ) دخان 968  .90
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 (979)م.س  جامع حصة بنت خالد آل ثاني اللقطة 979  .91

 (1161)م.س  جامع الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني الغرافة 1161  .92

  

 

 


