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إدارة الخدمات الدينية في المساجد         
 
 

 

 . هـ 1437المبارك  األضحى أوالً: مصليات العيد التي ستقام فيها صالة عيد
 نطقةالم اسم المصلى م
 زعبيل مسجد الشيخ راشد بن سعيد 1
 بر دبي مصلى بر دبي الكبير 2
 أم سقيم مصلى أم سقيم الكبير 3
 ديرة الكبير مصلى ديرة 4
 البرشاء البرشاء الكبيرمصلى  5
 العوير مصلى العوير الكبير 6
 1المزهر مصلى طيبة 7
 ند الحمر مصلى ند الحمر 8
 اللسيلي مصلى اللسيلي 9

 حتا مصلى حتا الكبير 10
 

 . هـ 1437 المبارك األضحى ثانياً: المساجد التي ستقام فيها صالة عيد

 نطقةالم اسم المسجد م
 الراشدية كبيرالراشدية ال  1
 (1) جميرا جميرا الكبير  2
 (1) جميرا حصة بنت المر  3
 (1) جميرا أحمد رمضان جمعة  4
 (3) جميرا حمد بن الشيخم  5
 ند القصيص سلطان بالشاالت  6
 السطوة قرطبة  7
 المراقبات عمر بن حيدر  8
 النهدة السيدة خديجة  9

 أبوهيل علي بن سالم  10
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 هـ1437 ركالمبااألضحى  خطة عيد تابع

 نطقةالم اسم المسجد م
 المرر الفطيم  11
 الراس الفطيم  12
 قباتالمر  الخبيصي  13
 المرقبات بور سعيد الجديد  14
 المطار مسجد المطار  15
 ميناء الحمرية الوحيدة )القاز(  16
 ميناء الحمرية الشيخ المر  17
 هور العنز شرق عثمان بن عفان  18
 هور العنز سوق الحمرية المركزي  19
 الشندغة خالشيو   20
 السطوة أبي بن كعب  21
 الوحيدة مالك بن أنس  22
 (3القصيص ) شعبية القصيص  23
 (1القصيص ) األنصار)عمارات القصيص(  24
 (1الطوار) الشهيد حسن عبداهلل بالل إسماعيل  25
 (3الطوار) عبدالرحيم كتيت  26
 هور العنز يوسف باقر  27
 (1المزهر ) عوشة سالم السويدي  28
 (3محيصنة)ال عكاشة بن محصن  29
 (2الخوانيج) الخوانيج الكبير  30
 الخوانيج شعبية الخوانيج  31
 القرهود الشيخ حمدان بن راشد  32
 الصفا ذو النورين  33
 الهباب لهباب الكبير  34
 الهباب سلمان الفارسي  35
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 نطقةالم اسم المسجد م
 (4المحيصنة) الكمالي  36
 مرغم مرغم القديم  37
 طوي مرقب مرقب الكبير  38
 البدع مالك بن أنس اإلمام  39
 أبوهيل الحاجة موزة  40
 (2القصيص الصناعية) طلحة بن الزبير  41
 المنارة قاسم عبداهلل  42
 الكرامة كلية الدراسات اإلسالمية  43
 (1القصيص) جمعية اإلصالح  44
 (1القوز) لطيفة الفتان  45
 (3الطوار) الزرعوني  46
 3جميرا  محمد مطر بن الحج  47
 3ميراالج الشيخ/ محمد بن راشد  48
 عود ميثاء سكن مستشفى راشد  49
 (2المحيصنة ) حمد عبدالكريم العارف  50
 المطينة قباء  51
 الراس بن سليم  52
 بور سعيد خليفة تاجر  53
 (2المحيصنة) أبو شقر  54
 مرغم الرحمة  55
 الجداف جداف دبي  56
 عيال ناصر مصطفى عبد اللطيف  57
 أبوهيل سلطان الحبتور  58
 الوصل عبد الرحمن القاسمي  59
 الراشدية الهدى  60
 (3الطوار) بن دعفوس  61

 هـ1437 المبارك األضحىخطة عيد تابع 
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 نطقةالم اسم المسجد م
 (1المزهر) عمر بن عبد العزيز  62
 المطينة أبو هاشم الهاشمي  63
 دسكفري جاردن نخيل  64
 ند الشبا السويدة )المركاض (  65
 بور سعيد الشيخ/ حمدان بن راشد  66
 الصفية الصفية الكبير  67
 أبوهيل رحمة الشامسي  68
 (4المحيصنة) الرحمن  69
 الممزر فاطمة الزرعوني  70
 مردف موزة المناعي  71
 الراشدية بن فوالذ  72
 أم هرير أحمد بن ثاني )القطري(  73
 (4المحيصنة ) تميم الداري  74
 أبو هيل أبو هريرة  75
 نايف حاجي ناصر  76
 المزهر حراء  77
 جبل علي عبداهلل الشعفار  78
 (2المحيصنة) بالل بن رباح )العبار(  79
 السطوة ن جرشأحمد ب  80
 (2ند الشبا) ند الشبا الكبير  81
 (2الورقاء) الخلفاء الراشدين  82
 أبو هيل ماجد الفطيم  83
 البرشاء جنوب الشهيد فريد علي بالل سالم  84
 الهباب صالح الدين األيوبي  85
 مرغم شعبية مرغم الجديدة  86
 الوصل شهداء القوات المسلحة  87

 هـ1437األضحى المبارك خطة عيد تابع 
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 نطقةالم اسم المسجد م
 (1الصفوح) ن راشد المكتومالشيخ/أحمد ب  88
 القصيص مقصب دبي  89
 عود ميثاء النادي المصري  90
 (3القصيص) فاطمة باقر أهلي  91
 (1النهدة) فاطمة محمد علي  92
 (4المحيصنة) دبي للمواصالت  93
 المرر راشد بن صقر  94
 البطين بالهول  95
 عيال ناصر عيال ناصر الكبير  96
 نايف الخلفاء الراشدين  97
 (3نة)المحيص التقوى  98
 (2أم سقيم ) الشيخة/ ميثاء بنت راشد آل مكتوم  99
 البراحة راشد عبد اهلل الفطيم  100
 (2المزهر) الشهيد راشد هالل راشد الكعبي  101
 العياص اإلمام الشافعي  102
 جبل علي مصعب بن عمير  103
 رأس الخور سهيل بن جمعة  104
 (3جميرا ) الشيخ محمد بن راشد  105
 أم الشيف صديق الكاظم  106
 السطوة ن جمعةرمضا  107
 (3القصيص) القطامي الكبير  108

 (2زعبيل) الشيخة هند  109

 (1الصفوح ) الشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم  110

 ذافيال عائشة أم المؤمنين  111

 هـ1437األضحى المبارك خطة عيد تابع 
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 نطقةالم اسم المسجد م

 (2ند الشبا ) عائشة أم المؤمنين  112

 الوصل الخريجين  113

 (3المحيصنة) فاطمة الزهراء  114

 ةالكرام الكرامة الكبير  115

 الجافلية أبو عبيدة بن الجراح  116

 (1المزهر) سلطان حمد لوتاه  117

 ند الحمر فاطمة بوهليبة  118

 (1القصيص) عمرو بن العاص  119

 (2الورقاء) الورقاء الكبير  120

 مشرف الشهيد سالم علي عبيد المري  121

 2المحيصنة  مساكن بلدية دبي  122

 (3البرشاء ) الفردوس  123
 السوق الكبير أحمد بن دلموك  124
 الممزر الممزر )القاز(  125
 حدائق جبل علي عمر بن عبد العزيز  126
 (2النهدة) النهدة )حامد الغيث(  127
 (2ند الشبا ) الشيخ دلموك  128
 القوز مركز المنار  129
 الخوانيج السكنية حمد رحمة الشامسي  130
 رأس الخور مواني دبي  131
 السطوة السطوة الكبير  132
 عيال ناصر ابن صنقور  133

 هـ1437األضحى المبارك خطة عيد تابع 
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 نطقةالم اسم المسجد م
 نايف الزرعوني الكبير  134
 الرأس ناصر عبيد لوتاه  135
 (2الطوار ) مالك بن أنس  136
 (1القوز) إسطبل الشيخ حمدن بن راشد  137
 عود ميثاء النادي السوداني  138
 (3أم سقيم ) المحاربة  139
 عود المطينة حصة الرئيسي  140
 الضغاية بن دبوس  141
 القصيص الصناعية الرحمن  142
 هور العنز عيد مدية  143
 (1الخوانيج) عثمان بن عفان  144
 البرشاء جنوب حسين علي يتيم  145
 عود ميثاء مستشفى راشد  146
 الراشدية القطامي القديم  147
 الطوار حسن الشيخ  148
 2المحيصنة  صالح محمد بن الحج  149
 عود ميثاء عبدالرحيم كتيت  150
 (3الجميرا ) الصلف ثاني بن عتيق  151
 عود المطينة سلطان يوسف أهلي  152
 (1المزهر ) عبيدآمنة بنت   153
 (1القصيص) النور  154
 (3الورقاء) الكمالي  155
 الورقاء قباء  156
 ند شما الصديق  157
 وادي العمردي حمد بن سوقات  158

 هـ1437األضحى المبارك خطة عيد تابع 
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 نطقةالم اسم المسجد م
 المنارة مصبح الفتان  159
 (4ند الشبا) أبوبكر الصديق  160
 نخلة الجميرا عبدالرحمن صديق  161
 مردف بالل بن رباح  162
 (1سان)الور  عقيل بن عباس  163
 (4المحيصنة ) علي أحمد لوتاه  164
 2القوز الصناعية بوابة الخيل  165
 جبل علي الصناعية حنظلة بن عامر  166
 لهباب عمر بن الخطاب  167
 (4القوز) المهتدي  168
 القوز إسطبل شيخ محمد بن راشد آل مكتوم  169
 الوحيدة البدور  170
 ند الحمر الشهيد محمد عبداهلل مراد  171
 ةالضغاي فاطمة الزهراء  172
 (1عود المطينة) ناصر بن صالح لوتاة  173
 (2الصفا ) الشهيد عادل علي صالح أحمد  174
 (1الورقاء ) الشيخ/ راشد بن مكتوم  175
 (4القوز) السيدة/ زينب  176
 جبل علي السيدة/رقية  177
 (1عود المطينة) عبدالرحيم كتيت  178
 (2أم سقيم ) حميد الطاير  179
 البطين اليعقوب  180
 اللسيلي راشدإسطبل الشيخ/ حمدان بن   181
 الكرامة عيسى صالح القرق  182
 2ند الشبا المرحوم أحمد سعيد الطاير  183
 القرهود القرهود  184

 هـ1437األضحى المبارك خطة عيد تابع 
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 نطقةالم اسم المسجد م
 لهباب شعبية لهباب  185
 (3الورقاء) عبدالرحيم كتيت  186
 (2البرشاء) عبدالرحيم كتيت  187
 (1القوز ) عبدالرحيم كتيت  188
 4المحيصنة  عبدالرحيم كتيت  189
 ميناء الحمرية حيم كتيتعبدالر   190
 2مطار دبي  عبدالرحيم كتيت  191
 راس الخور الصناعية عبدالرحيم كتيت  192
 4القوز عبدالرحيم كتيت  193
 مردف مردف الكبير  194
 رأس الخور الصناعية عبدالرحيم كتيت  195
 النهدة عبدالرحمن طاهر  196
 برج خليفة الغفور  197
 (2البرشاء) السالم  198
 المارينا الرحيم  199
 (3الورقاء ) لدينبر الوا  200
 الصفا الفاروق عمر بن الخطاب  201
 ند الحمر الكاظم  202
 الكرامه الشيخ / محمد بن راشد  203
 المراقبات قرقاش  204
 القصيص البر  205
 (1البرشاء جنوب ) علي الدشتي  206
 البدع اإلمام الشافعي  207
 المنخول المنخول الكبير  208
 الخوانيج أسد بن الفرات  209
 السوق بالقيزي  210

 هـ1437األضحى المبارك خطة عيد تابع 
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 نطقةالم مسجداسم ال م
 الجميرا راشد الحديث  211
 السوق بن شبيب  212
 السوق الشيخة لطيفة الصغير  213
 السوق القرقاوي  214
 رأس الخور ورسان  215
 جافزا األنصار  216
 الحبية مدينة دبي الرياضية  217
 (1الورسان ) المدينة العالمية  218
 جبل علي نزول  219
 البدع ماجد الغرير  220
 جافزا الفتح  221
 (4با )ند الش ند الشبا  222
 القرهود بن دراي  223
 المحيصنة العارف  224
 لهباب محمد مطر بن غدير  225
 النهدة سالمه أهلي  226
 القصيص عمر بن عبدالعزيز  227
 القصيص أبوبكر الصديق  228
 القصيص الصناعية البديع  229
 (2زعبيل) أهل السنة  230
 (4القوز ) أم المؤمنين عائشة رضي اهلل عنها  231
 الثنية الخامسة بني هاشم  232
 اللسيلي لقدرةا  233
 (1الجميرا ) فاطمة شرف  234
 (1النهدة ) الرضا  235
 جبل علي الشورى  236

 هـ1437األضحى المبارك خطة عيد تابع 
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 نطقةالم اسم المسجد م
 عود المطينة المرحوم مطر المزينة  237
 الصالل أحمد الحباي  238
 الكرامه الرحمه  239
 السوق السادة  240
 اللسيلي غريسة المنصوري  241
 القوز موظفي حكومة دبي  242
 أم سقيم الشيوخ  243
 المرموم موم الكبيرالمر   244
 االسطوة الشهيد/ حمزة محمد أحمد  245
 قرية المعرفة تيكوم  246
 (1الخوانيج ) حمد بن حريز  247
 جافزا قباء  248
 السوق بن حمودة  249
 القصيص أبوبكر الصديق  250
 جافزا التوبة  251
 المنامة راشد  252
 الخوانيج عمر بن الخطاب  253
 السطوة القادري  254
 القصيص مقصب دبي  255
 بورسعيد رقيبورسعيد الش  256
 المزهر األرقم بن أبي األرقم                  257
 القوز سكن عمال البلدية                  258

 

 .( صباحا  6:25) الساعة تمام في-بعون اهلل تعالى – المبارك ضحىاأل دـالة عيـام صـتقة: ـملحوظ
                       والسالم. نماألالمسلمين ب وأن يعيده على ،نسأل اهلل العلي القدير أن يجعله عيد خير وبركة 

 وكل عام وأنتم بخير                                       
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