
 
 

 
 

 المصليات والجوامع والمساجد بمحافظة الأحساء بيان بأسماء

 صباحا   5:18هـ الساعة 1442لعام الأضحىصلاة عيد  بهاالتي ستقام 

 ع.الدقيل

 احلي اجلهة اسم اجلامع/املسجد م

 شارع الرياض اهلفوف جامع خادم احلرمني الشريفني  1

 شرق االستاد الرياضي اهلفوف مصلى العيد الكبري  2

 حي النعاثل اهلفوف جامع فيصل بن تركي  3

 حي النعاثل اهلفوف الدريبية مسجد   4

 ي النعاثلح اهلفوف مسجد احلويفظية  5

 حي الكوت  اهلفوف اجلربي جامع  6

 حي الكوت اهلفوف جامع باب اخلميس  7

 حي الكوت اهلفوف جامع الشيوخ  8

 حي الكوت اهلفوف  مسجد العمري   9

 الكوتحي  اهلفوف مسجد القبه قصر ابراهيم  11

 فيصلحي امللك  اهلفوف جامع امللك فيصل  11

 ةحي الطالعي اهلفوف جامع املاجد  12

 حي  املزروعية اهلفوف جامع املزروعية الكبري   13

 حي املزروعية اهلفوف ةجامع املنصوري  14

 حي املزروعية اهلفوف جامع املزروعية  15

 حي عني علي اهلفوف جامع بالغنيم  16

 ةحي املعلمني الشرقي اهلفوف جامع املعلمني الشرقيه  17

 حي املعلمني الشرقية  اهلفوف مسجد مكة   18

 حي املعلمني الشرقية  اهلفوف مسجد الشعييب  19

 حي احملمدية  اهلفوف جامع عبدالرمحن بن عوف  21

 حي احملمدية اهلفوف جامع احملمدية  21

 حي احملمدية اهلفوف النورين مسجد ذو  22

 حي احملمدية اهلفوف مسجد القاضي عياض  23

 احملمديةحي  اهلفوف مسجد العصفور  24

 حي احملمدية اهلفوف مسجد أبي أيوب األنصاري  25



 
 

 
 

 المصليات والجوامع والمساجد بمحافظة الأحساء بيان بأسماء

 صباحا   5:18هـ الساعة 1442لعام الأضحىصلاة عيد  بهاالتي ستقام 

 ع.الدقيل

 احلي اجلهة اسم اجلامع/املسجد م

 حي احملمدية اهلفوف (1مسجد احملمدية )  26

 حي احملمدية اهلفوف جامع املعلمني الغربية  27

 حي اخلالدية اهلفوف جامع احللييب  28

 حي  اخلالدية اهلفوف جامع ناصر الشعييب  29

 ةي  اخلالديح اهلفوف جامع االمام النووي  31

 ةحي  اخلالدي اهلفوف اخلالديه الكبري جامع  31

 ي اخلالدية ح اهلفوف جامع عبداللطيف احلمام  32

 حي اخلالدية اهلفوف مسجد ابن تيمية  33

 حي اخلالدية اهلفوف مسجد أمحد بن حنبل  34

 حي اخلالدية اهلفوف مسجد سعيد بن املسيب  35

 حي اخلالدية  اهلفوف مسجد سعد بن معاذ  36

 حي اخلالدية اهلفوف مسجد معاذ بن جبل   37

 حي اخلالدية اهلفوف مسجد اهلامشي  38

 حي اخلالدية اهلفوف مسجد إبي سفيان الثوري  39

 حي اخلالدية اهلفوف مسجد الفتح  41

 حي اخلالدية  اهلفوف جامع جامعة امللك فيصل  41

 أسكان اخلالديةحي  اهلفوف جامع األسكان  42

 حي البندرية اهلفوف جامع الصقعيب  43

 حي البندرية اهلفوف عبداهلل بن الزبريجامع   44

 حي البندرية اهلفوف جامع األمري حممد بن فهد  45

 حي البندرية اهلفوف جامع سعد بن عبداهلل بن جلوي  46

 حي البندرية اهلفوف جامع اجلوهرة  47

 حي البندرية اهلفوف مسجد املسلم  48

 حي البندرية اهلفوف مسجد الناجم   49

 حي الزهرة اهلفوف جامع الوالدين  51



 
 

 
 

 المصليات والجوامع والمساجد بمحافظة الأحساء بيان بأسماء

 صباحا   5:18هـ الساعة 1442لعام الأضحىصلاة عيد  بهاالتي ستقام 

 ع.الدقيل

 احلي اجلهة اسم اجلامع/املسجد م

 حي الزهرة اهلفوف مسجد هيلة احلربي  51

 حي الزهرة اهلفوف جامع زكريا األنصاري  52

 حي اجلامعيني اهلفوف جامع نورة السويلم  53

 حي اجلامعيني اهلفوف جامع اجلامعيني  54

 حي اجلامعيني اهلفوف مسجد عبداهلل السلطان  55

 حي اجلامعيني  اهلفوف منرية السعيد مسجد   56

 حي العزيزية اهلفوف النجارجامع   57

 حي العزيزية اهلفوف جامع امللحم  58

 حي العزيزية  اهلفوف مسجد عمر بن العاص  59

 حي العزيزية اهلفوف جامع الزمامي  61

 حي العزيزية اهلفوف  جامع العصفور   61

 حي العزيزية اهلفوف  مسجد سلمان الفارسي  62

 حي النايفية اهلفوف جامع عائشه ال ثاني  63

 ي النايفيةح اهلفوف حفيظ املري جامع  64

 ةيحي النايف اهلفوف مسجد محزة بن عبداملطلب  65

 حي النايفية اهلفوف مسجد فهيد السبيعي  66

 حي النايفية اهلفوف مسجد عبدالعزيز فهد الباش  67

 حي النايفية اهلفوف مسجد منرية اهلاجري  68

 احلمراء األولحي  اهلفوف جامع محد النعيم  69

 احلمراء األولحي  اهلفوف امللحممسجد امحد   71

 حي احلمراء األول اهلفوف مسجد التقوى  71

 حي احلمراء الثاني اهلفوف مسجد اإلحسان  72

 حي الرقيقة اهلفوف جامع املفقاعي  73

 حي الرقيقة اهلفوف جامع عمر بن عبدالعزيز  74

 حي الرقيقة اهلفوف جامع العتبان  75
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 صباحا   5:18هـ الساعة 1442لعام الأضحىصلاة عيد  بهاالتي ستقام 

 ع.الدقيل

 احلي اجلهة اسم اجلامع/املسجد م

 حي الرقيقة اهلفوف مسجد اخللف  76

 حي الرقيقة اهلفوف بن صليممسجد   77

 حي الرقيقة  اهلفوف مسجد النعيم  78

 حي الرقيقة اهلفوف مسجد النور  79

 حي الرقيقة اهلفوف مسجد القحاطني  81

 حي الرقيقة اهلفوف جامع الزيد  81

 يعةحي الرف اهلفوف جامع الرفيعه  82

 ةحي  احلفري اهلفوف جامع احلفريه  83

 ةاحلفريحي   اهلفوف جامع األمرية جواهر  84

 ةحي  احلفري اهلفوف مسجد اسامه بن زيد  85

 حي الصيهد اهلفوف جامع الصيهد  86

 حي الصيهد اهلفوف مسجد الصيهد الشمالي  87

 حي السنيدية اهلفوف جامع بوعيسى  88

 حي السنيدية اهلفوف مسجد لطيفة العكاس  89

 حي السنيدية اهلفوف مسجد السنيدية  91

 املرقابحي   اهلفوف جامع املرقاب  91

 حي املرقاب اهلفوف مسجد املرقاب اجلنوبي  92

 املرقابحي  اهلفوف مسجد املزروعية اجلديد  93

 جوباحي  اهلفوف جامع املانع  94

 جوباحي  اهلفوف مسجد عمر بن اخلطاب  95

 حي منيفة  اهلفوف جامع القصييب  96

 حي الوسيطى اهلفوف جامع الوسيطى  97

 حي املربدية اهلفوف مسجد امساء بنت ابي بكر الصديق  98

 حي السبيعية اهلفوف مسجد العجيان  99

 حي السبيعية اهلفوف مسجد الغنيم  111



 
 

 
 

 المصليات والجوامع والمساجد بمحافظة الأحساء بيان بأسماء

 صباحا   5:18هـ الساعة 1442لعام الأضحىصلاة عيد  بهاالتي ستقام 

 ع.الدقيل

 احلي اجلهة اسم اجلامع/املسجد م

 حي املزيدية اهلفوف مسجد البوعلي  111

 العوميريةحي  اهلفوف جامع بورشيد  112

 العوميريةحي  اهلفوف مسجد مالك بن أنس  113

 األول  حي  السلمانية  اهلفوف جامع اخلزان  114

 األول  حي  السلمانية  اهلفوف جامع السلمانيه  115

 األول  حي  السلمانية  اهلفوف جامع مجال امللحم  116

 األول  حي  السلمانية  اهلفوف مسجد اإلسراء  117

 األول  حي  السلمانية  اهلفوف مسجد مصعب بن عمري  118

 األول  حي  السلمانية  اهلفوف مسجد منار اإلسالم  119

 األول  حي  السلمانية  اهلفوف مسجد االرقم بن إبي األرقم  111

 األول  حي  السلمانية  اهلفوف مسجد علي بن إبي طالب  111

 األول  حي  السلمانية  اهلفوف مسجد مسجد التقوى  112

 األول  حي  السلمانية  اهلفوف مسجد عبداللطيف النعيم  113

 الثاني حي السلمانية اهلفوف جامع صاحل العتييب  114

 الثاني السلمانية حي اهلفوف مسجد طلحة بن عبيد اهلل  115

 الثالث حي السلمانية اهلفوف ) خالد النعيم ( جامع علي بن ابي طالب  116

 الثالث حي السلمانية اهلفوف جامع اخلضري ) عبدالرمحن بن عوف(  117

 الرابع حي السلمانية اهلفوف جامع عبدالعزيز املوسى  118

 الرابع حي السلمانية اهلفوف جامع الشفاء  119

 الرابع حي السلمانية اهلفوف جامع آل ناصر  121

 الرابع حي السلمانية اهلفوف مسجد حممد سلمان الدوسري  121

 الرابع حي السلمانية اهلفوف مسجد العمور  122

 الرابع حي السلمانية اهلفوف مسجد مسحان الدوسري  123

 الرابع حي السلمانية اهلفوف مسجد الرب  124

 ةحي الصاحلي اهلفوف  جامع الصاحلية  125



 
 

 
 

 المصليات والجوامع والمساجد بمحافظة الأحساء بيان بأسماء

 صباحا   5:18هـ الساعة 1442لعام الأضحىصلاة عيد  بهاالتي ستقام 

 ع.الدقيل

 احلي اجلهة اسم اجلامع/املسجد م

 ةحي الصاحلي اهلفوف مسجد الديري  126

 حي الصاحلية اهلفوف مسجد بن مطر  127

 حي عني موسى اهلفوف جامع حممد بن عبدالوهاب  128

 ي عني موسىح اهلفوف مسجد بودي  129

 حي عني موسى اهلفوف مسجد اإلمام الطحاوي  131

 عني موسى  حي اهلفوف مسجد فاطمة بودي  131

 ةحي الرفع اهلفوف جامع الشكرية  132

 حي الرفعة اهلفوف جامع املاحله  133

 حي العسيلة اهلفوف جامع الصرافية  134

 ةحي العسيل اهلفوف جامع العامر  135

 حي العليا اهلفوف فهد احلسني مسجد  136

 حي السليمانية اهلفوف جامع الشيخ ناصر آل ثاني  137

 حي السليمانية الصاحلية اهلفوف جامع السليمانية  138

 حي الناصرية اهلفوف مسجد بن تركي   139

 حي الناصرية اهلفوف ربدهمسجد   141

 حي الناصرية اهلفوف مسجد إبراهيم صاحل اجلرب  141

 ةحي  البصري اهلفوف جامع احلماد  142

 حي صويدرة اهلفوف جامع املظفر  143

 حي البصرية اهلفوف مسجد فاطمة الصايل  144

 حي البصرية اهلفوف مسجد عبدالرمحن بن صخر  145

 حي  الشهابية  اهلفوف جامع عائشة بنت أبي بكر الصديق  146

 حي الشهابية اهلفوف حممد بن حسن اجلرب جامع د.  147

 حي الشهابية اهلفوف جامع األمري سعود بن عبداهلل بن جلوي  148

 حي الشهابية اهلفوف مسجد ابن احلاجب  149

 حي الشهابية اهلفوف مسجد أبي سعيد اخلدري  151



 
 

 
 

 المصليات والجوامع والمساجد بمحافظة الأحساء بيان بأسماء

 صباحا   5:18هـ الساعة 1442لعام الأضحىصلاة عيد  بهاالتي ستقام 

 ع.الدقيل

 احلي اجلهة اسم اجلامع/املسجد م

 حي الرويضة اهلفوف مسجد عيسى احلويل ) الوالدين(  151

 حي امللك فهد  اهلفوف امللك فهدجامع حي   152

 حي  الروضه اهلفوف جامع الروضة  153

 حي  املثلث اهلفوف جامع املثلث  154

 حي املثلث اهلفوف مسجد حممد عبداللطيف العرفج  155

 حي املزروع اهلفوف جامع الشيخ علي آل ثاني  156

 حي املزروع اهلفوف جامع أمحد الدوغان  157

 املزروعحي  اهلفوف مسجد املزروع األول  158

 حي املزروع اهلفوف مسجد البشري  159

 حي املزروع اهلفوف مسجد األشج بن عبدالقيس  161

 الثاني حي املزروع اهلفوف مسجد إبراهيم النعيم  161

 املزروع الثانيحي  اهلفوف مسجد أمحد الباش  162

 حي النسيم  اهلفوف جامع عبداملنعم النعيم  163

 حي النسيم  اهلفوف جامع النسيم  164

 حي النسيم اهلفوف أمحد املسلمجامع   165

 حي النسيم اهلفوف جامع عبدالرمحن النعيم  166

 حي النسيم اهلفوف عبداهلل الشعييب  167

 حي النسيم اهلفوف مسجد لطيفة النعيم  168

 النسيمحي  اهلفوف مسجد احلادي  169

 حي منسوبي التعليم اهلفوف جامع املطلق  171

 التعليمحي منسوبي  اهلفوف جامع حسني مبارك املري  171

 منسوبي التعليم يح اهلفوف مسجد فاطمة اجلالل  172

 حي منسوبي التعليم  اهلفوف مسجد إبراهيم العكاس  173

 حي منسوبي التعليم اهلفوف مسجد لطيفة العرفج  174

 حي منسوبي التعليم اهلفوف مسجد املعلمني القديم   175
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 ع.الدقيل

 احلي اجلهة اسم اجلامع/املسجد م

 حي اجلوهرة اهلفوف الوالدين  مسجد بر  176

 حي املهندسني اهلفوف مسجد آل ثاني  177

 حي اهلدا اهلفوف مسجد عفراء املزروعي  178

 حي شرق شرق اهلفوف مسجد صعب املهيدب  179

 سوق املواشي املركزي اهلفوف جامع سوق املواشي  181

 مطار األحساء اهلفوف جامع املطار  181

 حي الغويبة )املزارع( اهلفوف جامع البوسعد  182

 2حماسن/ املربز جامع اجلهاد  183

 حي السوق املربز تركيجامع فيصل بن   184

 حي الشروفية املربز جامع الصويغ  185

 حي الشروفية املربز جامع الراشد      186

 حي احلاره املربز جامع علي بن ابي طالب  187

 حي  املسعودي املربز جامع الغنيم  188

 حي الشعبة املربز بومناره مسجد  189

 حي املقابل املربز بن عثمان مسجد  191

 حي املسعودي  املربز اهلداية  مسجد  191

 حي العيوني  املربز صاحل مسجد  192

 حي العيوني املربز رشيد مسجد  193

 حي السياسب املربز جنم مسجد  194

 حي احلزم  املربز جامع العالء بن احلضرمي  195

 حي احلزم املربز جامع داود املغلوث  196

 حي احلزم املربز جامع العراكية  197

 حي احلزم املربز جامع احلزم الشمالي  198

 حي احلزم املربز الصقر مسجد  199

 حي احلزم املربز السبعان مسجد  211
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 ع.الدقيل

 احلي اجلهة اسم اجلامع/املسجد م

 احلزم حي  املربز الفاروق  مسجد  211

 حي حماسن  املربز جامع عاصم بن ثابت  212

 حي حماسن  املربز جامع حماسن السادسة  213

 حي حماسن املربز جامع األمريه ساره املساعد  214

 حي حماسن املربز جامع أبن تيمية  215

 حي حماسن املربز الداريجامع ابن كثري   216

 حي حماسن  املربز جامع خشمان  217

 حي حماسن املربز ابن القيم مسجد  218

 حي حماسن املربز ذو النورين مسجد  219

 حي حماسن املربز األحسان مسجد  211

 حي حماسن املربز حممد عبدالرمحن املوسى مسجد  211

 حي حماسن  املربز سعيد بن جبري مسجد  212

 حي حماسن املربز سعد بن معاذ مسجد  213

 حي حماسن املربز النور مسجد  214

 حي حماسن املربز االمام النووي مسجد  215

 حي حماسن ارمكوا  املربز جامع املقهوي  216

 حي حماسن ارمكوا املربز جامع الفاروق  217

 حي حماسن ارمكوا املربز جامع الوصيفر  218

 حي حماسن ارمكوا املربز الرباء بن مالك مسجد  219

 حي حماسن ارمكوا املربز الشيخ حممد بن عثيمني مسجد  221

 حي القادسية املربز جامع سارة الغوينم  221

 حي القادسية املربز جامع هجر  222

 حي القادسية املربز جامع القادسية  223
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 العيون العيون محزة بن عبداملطلب مسجد  296
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 بلدة الطرف القرى والبلدات  الثاقب مسجد  337

 بلدة الطرف القرى والبلدات  العارضي مسجد  338

 بلدة الطرف القرى والبلدات  ال صبيح املري مسجد  339

 بلدة الطرف القرى والبلدات  عمر بن اخلطاب مسجد  341

 بلدة الطرف القرى والبلدات  احلسن واحلسني مسجد  341

 بلدة الطرف القرى والبلدات  القبلي مسجد  342

 بلدة الطرف القرى والبلدات  مسجد احملسن  343

 بلدة الطرف القرى والبلدات  مريم اجلعفري مسجد  344

 بلدة الطرف القرى والبلدات  الشرقي مسجد  345

 بلدة الطرف القرى والبلدات  ابو بكر الصديق مسجد  346
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 بلدة الشعبة القرى والبلدات  بورشيد مسجد  391

 بلدة الشعبة القرى والبلدات  امحد بن حنبل مسجد  392

 بلدة الشعبة القرى والبلدات  عيسى مسجد  393
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