
 

 
العنَان اسو الهسجد 

 قريٌ القبابات بْل بن رباح  
 قريٌ القبابات الهَحدين 

 قريٌ القبابات خالد بن الَليد 
 قريٌ القبابات  اّسراء 

 قريٌ القبابات عهر بن العاص 
 قريٌ القبابات ابَ غانو  

 قريٌ القبابات الحسينِ الشَربجِ 
 قريٌ القبابات اّيهان  

 قريٌ القبابات ابَ عز الدين 
قريٌ كفر الَاصلين الرحهن  

قريٌ كفر الَاصلين النصر 
قريٌ كفر الَاصلين الَر 

قريٌ كفر الَاصلين آل البيت 
قريٌ كفر الَاصلين خالد بن الَليد 

قريٌ الكدايٌ السْم 
قريٌ الكدايٌ الهدينٌ 

قريٌ الكدايٌ خاتو الهرسلين 
قريٌ الكدايٌ الفتح 

قريٌ الكدايٌ التَبٌ  
قريٌ الكدايٌ ابَ شديد 
قريٌ الكدايٌ الشًداء 

قريٌ الكدايٌ الصحبٌ 
قريٌ الكدايٌ ابَ بكر الصدق 

قريٌ الكدايٌ التقَُ 
قريٌ الكدايٌ اّخْص 

قريٌ الكدايٌ الرحهٌ 
قريٌ الكدايٌ اكرم 

قريٌ الكدايٌ ابَ عطا 
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قريٌ الكدايٌ عهرٍ بن العاص 
قريٌ الكدايٌ الرحهن بالساحل 

قريٌ الكدايٌ ابَ عبيد 
قريٌ الكدايٌ يارٍن 

قريٌ الصالحيٌ  ايران 
قريٌ الصالحيٌ  الرحهن 

قريٌ ننيٌ الرقٌ ابَ بكر الصديق 
قريٌ ننيٌ الرقٌ ابَ عبيد 
قريٌ ننيٌ الرقٌ ابَ زيد 

قريٌ ننيٌ الرقٌ ابَ حجازُ 
قريٌ ننيٌ الرقٌ ابَ يلَل 

قريٌ ننيٌ الرقٌ اللنش 
قريٌ ننيٌ الرقٌ قرنِ عبد التَاب 

قريٌ ننيٌ الرقٌ عبد الهحسن ابَ فَدى 
قريٌ ننيٌ الرقٌ الحاٍُ 

قريٌ ننيٌ الرقٌ سيد نحرٍس 
قريٌ ننيٌ الرقٌ ابَ ظريف 

قريٌ ننيٌ الرقٌ الهحطٌ 
قريٌ ننيٌ الرقٌ عَيس ابَ خضر 

قريٌ الرقٌ البحريٌ الرحهن 
قريٌ الرقٌ البحريٌ قرنِ سليهان 

قريٌ الرقٌ القبليٌ الغفران 
قريٌ ننيل السلطان الشًيد سيد 
قريٌ ننيل السلطان ابَ بر الصديق 

قريٌ ننيل السلطان يد عبد هللا 
قريٌ ننيل السلطان الفتح اّسْنِ 

قريٌ ننيل السلطان الحكهٌ 
قريٌ ننيل السلطان اّيهان 

قريٌ الحلف الغربِ النَر 
ندينٌ اطفيح العربِ ابَ يلَل 

ندينٌ اطفيح ابَ سلهان 



ندينٌ اطفيح عهربن الخطاب 
ندينٌ اطفيح اّخْص 

ندينٌ اطفيح ابَ بكر الصديق 
ندينٌ اطفيح اّيهان 

ندينٌ اطفيح الفتح 
ندينٌ اطفيح احباب الهصطفِ 

ندينٌ اطفيح ابَ عرفٌ 
ندينٌ اطفيح بْل بن رباح 

ندينٌ اطفيح ابَ حنيفٌ 
ندينٌ اطفيح الهصطفِ القبلِ 
ندينٌ اطفيح الهصطفِ البحرُ 

ندينٌ اطفيح اصحاب الرسَل 
ندينٌ اطفيح الصَلِ 
ندينٌ اطفيح الًدُ 
ندينٌ اطفيح الكَثر 

ندينٌ اطفيح التَحيد  
ندينٌ اطفيح انصار السنٌ 

ندينٌ اطفيح التَبٌ 
ندينٌ اطفيح عهرٍ بن العاص 

ندينٌ اطفيح التَحيد 
ننشاة سليهان الًدايٌ ٍاّيهان 

ننشاة سليهان خاتو الهرسلين 
ننشاة سليهان الرٍضٌ 
ننشاة سليهان الرحهن 
ننشاة سليهان الًدُ 

ننشاة سليهان السيدى عائشٌ 
ننشاة سليهان الًدايٌ ٍاّيهان 

ننشاة سليهان خاتو الهرسلين 
ننشاة سليهان الرضَان  

قريٌ كفر حٍْة الحهد 
قريٌ كفر حٍْة نصر اّسْم 



قريٌ كفر حٍْة جابربعبد الٌ 
قريٌ كفر حٍْة السبيل 

قريٌ كفر حٍْة عهربن الخطاب 
صَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓل الدار اّخرة 
صَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓل اّستقانٌ 

صَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓل عهربن الخطاب 
صَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓل لصالحين 

صَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓل الفتح اّسْنِ 
صَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓل ابَ يَنس 

صَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓل الرحهٌ 
صَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓل الهصليٌ الشرقيٌ 

صَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓل التَحيد 
صَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓل الكبير 

صَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓل ابَ بكر الصديق 
صَٓٓٓٓٓٓٓٓٓٓل  اكتَبر 6

بنِ صالح الحاج نحهد ابَ حسن 
بنِ صالح نصر ّسْم 

بنِ صالح الفتح 
بنِ صالح الرحهن 
نسجد نَسِ الخليل 

نسجد نَسِ الحاج عبد الفتاح 
نسجد نَسِ ابَ جاد الهَلِ 

نسجد نَسِ ابَ نبيل 
نسجد نَسِ الحاج عبد الهنعو 

نسجد نَسِ العرٍبٌ 
نسجد نَسِ عهربن الخطاب 

نسجد نَسِ شعبان اسهاعيل 
نسجد نَسِ احهد ابَ عزب 
نسجد نَسِ الحاج رٍاش 
نسجد نَسِ طٌ اٍ يْل 

نسجد نَسِ الشانِ  



نسجد نَسِ الشيخ سليو 
نسجد نَسِ العطار 

نسجد نَسِ حسين اّشعابِ 
البرنبل نَر الرحهن 
البرنبل الهصطفِ 

البرنبل الدعَة 
البرنبل التقَُ 
البرنبل الصحابٌ 
البرنبل الًدُ 

البرنبل الشًداء 
البرنبل الصفا ٍالهرٍة 

البرنبل الشعراٍُ 
البرنبل اّنين 

البرنبل الهؤنن 
البرنبل الرنن 
البرنبل النَر 

البرنبل الغفران 
الخرنان الًدُ  
الخرنان  التقَُ 

الكريهات النَايا الحسنٌ 
 الكريهاتالرحهن 

 الكريهاتعهربن الخطاب 
الحجارة الهحبٌ 

الحجارة الرحهٌ ٍسط البلد 
     

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 العنوان اسم الزاويا
 زاٍية عهر بن الخطاب -1
 زاٍية الًادي -2
 زاٍية الشاني -3

ندينٌ اطفيح 

 زاٍية طاير السني -1
 زاٍية ابَ عبد الهحسن -2

الكدايٌ 

الصالحيٌ   زاٍية الًدُ بالصالحية -1
ننيٌ الرقٌ  زاٍية الحهزاٍُ بهنية الرقٌ -2

  
 زاٍية خاتو الهرسلين -1
زاٍية الصفا فِ حب الهصطفِ -2
 زاٍية التَحيد -3

ننيل السلطان 

البرنبل   زاٍية الشرطة بالبرنبل -1

 
 
 
 
 

 العنوان اسم الكنيسة

كنيسة دير الرسل اّثرية 
ندينة اطفيح 

 

 { نارىجرجس ٍنارُ نينا }كنيسة  الشًيدين 
صَل 

 

كنيسة دير الهيهَن اّثرية 
دير الهيهَن 

 

كنيسة السيدة العذراء 
البرنبل 

 

 كنيسة دير الكرانة
 عزبة الهصرُ
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