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 أبو بكر الصديقجامع  ميسلون   .328

 السيدة فاطمة الزهراءجامع  ميسلون   .329

 خالد بن سلطانجامع  ميسلون   .330

 منطقة الحمرية: 

331.  

 الحمرية

 مصلى الحمرية  

 ةالرحمجامع   .332

 زيد بن خالد الجنهيجامع   .333

 راشد بن حفص الهذليجامع   .334

 عبد هللا بن أنيسجامع   .335

 عمر بن الخطاب جامع   .336

 الحمرية الجديدجامع   .337

 النعيميجامع   .338

 عبيدة بن الحارثجامع   .339

 عمرو بن قيسجامع   .340
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 ثانيًا: المنطقة الوسطى: 
 :طائحالب منطقة

341.  

 البطائح

 مصلى الرشيدية

 مصلى البرير  .342

 مصلى الرفيعة  .343

 جامع الرشد  .344

 جامع األصدق  .345

 جامع محافز  .346

 جامع عتبان بن مالك  .347

 جامع طوي السامان  .348

 :الذيدمدينة 

349.  

 دالذي

 مصلى الذيد

 مصلى هويدن  .350

 مصلى سهيلة  .351

 مصلى تل الزعفران  .352

 عاصم بن عمر بن الخطابجامع   .353

 بن عويس الشماليجامع   .354

 عمار بن ياسرجامع   .355

 الحارث بن عميرجامع   .356

 شعبية جبل عمرجامع   .357

 سلطان بن هويدنجامع   .358

 الشهيد/ سلطان محمد بن هويدن الكتبيجامع   .359

 محمد بن فارس ز د العزيبعجامع   .360
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 محمد القطاميجامع   .361

 سعد بن أبي وقاصجامع   .362

 أم املؤمنين جويرية بنت الحارثجامع   .363

 شعبية الشمطانجامع   .364

 سهيلةجامع   .365

 الصحبة الصالحةجامع   .366

 عثمان بن أبي العاص الثقفيجامع   .367

 شعبية الوشاح الجنوبي الجديدجامع   .368

 ورالبراء بن معر جامع   .369

 ميدان الهجن جامع  .370

 معضدجامع   .371

 مساكن بلدية الذيدجامع   .372

 :ةمليح منطقة

373.  

 مليحة

 مصلى مليحة

 مصلى خضيرة  .374

 خيضرإمصلى   .375

 اإلسراءجامع   .376

 مليحة الجنوبيجامع   .377

 بية بالعجيدشعجامع   .378

 تميم بن أوسجامع   .379

 سيف بن عوضشعبية جامع   .380

 الخطمةجامع   .381
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 :المداممنطقة 

 مصلى البحايص البحايص  .382

 مصلى الفلي الفلي  .383

 مصلى نزوى نزوى  .384

385.  

 املدام

 

 مصلى املدام

 جامع سعد بن خيثمة  .386

 مع الفرقانجا  .387

 سبيع بن قيس جامع  .388

 بن أنس جامع عبد هللا  .389

 جامع الفلي  .390

 جامع كعب بن مرة  .391

 جامع النعيم  .392

 جامع دوار املدام الجديد  .393

 الشهيد / عوض خلفان راشد العامري جامع   .394

 شعبية الرفادهجامع   .395

  رالكوثجامع   .396

 البدرجامع   .397

 ثالثًا: المنطقة الشرقية: 
 مدينة خورفكان:

398.  

 خورفكان

 صلى الغربيامل

 املصلى الشرقي  .399

 مصلى اللؤلؤية  .400

 مصلى الزبارة  .401
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 مصلى النحوة  .402

 مصلى شيص  .403

 جامع الصحابة  .404

 جامع الشهيد/ ماجد النقبي  .405

 جامع النعمان بن بشير  .406

 خميس البديوي  ز عبد العزيجامع الشهيد/   .407

 جامع عمر بن الخطاب  .408

 جامع أبو بكر الصديق  .409

 جامع البخاري   .410

 بن ناصر عبد هللاجامع   .411

 جامع العالء بن عتبة  .412

 جامع يحيى بن أبي كثير  .413

 جامع اإلمام مسلم  .414

 جامع املديفي  .415

 الداخل نعبد الرحمجامع   .416

 جامع الخلفاء الراشدين  .417

 جامع غزوة أحد  .418

 جامع هند بنت أبي أمية  .419

 جامع العباس بن علي  .420

 جامع التوحيد  .421

 ةجامع اللؤلؤي  .422

 جامع الشهيد/ سيف عيس ى النقبي  .423

 زعبد العزيجامع عمر بن   .424

 جامع السكينة  .425

 جامع الفالح  .426
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 سكن عمال البلدية  .427

 جامع كعب بن مالك  .428

 جامع علي بن أبي طالب  .429

 :كلباءمدينة 

430.  

 كلباء

 مصلى كلباء

 مصلى خور كلباء  .431

 طريفمصلى   .432

 مصلى الغيل  .433

 مصلى وادي الحلو  .434

 مع الشيخ سعيد بن حمد القاسميجا  .435

 بعبد املطلجامع سيد الشهداء حمزة بن   .436

 جامع الشيخة لطيفة  .437

 جامع إبراهيم الخليل  .438

 جامع شهداء القوات املسلحة  .439

 جامع الهدى  .440

 بن أبي بكر نعبد الرحمجامع   .441

 جامع البراحة  .442

 جامع أهل القرآن  .443

 جامع الشهيد/ زكريا سليمان الزعابي  .444

 جامع الشهيد/ حامد محمد البلوش ي  .445

 جامع الشهيد/ حسن محمد الطنيجي  .446

 جامع دار اإليمان  .447

 ميرزا عبد هللاجامع الشهيد/ ناصر   .448

 جامع عمران بن الحصين  .449
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 جامع ربيعة بن كعب  .450

 جامع الشهيد/ بدر يحيى املراشدة  .451

 جامع ثابت بن قيس   .452

 جامع دار السالم  .453

 ر بن العوامجامع الزبي  .454

 جامع خالد بن الوليد  .455

 جامع الفاروق  .456

 جامع طارق بن زياد  .457

 جامع الرفق  .458

 بن عوف نعبد الرحمجامع   .459

 جامع السلف الصالح  .460

 

 :دبا الحصنمدينة 

461.  

 دبا الحصن

 مصلى دبا الحصن

 جامع الشيخ راشد بن أحمد القاسمي  .462

 جامع أبو بكر الصديق  .463

 بجامع عمر بن الخطا  .464

 جامع الشيخ زايد  .465

 جامع الفتح  .466

 جامع بالل بن رباح  .467

 جامع السالم  .468

 جامع سالم بن طه  .469

 جامع الشهيد/ سليمان الظهوري  .470

 جامع الفضائل  .471

 


