
آوت و  2018 تم ضبطھا میدانیا بین جویلیة قائمة مساجد جزیرة جربھ 
  .العمل من انجاز جالل فتح هللا.2019

 ككل عمل بشرى فھذا االنجاز یحتمل االخطاء و النقصان.

 

 االسم الموقع الصفة تاریخ البناء
ىمزار مالك   1عبد هللا بن حسین بنى باندو 

م1560ه/961 مس�����������جد و مرق�����������ب  
 مالكى

بنى باندو شاطئ  2سیدى سالم 

مرق�����������ب و مس�����������جد  
 وھبى االصل.مالكى

 3سیدى مساھل بنى باندو

متروك مسجد وھبى   4بن میمون بنى باندو 

 5جامع الجدید بومالل مسجد مالكى 

 م���زار و مس���جد م���الكى قدیم العھد
تم�������ت اع�������ادة بنائ�������ھ 
 حدیثا

 6سیدى البحرى بومالل

م1643ه/1054 السوقح  مزار و مسجد مالكى   7سیدى بوعكازین 
 8جامع الشیخ ح السوق مسجد وھبى م1548/ه955
مص����������لى و زاوی����������ة  قدیم العھد

 غیرت معالمھ
 9زاویة المراكشى ح السوق

م 18القرن   10سیدى بن عیسى ح السوق زاویة و مسجد 
م1832  زاوی�����������ة و مس�����������جد 

 ومدرسة
 11سیدى عبد القادر ح السوق

 12سیدى بوسعید بومالل مسجد مالكى 

م 16القرن  مرق�����������ب و مس�����������جد  
 مالكى

ب������������رج الغ������������ازى 
 مصطفى

 13سیدى سعد

ادم���ج  مرق���ب و مس���جد 
 فى المستشفى القدیم

 14 سیدى القصار ح السوق

18القرن   15سیدى الزیتونى ح السوق زاویة و مصلى 
م1560 مس�����جد ج�����امع حنف�����ى  

 المعمار
 16جامع االتراك ح السوق

م 1560ه/967 ب�����������رزین س�����������ابقا و  
االصل.مالكىاباضى   

 17جامع الغرباء ح السوق



م1675ه/1076 مس������جد و مدرس������ة  
قرآنی�������������������������������ة و 
 مزار.مالكى 

س��������یدى اب��������راھیم 18 ح السوق
 الجمنى

م1676ه/1088  19سیدى بوراوي ح السوق زاویة و مصلى  
م 18القرن مدرس����������ة و مس����������جد  

 معم�����������اره عثم�����������انى
 مالكى

 20سیدى بوحجر تاوریت ح السوق

للمق��ام بن��ي ح��دیثا متاخم��ا 
 القدیم

مس���جد ج���امع و ب����ھ 
مالكى زاویة  

 21سیدى غمراسن تاوریت ح السوق

بن��ي ح��دیثا متاخم��ا للمق��ام 
 القدیم

 مس��جد ج��امع ب��ھ زاوی��ة
 مالكى

 22سیدى السوقى تاوریت ح السوق

بن��ي ح��دیثا متاخم��ا للمق��ام 
مس�����جد ح�����ام عب�����ھ  القدیم

مالكى زاویة  
 23سیدى عباس تاوریت ح السوق

 م����الكىمس����جد زاوی����ة  
 تم توسعتھ و تجدیده

 24سیدى السبعى تاوریت ح السوق

 25سیدى بوكر ح السوق مسجد زاویة مالكى 

م1977  26جامع الرحمة الحارة ح السوق مسجد جامع مالكى 

 27سیدى منصور بنى باندو ح السوق مسجد جامع اباضى 

مرق�����������ب و مس�����������جد  
 ساحلى مالكى

یوسف سیدى بومالل ح السوق 28 

م19 زاوی�����������ة و مس�����������جد  
م������������الكى .معم������������ار 
 عثمانى

س�������������یدى اب�������������راھیم  تاوریت ح السوق
 29الشارف

زاوی�����������ة و مس�����������جد  
 مالكى

ح السوقبومالل   30سیدى عبد اللطیف 

م1978 مس������������جد معھ������������د ح  حومة السوق مسجد مالكى 
 31السوق

 32جامع بن صالح فاتو ح السوق مسجد وھبى 

 33مسجد بن غازى فاتو ح السوق مسجد وھبى 

 34جامع بوشداخ فاتو ح السوق مسجد وھبى 

مس�����جد مت������روك ف������ى  
 حالة جیدة

 35جامع مساھل فاتو ح السوق

اعی�����د  مس�����جد وھب�����ى 
 36جامع بن یونس فاتو ح السوق بنائھ



 37جامع الشھبان فاتو ح السوق مسجد وھبى 

 38جامع مازلین فاتو ح السوق مسجد وھبى 

 39جامع تاجدیت فاتو ح السوق مسجد وھبى 

مس��������جد و مرق��������ب و  
تم�����ت  زاوی�����ة م�����الكى

  توسعتھ

 40سیدى زاید فاتو ح السوق

مس���جد جدی���د قبال���ة الق���دیم 
 ي بدای������ةت������م انش������ائھ ف������

م21القرن   

مس�����جد و مرق�����ب و 
ه 9زاوی������ة م������الكى.
م15/  

 41سیدى اسماعیل غیزن 

ه1000 مس�������جد و مرق�������ب  
اض����یفت ل����ھ  وھب����ى

 صومعة جدیدة

 42جامع المستیرى غیزن

م1743ه/1154 مس�����������جد و مرق�����������ب  
 وھبى

 43عمى یعمر غیزن

م17ه/11قرن مس�������������جد س�������������احلى  
.اعی���������د بن���������اؤه وھبى

 على نمط عثمانى 

 44جامع ارواى غیزن

م1205ه/601 دف�����اعي مركز ومس�����جد 
اض�����یف الی�����ھ مس�����جد 
 جدید

ج���������امع تالكین.بن���������ى  غیزن
 45الكین

ف��ى حال��ة  وھب��ىمس��جد  
 خراب

ب�����و ا ج�����امع مح�����راب  غیزن
 46غریب

مص�����لى مت�����روك ف�����ى  
جیدة حالة  

 47جامع الحاج عمر غیزن

مس�����جد وھب�����ى اعی�����د  
 بنائھ حدیثا

ج���������������امع الجدی���������������د  غیزن
 48(العبابسة)

م16ه/10قرن مرق�����������ب و مس�����������جد  
 غمره البحر.

 49سیدى الحشانى شط مزرایة

م1666ه/1077 مس���جد ومرك���ز دف���اعى  
 وھبى

 50مدراجن مزرایة

م1254ه/663 مس��جد ومرق���ب نص���ف  
 ارضى

 51سیدى زكرى شط مزرایة

م1615 مس��جد وھب��ى ف��ى حال��ة  
 خراب

 52عمى زاید اللوغ مزرایة

مس��جد وھب��ى ف��ى حال��ة  
 خراب

 53جامع الخوش مزرایة

م11ه/4القرن  مس������جد وھب������ى ش������بھ  
 54جامع بن داود مزرایة متروك 



م17ه/11قرن مس����جد ص����غیر وھب����ى  
مت������روك وف������ى حال������ة 
 جیدة

 55المرابط بلقاسم مزاریة

عباس الرجى مزرایة مسجد وھبى متروك  56 

الم����������������������������������������رابط  مزاریة مسجد وھبى متروك 
 57جلولى(الؤلؤ)

م1496ه/903  58بن معزوز مزرایة مسجد وھبى متروك 

 59الھواري مزرایة مسجد جامع وھبى 

 وھب����ى م����الكى مس����جد 
 االصل

یة /اوالد عمررمزا  60السالوتى 

مس�����������جد و مرق�����������ب  
اعید بنائھ ساحلى  

 61سیدى محرز مزاریة

م1300ه/700 م���الكى نك���ارى مس���جد  
 االصل

 62بوزید الحشان

م10ه/4القرن  علمی���ة  مس���جد مدرس���ة 
 وھبى

الحش��������ان اط��������راف 
 ملیتة

الج������امع الكبی������ر اب������ى 
 63مسور

ب����ین بن����ى بان����دو و    زاویة و مسجد 
 ملیتة

 64سیدى صالح

م16ه/12القرن   زاوی��ة و مص��لى ق��دیم. 
ج��امع جدی��د ش��ید قبالت��ھ 

 مالكى

 65سیدى حسن الحشان

21القرناوائل   66الھدایة الحشان  جامع مالكى جدید . 

ج�����امع م�����الكى اص�����لھ  
 زاویة و مصلى

 67سیدى الطیب ملیتة

ج�����امع م�����الكى اص�����لھ  
 زاویة و مصلى

 68سیدى الطاھر ملیتة

21اوائل القرن  69الغفران ملیتة مسجد جدید 
21اوائل القرن ب����ین ملی����ة و س����یدى  مسجد جدید 

 جمور
 70البركة

مس�����������جد و مرق�����������ب  
 ساحلى

ى ش����������اطىء س����������ید
 اجمور

 71سیدى اجمور

 72الشیخ یحى شاطىء مزران مصلى و مزار اندثر قدیم العھد

ج�����امع م�����الكى وھب�����ى  
 االصل

 73بلعیز حومة بركوك

ج�����امع م�����الكى وھب�����ى  
ح ب����اللطیف اط����راف  االصل

 بركوك
 74سیدى مبارك

 75سیدى داود  بركوك مسجد وھبى 



مس���جد و م���زار وھب���ى  
 متروك

 76سیدى النور تغد یمس

مس���جد و م���زار وھب���ى  
 77سیدى القروسي تغد یمس متروك

 78مسجد تغدیمس تغد یمس مسجد وھبى 

 79مسجد العاقل تغد یمس مسجد وھبى 

مس����������جد و مدرس����������ة  
 وھبیة

 80بوكثیر تغدیمس

 81المدینة (ھربق) الریاض مسجد وھبى 

الریاض مسجد الریاض مسجد مالكى  82 

 83مسجد بن یعلى الریاض مسجد وھبى 

بن������������ى دیغ������������ت  مسجد وھبى 
 الریاض

 84قوجیل 

بن������������ى دیغ������������ت  مسجد و مزار وھبى 
 الریاض

 85سیدى سالمة

م1617ه/1026  86سیدى مسور ماجین الریاض مسجد و مزار وھبى 

وھب��ى ت��م اع��ادة  مس��جد 
 بنائھ

 87االبیض ماجین الریاض

وھبى  مسجد   88ماجین  ماجین الریاض 

و  وھب��������ى مس��������جد 
 مقام متروك
 

 89یحى الزمرتنى ح االلرباح الریاض

م1628ه/1038 س���������������یدى خلیف���������������ة  ح االرباح الریاض مسجد و مزار وھبى 
 90الزنكرى

م15ه/ 9القرن  باح الریاضرح اال مسجد وھبى   91جامع القبلى 
م17ه/11القرن الریاض االرباحح  مسجد وھبى  س���������������������������������������������یدي  

 92البشیرالغندوز
م10ه /4القرن مغ�����������ارة مس�����������جد و  

 متروك
ح مقم�����������������������اق واد 
 الزبیب

نبن بیا  93 

 94جامع الزیات واد الزبیب مسجد وھبى متروك 

م14ه/8ق  95جامع اللیل واد الزبیب مسجد وھبى 

 96جامع مصلح واد الزبیب مسجد وھبى 



 97جامع الحجاجمة جعبیرة مسجد وھبى 

اض���یف  مس���جد وھب���ى 
 الیھ مسجد جدید

جامع بولیمان 9 جعبیرة 8 

م14ه/8القرن مس�����������جد ومدرس�����������ة  
 وھبیة متروك

 99جامع ولحي جعبیرة

م1736ه1211  100جامع الطویل جعبیرة مسجد وھبى 

مس������جد وھب������ى ش������بھ  
 متروك

ج��������������امع حم��������������ودة  حعبیرة
 101مورو

م14ه/8القرن  102سیدى یعیش جعبیرة مسجد وھبى متروك 

 103جامع ابران واد الزبیب مسجد وھبى متروك 

 مس���جد وھب���ى مت���روك 
الب��������رادى .الطی��������ور   جعبیرة فى حالة خراب

 104البیض

يجامع بن دعل 051 واد الزبیب مسجد وھبى متروك   

ب�����������ین خنانس�����������ة و  مسجد وھبى متروك 
 جعبیرة

مص����������������������������لى  610
 تغزویسن

مس��جد وھب��ى ف��ى حال��ة  
 خراب

ب�����������ین خنانس�����������ة و 
جامع تغزویسن710 جعبیرة  

سیدى سلیمان 810 واد الزبیب اندثر وبني علیھ مقام قدیم العھد  
جامع بازیم 910 بازیم مسجد وھبى   
م2018 جامع التقوى  101 بازیم الشرقیة جامع مالكى   

م10ه/6القرن سیدى بوسعید 111 بازیم زاویة و مسجد وھبى   
 مس���جد وھب���ى مت���روك 

 فى شبھ خراب
المع������اریس .ب������ن  211 القرع

 عروس

سیدى النصر311 القرع مسجد مالكى   

م2012 اض���یفت  مس���جد م���الكى 
س����یدى نص����ر ب����ن 411 القرع  الیھ صومعة

 داس

سیدى سالم511 القرع  و خلوةمصلى    

 116جامع االمة  حومة شبار القرع مسجد مالكى 2017
 117جامع التقوى ح البرداوى جامع وھبى 2018
  ح البرداوى جامع مالكى حدیث العھد

جامع الرحمة  118  
م17ه/11 مس�����جد وھب�����ى تح�����ت  

 االرض
البرداوىح  لوطا ابردا 1  19 

المس�������جد الجدی�������د ش�������ید 
2018 
 

مس��جد وھب��ى ان��دثر و  
 اقیم علیھ مسجد جدید

وال�����������غ  اط�����������راف 
 الحارة الكبیرة

 120جامع تقومین



م14ه/8ق   مت���روك وھب���ىمس���جد  
وال��غ اط��راف الح��ارة  یشھد عملیة ترمیم

 الكبیرة
 121مسجد تفروجین

مس�����جد و م�����زار ف�����ى  
 حالة جیدة

تحریزتوالغ  ح   122مسجد البنزرى 

م16ه/10ق  مس�����جد وھب�����ى ان�����دثر  
 تماما 

او  الطوی��������ل مس��������جد  والغ  ح  تحریزت
 123التالبى

مس����جد م����الكى وھب����ى  
 االصل

وال�����������غ  اط�����������راف 
 الحارة الكبیرة

مس��������������جد س���������������یدى 
 124صالح

م18ه/12ق  125جامع الجدید والغ مسجد و جامع وھبى 
م1784ه/1198 وھبى مسجد  جامع الباسى612   والغ   
م16ه/10ق جامع القالل 712 والغ مسجد وھبى   
م1628ه/1034 جامع بونخیل 812 والغ مسجد وھبى   

مس������جد وھب������ى ق������دیم  
 وأخر جدید

جامع الیونسى912 قشعیین  

م18ه/12ق جامع المالق 301 والغ مسجد وھبى   

م1635ه/1034 1جامع  الشیخ قشعیین مسجد وھبى  13  
م1663ه/1074 مس���جد وھب���ى مت���روك  

حالة سیئة فى   132جامع بن یخلف قشعیین 

مس���جد وھب���ى مت���روك  
مسجد الجالب 313 قشعیین فى حالة جیدة  

مس���جد وھب���ى مت���روك  
 فى حالة جیدة

ج���������امع س���������یدى 413 قشعیین
 الحداد

مس����جد ھب����ى مت����روك  
مس�������جد س��������یدى  513 قشعیین فى حالة جیدة

 یوسف

اباضى وھبىمسجد    تكرب�������������وعین او  613 قشعیین 
 اوریر

م1784ه/1230 جامع القشعى 713 قشعیین مسجد وھبى   
م1964ه/1364 س������یدى   مس������جد 813 قشعیین مسجد مالكى 

 نصیر

مسجد الرحمان 913 قشعیین مسجد مالكى   

م8517ه/2051 مس�����������جد م�����������الكى و  
 مدرسة

جامع القاید 140 صدغیان  

مس���جد م���الكى نك���ارى  
اعی������د بنائ������ھ  االص������ل

 حدیثا

ج�������������������امع ب�������������������ن  صدغیان
1عروس 14  

م16ه/10ق  جامع بولیمان 214 صدغیان مسجد وھبى   

ص����������دغیان عل����������ى  مسجد وھبى 
س������عید  مقرب������ة م������ن

 صالح

 143جامع لوطا



م1622ه/1019 اض���یفت  مس���جد وھب���ى 
مس��������������جد س��������������عید   صدغیان لھ صومعة جدیدة

 144صالح

21اوائل قرن  جابر ابن زید  صدغیان مسجد وھبى  145 

اض���یفت  مس���جد وھب���ى 
الھدایة  صدغیان لھ بیت صالة 146 

 147جامع الجدید صدغیان مسجد وھبى 

م 7ق االول ه/ مس���جد م���الكى نك���ارى  
 االصل

ج��������������امع التركی��������������ة  وسط الماى
 148الماى

مس���������������جد الح���������������اج  ح الوشاشنة الماى مسجد متروك 
 149احمد

 150مسجد الخروبى ح الوشاشنة الماي مسجد متروك 

ج����امع م����الكى نك����ارى  
اض�����یفت ل�����ھ  االص�����ل

 صومعة جدیدة

س�����������������یدى عب�����������������د  الماي
 151السالم

 152جامع التقوى الماي جامع مالكى  حدیث العھد

ج����امع م����الكى نك����ارى  
 االصل

 153جامع المھرى الماي

ج����امع م����الكى نك����ارى  
 االصل

 154جامع المحراب الماي

عم�������ر اب�������ن  ج�������امع  الماى طریق اجیم جامع مالكى حدیث العھد
 155الخطاب

الم������������اى طری������������ق  جامع نكارى قدیم اعید ترمیمھ
 محبوبین

 156جامع الجفریین 

ج�����������امع نك�����������ارى و  قدیم العھد
 متروك

مس��������������������������������������������جد  ح سكالة الماى
 157الماجوجى

 158جامع الوشاشنة الماي ح الوشاشنة جامع نكارى حدیث العھد
الح���زم ب���ین الم���اي و  جامع مالكى حدیث العھد

 محبوبین
 159جامع الحزم

العیاطىجامع  الحزم جامع نكارى قدیم جدا 1 06  
 161جامع بدوین بدوین جامع نكارى قدیم جدا
ج����امع م����الكى نك����ارى  قدیم جدا

 االصل
سیدى مصطفى  ح بدوین 162 

وھبىجامع  اعید بنائھ حدیثا 1سیدى ابو غریب واد امغار  36  
ق�����دیم ج�����دا و ف�����ى حال�����ة 
 ترمیم

ج�����امع ش�����بھ مت�����روك 
 فى طور الترمیم

س�������یدى محم�������د ب�������ن  واد امغار
1عیسى 46  



م1584ه/992    
 مس���جد و م���زار م���الكى
 نك������������ارى االص������������ل
 متروك

ح بن����ي مردیس����ن واد 
 امغار

مراسیدى ع 165 

م10ه/4ق  ج���������������دى عیس���������������ى  ربانة مالكى نكارى االصل 
 166البلبالى

 167جامع التوبة ربانة مالكى نكارى االصل 
ه4ق   

 
مس�����جد اباض�����ى ش�����ھد 
 توسعة

عیس���������ى الرب���������انى او  ربانة
 168الباسى

 قدیم العھد
 

 169الشوارف ربانة مسجد نكارى متروك

 مس���جد وج���امع نك���ارى قدیم العھد 
اض�����یف الی�����ھ مس�����جد 
 جدید

1جامع الشھود ربانة 07  

جامعوھبى   قدیم العھد اعید بنائھ  171سیدى یاسین ربانة 
اض���یف  مس���جد وھب���ى قدیم العھد

 الیھ مسجد جدید.
 172جامع الریحیة سدویكش 

وھبى مسجد  مسجد قدیم 1جامع بن عمران سدویكش  37  
 174جامع بورقبة سدویكش مسجد وھبى مسجد قدیم

مسجد قدیم فى مرحلة 
مس������جد وھب������ى ش������بھ  ترمیم

 متروك
 175جامع الوغالنى سدویكش

 176جامع بوستة سدویكش مسجد وھبى مسجد قدیم
اض���یف  مس���جد وھب���ى قدیم العھد

یھ مسجد جدیدلا  177جامع حرز هللا سدویكش 

ف��ى حال��ة  وھب��ىمس��جد  قدیم العھد
 178جامع كریتشون سدویكش خراب

مت���روك  مس���جد وھب���ى قدیم العھد
ح  س�������������������������دویكش فى حالة جیدة

 تفرطاست
ج���������������امع س���������������یدى 
 179العدوى

ق�����ائم   مس�����جد وھب�����ى قدیم العھد
1جامع الغوار سدویكش الذات و قابل للترمیم 08  

م 14ه/8ق مس�����������جد حص�����������ن و  
 مرقب

 181جامع الحارة اطراف سدویكش

مس�����������جد حص�����������ن و  قدیم العھد
مرق���ب ف���ى حال���ة ش���بھ 
 خراب

1جامع فوزر اطراف سدویكش 28  

م12ه/6ق مس���جد وھب���ى ان���دثر و  
 اقیم مكانھ مسلخ

 183جامع برشوش وسط سدویكش 



ج�������������امع  العك�������������رة  اطراف سدویكش مسجد تحت االرض قدیم العھد
 184لوطا

مس����جد مت����روك و ف����ى  قدیم العھد
 حالة شبھ خراب

ج��������������امع س��������������لیمان  اطراف سدویكش
 185القمیرى

مس��جد وھب��ى ف��ى حال��ة  قدیم العھد
 خراب

 186جامع بوعمر ورسیغن

مس�����جد و م�����زار ف�����ى  قدیم العھد
 حالة جیدة

 187سیدى عیسى ورسیغن

مس��جد وھب��ى ف��ى حال��ة  قدیم العھد
 .خراب

 188جامع ورسیغن ورسیغن

مس���جد وھب���ى اض���یف  قدیم العھد
 الیھ مسحد جدید

 189جامع ابى ستة ورسیغن

م1850 اض���یف   ھب���ىمس���جد و 
 190جامع بن یحیاتن ورسیغن الیھ مسجد جدید

ف������ى  مس������جد وھب������ى  قدیم العھد
 191جامع القلفاط ورسیغن حالة خراب

ف������ى  مس������جد وھب������ى  قدیم العھد
1جامع البنا ورسیغن حالة خراب 29  

مس���جد وھب���ى مت���روك  قدیم العھد
 ولكن فى حالة جیدة

1جامع العطوشى ورسیغن 39  

مس���جد وھب���ى مت���روك  قدیم العھد
ج��������������امع  بوس��������������تة  ورسیغن ولكن فى حالة جیدة

 194المحشى
من���دثر   مس���جد وھب���ى  قدیم العھد

االعم��دة اال م��ن بع��ض  
الحجارة و  

رطاستفجامع تا ح تفرطاست 195 

مس��������������جد وھب��������������ى  قدیم العھد
تمامامندثر  196جامع بن زكرى ح تفرطاست 

.لم من��دثر مس��جد وھب��ى قدیم العھد
اط���������راف ونین نت���������ا  اعثر علیھ

 الفاھمین
 

 197جامع ماشوك

 198جامع بوعوینة ورسیغن اندثر قدیم العھد
 جامع قازة ورسیغن اندثر قدیم العھد

199 
 200جامع تالت تالت  مسجد وھبى قدیم العھد
انندثر مسجد وھبى قدیم العھد لقایدجامع ا تالت  201 
 202جامع الحاجیة قاللة مسجد وھبى قدیم العھد

العھدقدیم   203جامع مینج تالت مسجد وھبى متروك 
م10ه/4ق مس����������جد و مدرس����������ة  

 قرآنیة
تی��������واجن اط���������راف 
 قاللة

 204جامع تیواجن

مجل�����������س  و مس����������جد قدیم العھد
 شیوخ العزابة

 205جامع المجلس ح تلوین قاللة



م16ه/10ق  ج���������امع تمزغی���������دة او  قاللة مسجد و برج مراقبة 
 206الزبیب

 مس���جد وھب���ى اض���یف قدیم العھد
 الیھ مسجد جدید

 207جامع ابى مسور الفاھمین قاللة

مس���جد و ب���رج مراقب���ة  قدیم العھد
.مت�����������روك و رم�����������م 
 اخیرا

 208سیدى یاتى الفاھمین قاللة

 209جامع الواد قاللة مسجد وھبى صغیر قدیم العھد
م1615ه/1154 مس���جد وھب���ى اض���یف  

 لھ ماذنة جدیدة
 210جامع القبلیین الفاھمین قاللة

العھدقدیم  مس�����������جد و مرق�����������ب  
 شاطئى

 211جامع الخواى قاللة

القرعونی���ة اوالخرازی���ة  قاللة مسجد وھبى اعید بنائھ حدیثا
 212سابقا

مس�������جد وھب�������ى ت�������م  قدیم العھد
 ترمیمھ

ارقوتجامع  قاللة 213 

مص�����������لى و م�����������زار  قدیم العھد
 متروك

ج��������������امع الفقی��������������رة  الفاھمین قاللة
 214الدبوسیة

 215جامع التوحید الفاھمین قاللة مسجد مالكى حدیث العھد .بعد الثورة
 216الشیخ الحطاب الفاھمین قاللة مصلى و مزار قدیم العھد
الفتح  غردایة  مسجد مالكى حدیث العھد .بعد الثورة 217 
الوفاء  غردایة مسجد مالكى حدیث العھد .بعد الثورة 218 
مص�����������لى و م�����������زار  قدیم العھد

 متروك
 219بورویس محبوبین

م1795ه/1210  220جامع الكاتب محبوبین مالكى نكارى االصل 
 221جامع ابرا محبوبین مالكى نكارى االصل قدیم العھد
 222جامع البور محبوبین مالكى نكارى االصل قدیم العھد

م16ه 10 ج����������������������������������������������امع  اطراف محبوبین مالكى نكارى االصل 
 223حاضرباش

 224جامع الغفران اطراف محبوبین مالكى حدیث العھد .بعد الثورة
س���������������������������������������������یدى  بنى معقل مسجد و مزار قدیم العھد

 225الساطورى
 226سیدى حسین بنى معقل مسجد مالكى 1941
مس�����جد م�����الكى اعی�����د  قدیم العھد 

 بناؤه
 227وادران بنى معقل

مس���جد م���الكى نك���ارى  قدیم العھد
 االصل

 228تاغرویرت بنى معقل



مس���جد م���الكى نك���ارى  قدیم العھد
 االصل

معقلبنى  بن جدى   229 

 230الظھیرة بنى معقل مسجد مالكى بناء من طراز حدیث
بن����اء م����ن ط����راز ح����دبث 
 العھد

الشبابیة  بنى معقل مسجد مالكى 231 

 تأھیل���ھت���م ترمیم���ھ واع���دة 
 بعد الثورة

ى رمس���جد م���الكى نك���ا
 االصل

مغزال  بنى معقل 232 

مس���جد ص���غیر مت���روك  قدیم العھد
 وفى حالة جیدة

 233الغرفان بنى معقل
 

مس�����جد مت������روك ف������ى  قدیم العھد
 طریقھ لالندثار

بمسجد القب 423 بنى معقل  

 و مرق�����������ب مس�����������جد قدیم العھد
مت������روك وف������ى حال������ة 
 خراب

مسجد قمیر 523 بنى معقل  

ت�����م ترمیم�����ھ و اع�����ادة  قدیم العھد
حدیثا تأھیلھ  

مسجد الجدید 623 بنى معقل  

ان��دثر تمام��ا و ل��م یبق��ى  قدیم العھد
معلممنھ اى   

تمسجد تلوا 723 بنى معقل  

ان��دثر و ل��م یبق��ى س��وى  قدیم العھد
 بعض الحجارة

مسجد المھیرى 823 بنى معقل  

طمس����ت معالم����ھ و ل����م  قدیم العھد
 یبق�������ى غی�������ر بع�������ض
 حجارة االساس

مسجد المحراب 392 بنى معقل  

مس����جد و مرق����ب ف����ى  قدیم العھد
 حالة خراب

مسجد القبلى 042 بنى معقل  

مس����������جد ص����������غیر  قدیم العھد
 یشھد اعادة ترمیم

124 بنى معقل  
 تبولمت

سیدى الكیالنى 224 بنى معقل مصلى و مزار قدیم العھد  
مس����جد و مرق����ب ف����ى  قدیم العھد

 حالة خراب
 243مسجد زید بنى معقل

مص������لى اعی������د بنائ������ھ  قدیم العھد
 حدیثا

بن عمران 424 بنى معقل  

مس���جد وھب���ى اض���یف  قدیم العھد
 الیھ مسجد جدید

الفقیرة 524 مزران  

  الغفران 624 مزران مسجد وھبى حدیث العھد بعد الثورة
سیدى عبد هللا 724 مزران شبھ متروك قدیم العھد  
الفقی�������ھ بلقاس�������م   824 الخنانسة مسجد ھبى قدیم العھد

  الخنانسة
وھب���ى اض���یف  مس���جد قدیم العھد

 الیھ مسجد جدید
سالك الواحلین 492 ح الخنانسة  

العھدقدیم  مس���جد وھب���ى مت���روك   الغولة 052 ح الخنانسة  



 و مرمم
الخنانس�����������ة .ح اوالد  مسجد مالكى حدیث العھد

 سعید
ةالھدای 125  

الخنانس���������������������������ة.ح  مسجد مالكى حدیث العھد
 العصایدة

مسجد المشماش225  

مس�������جد وھب�������ى ب�������ھ  قدیم العھد
مص����لى تح����ت االرض 
اض�����یف الی�����ھ مس�����جد 

دیدج  

مسجد بن مؤمن 325 الخنانسة ح اوریر  

مسجد النور 425  الصرندى مسجد جامع حدیث العھد  
اض���یفت  مس���جد وھب���ى قدیم العھد

 لھ بیت صالة جدیدة
مسجد النور 525 بوسمایل  

 256سیدى عبد القادر ح الغندرى مسجد وھبى قدیم العھد
سیدى امغار 725 ح الغندرى زاویة و مزار قدیم العھد  
مص�����������لى و م�����������زار  قدیم العھد

 متروك
الفقی�������ھ مس�������عود  825 بوسمایل

 المزدارى
مس���جد وھب���ى اض���یف  قدیم العھد

 الیھ مسجد جدید
الصال او بازین 592 مدخل اجیم  

م17ه/11ق مص������������لى و مق������������ام  
اض�����یف الی�����ھ مس�����جد 
 جدید
 

الفقیھ عمر 062 مدخل اجیم  

م9ه/3ق مس������جد وھب������ى ق������دیم  
 اعید بنائھ

لیمس 126 اجیم ح الدواى  

20اوائل ق  مالكىمسجد   جامع الجدید 226 اجیم   
مس�����جد وھب�����ى اعی�����د  قدیم العھد

 بنائھ بالكامل
جامع الحوانیت 326 اجیم  

م1705ه/1117 الفقیرة 426 ح بن داود اجیم مسجد وھبى   
م15ه/9ق بن ویران 526 اجیم مسجد وھبى   

م1637ه/1046 جامع بن عباس 626 اجیم مسجد وھبى   
اجیمح القبلیین  مسجد وھبى قدیم العھد جامع البریقن 726   

م10ه/4ق المثانیة 826 اجیم مسجد وھبى   
مس�������جد وھب�������ى ت�������م  قدیم العھد

بوبرنوس 692 ح القبلیین اجیم تحدیثھ  

مس�������جد وھب�������ى ت�������م  قدیم العھد
 تحدیثھ

بن حدید 072 ح القبلیین اجیم  

مس���جد وھب���ى اض���یفت  قدیم العھد
 لھ صومعة

جامع بومسعود 127 ح لغوان اجیم  

العھدقدیم  مس��جد ومرق��ب بح��رى  
 متروك

سیدى امغار 227 شط اجیم الغربى  

مس����جد وھب����ى من����دثر  قدیم العھد
بق��������ت من��������ھ بع��������ض 

سیدى صالح 327 شط اجیم الغربى  



 حجارة االساس
مس����جد وھب����ى من����دثر  قدیم العھد

بق��������ت من��������ھ بع��������ض 
 حجارة االساس

قاسمالفقیھ  427 اجیم   

مرق����������ب و مص����������لى  قدیم العھد
ان�������دثر وھ�������دم بع�������د 
 االستقالل

الغربى شط اجیم  527  
 سیدى الحاج احمد

مرق���ب و مص���لى اعی���د  قدیم العھد
 بنائھ

سوعروب 627 شط اجیم القبلى  

مرق����������ب بح����������رى و  قدیم العھد
 مصلى مندثر

جامع القبلى 727 شط اجیم القبلى  

مرق����������ب بح����������رى و  قدیم العھد
جامع الغوار 827 شط اجیم القبلى مصلى مندثر  

اال م����ن ج����دار من����دتر  قدیم العھد
جزی��������رة القطعای��������ة  قائم

او تغلیسة القبلیة   
قطعای����ة ال  ج����امع 792

 القبلى
مرق����������ب بح����������رى و  قدیم العھد

ب����ین امغ����ار و ش����یخ   مسجد مندثر
 یحى

جامع تاوسخت 028  

مرق����������ب بح����������رى و  قدیم العھد
مندثر  مسجد  جزی��������رة القطعای��������ة  

 البحریة
ج�����امع القطعای�����ة  128

 البحریة
م���الكى نك���ارى مس���جد  قدیم العھد

 االصل
ج�������������امع الم�������������رابط  خزرون

 282مسعود
مس�����جد ق�����دیم اض�����یف  قدیم العھد

 الیھ مسجد جدید
ج������������������امع اوالد  328 خزرون

 ھالل
مس����������جد و مدرس����������ة  قدیم العھد

 علمیة نكاریةاالصل
جامع فضلون 428 خزرون  

مس���جد م���الكى نك���ارى  قدیم العھد
 االصل

جامع تغارغار 528 تریفة اوالد عمر  

20اوائل ق  جامع مصلح 628 تریفة اوالد عمر مسجد مالكى   
مس��جد ق��دیم اعی��د بن��اؤه  قدیم العھد

 حدیثا
ك�������بس او خال�������د  728 تریفة اوالد عمر

 ابن الولید
 وأق�����یم.ان�����دثر ق�����دیم العھد

 لھ معلم شاھد
مرق����������ب و مص����������لى 
 اندثر. بحرى

فةیشط تر سیدى باكور 828   

مس�����جد م�����الكى ش�����ھد  قدیم العھد
 توسعة و تحدیث

می��������دون.ط  م��������دخل
 محبوبین

مس�������جد الھدای�������ة  892
 او القصبى

مس���جد م���الكى نك���ارى  قدیم العھد
 االصل

م��������دخل می��������دون.ط 
مسجد الرحمة 092 محبوبین  

مص�����لى و م�����زار ب�����ھ  قدیم العھد
 مقام

م��������دخل می��������دون.ط 
سیدى كحیل 129 محبوبین  

م��������دخل می��������دون.ط  مزار و مصلى قدیم العھد
 محبوبین

زاوی��������ة س��������یدى  229
 التلیلى

العھد قدیم الجامع الكبیر 329 وسط میدون مالكى نكارى االصل   



مس���جد و م���زار م���الكى  قدیم العھد
 طراز عثمانى

س�����������یدى ب�����������ن  429 وسط میدون
 عیسى

مس����جد ح����امع م����الكى  حدیث العھد
 طراز حدیث

جامع الرحمان 592 وسط میدون  

الجریدى 629 وسط میدون مسجد مالكى حدیث العھد  
 297سیدى الشریف وسط میدون مقام و مزار قدیم العھد
عمارة بن 829 اركو مسجد مالكى  قدیم العھد  
مس���جد م���الكى نك���ارى  قدیم العھد

 االصل
ىمسجد العزمون299 اركو  

مرق����ب و مس����جد ف����ى  قدیم العھد
 حالة خراب

مسجد الحجر  030 اركو  

مسجد البیبانیة 130 اركو مرقب و مسجد قدیم العھد  
ش����بھ  مرق����ب و مس����جد قدیم العھد

مسجد الحارن 230 اركو مندثر  

ش�������بھ مص������لى و مزار قدیم العھد
 مندثر

سیدى معمر 330 اركو  

و مصلىمزار  قدیم العھد سیدى على 430 اركو   
مسجد الحمد 530 اركو مسجد مالكى حدیث العھد  
مسجد السالم 630 اركو مسجد مالكى حدیث العھد  
اض���یفت  مس���جد م���الكى قدیم العھد

 لھ صومعة
  جامع الوشنیة 730 اركو

مس���جد م���الكى نك���ارى  قدیم العھد
االص������ل اض������یف ل������ھ 
 مسجد حدیث

  مسجد اركو 830 اركو

المدینة مسجد 093 اركو  مسجد مالكى شید بعد الثورة  
مص����������لى و مرق����������ب  قدیم العھد

ب��������ھ اث��������ار  بح��������رى
 جدران

سیدى مرسول 013 القشتیل  

الحدادة 113 الحدادة  مسجد مالكى قدیم العھد  
مس�������جد م�������الكى ت�������م  

 تحدیثھ
یاتى او النصر 213 الحدادة  

مس�������جد م�������الكى ت�������م  
 تحدیثھ

س������یدى وح������الن  331 الحدادة
 او التوبة

م 21حدیث العھد ق  الفردوس 431 الحدادة مسجد مالكى   
س����������یدى عب����������د  531 الحدادة مسجد و زاویة قدیم العھد

 القادر
سیدى خالد 631 الحدادة مسجد و زاویة قدیم العھد  
مس���جد م���الكى نك���ارى  قدیم العھد

االص����ل اض����یف الی����ھ 
 مسجد جدید

 ج������امع التنافس������ة 731 ح التنافسة
 او سیدى النور



مس�����جد مت������روك ف������ى  قدیم العھد
 حالة جیدة

سیدى الغربى 831 ح التنافسة  

مس���جد م���الكى نك���ارى  قدیم العھد
االص����ل اض����یف الی����ھ 
 مسجد جدید

س���یدى روبی���ل او  193 ح المقارسة
 المغفرة

بن��ى ح��دیثا عل��ى موق��ع  حدیث العھد
 المسجد القدیم

ج������امع بوملی������ان  023 ح المقارسة
 او ابن عباس

مس���جد م���الكى نك���ارى  قدیم العھد
االص����ل اض����یف الی����ھ 

ی���ت ص���الة و میض���اة ب
 جدیدة

المقارسة 123 ح المقارسة  

مس���جد م���الكى نك���ارى  قدیم العھد
االص������ل اض������یف ل������ھ 
 مسجد

سیدى سفیان 232 ح المقارسة  

العھدقدیم  م�����������زار و مص�����������لى  
 متروك

عمرالمرابط   332 ح المقارسة  

مس����جد  و مزارم����الكى  قدیم العھد
 اعید تاھیلھ حدیثا

سیدى منصور 432 ح المقارسة  

مس���جد م���الكى نك���ارى  قدیم العھد
 االصل

طرغ�������������������ت او  532 ح المقارسة
 ترجت 

مس������جد م������الكى ش������ید  حدیث العھد
موق�����ع المس�����جد  ىعل�����

 القدیم

س�����یدى منص�����ور  632 تزداین
 او خالد ان الولید

مس�����������جد و مرق�����������ب  قدیم العھد
 مندثر

جامع الغول 732 تزداین  

مس�����������جد و مرق�����������ب  قدیم العھد
 مندثر

جامع مغیل 832 تزداین  

مس������������جد ومرق������������ب  قدیم العھد
اض�����یف الی�����ھ مس�����جد 
 جدید

سیدى الصباح 293 تزداین  

مس���جد م���الكى اباض���ى  قدیم العھد
 االصل

جامع البوزیرى 033 تمالل  

سیدى الطیب 133 تمالل مزار و مصلى  قدیم العھد  
وھب����ى مس����جد م����الكى  قدیم العھد

 االصل
بن عاشور 233 تمالل  

م�����زار و مرق�����ب ف�����ى  قدیم العھد
 حالة جیدة

مرق����ب و مم����زار  333 شاطىء دار جربھ
 الشیخ سلیمان

م����زار ومص����لى اعی����د  قدیم العھد
 بنائھ و توسعتھ

 و مص����لىم����زار  433 حومة الخنانسة
 للة السیدة

مرق��ب و مق��ام ل��م یبق��ى  قدیم العھد
 منھ غیر االسس

رب�������وة بع�������د ن�������زل 
 تانیت

مرق������ب و مق������ام  533
 للة حضریة



ح ت�����������������������������ازیرى  مالكى وھبى االصل قدیم العھد
 سدویكش

 336جامع غریب

مس��جد وھب��ى ل��م نعث��ر  قدیم العھد
 لھ على اثر

ب������������ین ورس������������یغن 
 القدیمة و تانونین

بوعكن 733  

جویلی�����ة  األس�����اسحج�����ر 
2014 

مس������جد م������الكى ف������ى 
 طور البناء

مرسى التفاح 338 تریفة اوالد عمر  

و مصلى   ری���������ق  الحش���������ان ط مسجد مالكى متروك 
 المطار

مس������جد و زاوی������ة 393
سعمر كمو  

مس������جد اباض������ى.اندثر  قدیم العھد
 و لم یعد لھ اثر

س��دویكش  غی��ر بعی��د 
برشوش مسجد عن  

جامع العكارى 034  

م�����زار و مص�����لى ف�����ى  قدیم العھد
 حالة جیدة

م������زار و مص������لى 134 ح عیسي اجیم
رابسعید ج  

الجمیع جامع 234 الصرندي مسجد مالكى 2016  
خل�����������وة و مص�����������لى  قدیم العھد

اباض�����ي مت�����روك ف�����ى 
 حالة جیدة

حوم����������ة االرب����������اح 
 الریاص

مص�������لى خلیف�������ة  334
 الزنكري

. مس������جد الح������الم 344 صدغیان مسجد مالكى 2019
 ابى بكر الصدیق.

خل�����وة و مق�����ام ج�����زء  قدیم العھد
 منھ فى حالة خراب

سیدى سلیمان 345 الحشان  

مق����ام و مص����لي س����یي  تم تجدیده
 زكري

بج���وار معھ���د س���یدي 
 زكري 

مق������ام  و مص������لى 346
 سیدي زكري

مرق����ب و مق����ام س����یدي  قدیم العھد
 قاروس

عل����ى ش����اطىء ن����زل 
 جربة الحلوة

مق�����������ام س�����������یدي 347
 قاروس

الس������������وق  حوم�����������ة مقام وزاویة  قدیم العھد
 طریق البرج

  مق����ام و  زاوی����ة 348
 سیدي حلولو

 


