
التي تّم تھدیمھا، حرقھا او اغتصابھاجوامع بالاحصائیات 
في محافظة دیالى ــ العراق



مناطق متفرقة
المالحظات  الوضع الحالي  المنطقة  اسم الجامع  التاریخ

 --------------- مغتصب الخالص حي الجنود األقصى 2006/2007

حول إلى حسینیة مغتصب حي الزھراء/الخالص األنفال 2006/2007

 ------- محرق بھرز /بعقوبة أبو الغیث 23/03/2014

تم تفجیره من قبل الملیشیات       مھدم        قریة العثمانیة /بعقوبة  أبي قاسم محمد     2014

 ---------------- مھدم  أبو صیدا الصغیر  أبو صیدا صغیر    2007

 ---------------- مھدم تل الذھب/بھرز/بعقوبة البشیر  2006/2007

 ---------------- مھدم بني سعد المركز بني سعد المركزي  2006/2007

حول إلى حسینیة مغتصب  قریة السعادة/بني سعد جعفر بن أبي طالب 2006/2007

حرق من قبل الملیشیات  محرق بالكامل  بودجة/بعقوبة الحرمین الشریفین  2014

التوتر الطائفيبسبب  مغلق  الشاعورة/ بني سعد الحمزة بن عبد المطلب  2006/2007

من قبل المیلیشیات  مغتصب خزنابات/العبارة حمزة سید الشھداء  2006/2007

حرق من قبل المیلیشیات محروق/مغلق منصوریة الحكیم /العبارة الحرمین  2006/2007

حول إلى حسینیة مغتصب سراحق/الخالص خالد بن الولید 2003



بسبب التوتر الطائفي  مغلق قریة الخویلص/الخالص الخویلص  2006/2007

تم تفجیره من قبل المیلیشیات  مھدم ناحیة السالم /الخالص خلیل الرحمن  14/02/2014

تعرض إلى تفجیرین خالل أسبوع واحد مھدم  زاغنیة الكبیرة/العبارة زاغنیة الكبیر 2014

حول إلى حسینیة  مغتصب  المعمل /بني سعد زید بن حارثة 2006/2007

بسبب التوتر الطائفي مغلق  حي العمال /الخالص سعد بن أبي وقاص 2006/2007

بسبب التوتر الطائفي مغلق قریة واحد حزیران/بني سعد سید الشھداء حمزة  2006/2007

تعرض الى تفجیر من قبل الملیشیات مھدم زاغنیة الصغیرة/العبارة السبطین 2014

مھدم من قبل الملیشیات  مھدم  جیزاني االمام/الخالص السالم 2006/2007

من قبل الملیشیات مغتصب جیزاني االمام/الخالص الشھید خلیل  2006/2007

مھدم من قبل الملیشیات  مھدم  قریة الصریوات /الخالص صریوات 2006/2007

 ---------------- مغتصب الخالص قریة السید ابن أبي طالبيعل 2006/2007

حرق من قبل الملیشیات   محرق بھرز/بعقوبة الصدیقة عائشة  23/03/2014

حرق من قبل الملیشیات محرق بھرز/بعقوبة عمر اغا 

- مال روزي-

23/03/2014

بسبب التوتر الطائفي مغلق الھویدر/العبارة عبد هللا بن مسعود  2006/2007



بسبب التوتر الطائفي مغلق  المركز العزاوي/الخالص 2007

بسبب التوتر الطائفي  مغلق أبوكرمة فاطمة بنت محمد  2013

تعرض الى تفجیر  مھدم حي الحكیم/العبارة القباء 24/02/2014

تم تفجیره من قبل الملیشیات  مھدم  ناحیة بني سعد  كراج بني سعد  2007

حرق من قبل الملیشیات  محرق  بھرز /بعقوبة  محمد عرب  23/03/2014

بسبب التوتر الطائفي مغلق  قریة العیثة/بني سعد المختار 2003

بسبب التوتر الطائفي  مغلق  الشاعورة /بني سعد المدینة المنورة  2007

بسبب التوتر الطائفي مغلق كركیشة /كنعان المصطفى 2006/2007

تم تفجیره من قبل الملیشیات مھدم قریة صخیري /بھرز المھیمن 2006/2007

مھدم من قبل الملیشیات  مھدم  قریة الكویات /الخالص محمد رسول هللا  2006/2007

مھدم من قبل الملیشیات  مھدم الحي العسكري/بني سعد المھیمن  2006/2007

 ---------------- مغلق  علیبات/الخالص المصطفى  2012

حول الى حسینیة مغتصب  تموز30ناحیة /الخالص النبي نوح  2006/2007



حول الى حسینیة  مغتصب  قریة خلوف /بني سعد الھدى  2006/2007

تم تفجیره من قبل الملیشیات  مھدم  قریة جبلي /بعقوبة الودود  18/04/2014

تم تفجیره من قبل الملیشیات  مھدم االحیمر /الخالص المصطفى  06/05/2014

تم تفجیره من قبل الملیشیات مھدم ناحیة العبارة /بھرز الرزاق جل جاللھ  15/04/2014

تم تفجیره من قبل الملیشیات  مھدم  النھر الكبیر/بھرز الصحابة 25/05/2014

 ---------------- مھدم  ابوعواد/الخالص الرحمن 



شروینمنطقةفيالمساجد
المنطقةفيعیانشھودمنوردناماحسب23/1/2015فيمساجدتسعةتدمیر

شروینمنطقةفيالمساجدوضعیة 

مالحظةالوضعیةالمنطقةالمسجدالتاریخ

األمنیةاألجھزةقبلمنمھدممھدمشروینالسالمجامع23/01/2015

والملیشیات

األمنیةاألجھزةقبلمنمھدممھدمشروینبكرأبوجامع23/01/2015

والملیشیات

األمنیةاألجھزةقبلمنمھدممھدمشروینالرحمنجامع23/01/2015

والملیشیات

األمنیةاألجھزةقبلمنمھدممھدمشروینالمصطفىجامع23/01/2015

والملیشیات

األمنیةاألجھزةقبلمنمھدممھدمشروینالخضرجامع23/01/2015

والملیشیات



األمنیةاألجھزةقبلمنمھدممھدمشروینالقرىأمجامع23/01/2015

والملیشیات

األمنیةاألجھزةقبلمنمھدممھدمشروینالبزایزجامع23/01/2015

والملیشیات

األمنیةاألجھزةقبلمنمھدممھدمشروینالنورجامع23/01/2015

والملیشیات

األمنیةاألجھزةقبلمنمھدممھدمشروینالدوالیبجامع23/01/2015

والملیشیات





قضاء المقّددایة

مالحظاتالوضع المنطقةاسم الجامع التاریخ 

مغلققزلجھ/المقدادیةاألمین2007

تم تفجیره من قبل الملیشیات مھدمالمقدادیةاالنصار2007

مھدم من قبل الملیشیات مھدم الججان/المقدادیةابراھیم الخلیل2007

حرق من قبل الملیشیات محرق أبوكرمة/المقدادیةأبوكرمة القدیم2014

بسبب التوتر الطائفي مغلقالوجیھیة/المقدادیةأبوحفص 2007

بسبب التوتر الطائفيمغلق المقدادیةأبو صیدا الكبیر 2006/2007

مھدم من قبل الملیشیات مھدمالدوالب/المقدادیةأم القرى 2013

مھدم من قبل االحتاللمھدم المقدادیة الشاخھالتقوى 2007

حجي /المقدادیةجعفر بن ابي طالب 2007

محسن

حول الى دار سكنیة مغتصب

بسبب التوتر الطائفيمغلق أبوجسرة/المقدادیةالجھاد 2007

بسبب التوتر الطائفيمغلق الحساویة/المقدادیةالخلفاء الراشدین 2007



تم تفجیره من قبل ملیشیات مھدم المقدادیةزین العابدیة 2007

بسبب التوتر الطائفي مغلقالشاخھ/المقدادیةالسجاد2007

بسبب التوتر الطائفيمغلقالجف/المقدادیةالسلطان 2013

الحي /المقدادیةالشھید خلیل المھداوي 2006/2007

العسكري

مھدم من قبل الملیشیات مھدم

تم تفجیره من قبل الملیشیات مھدم المقدادیةالشھید ریاض 2013

تم تفجیره من قبل الملیشیاتمھدم المقدادیةالصدیقة عائشة 2013

مھدم من قبل الملیشیات مھدمالدوالب/المقدادیةعلي بن ابي طالب 2007

بسبب التوتر الطائفيمغلق المقدادیةالعواشق القدیم 2007

حول الى زریبة مواشي مغتصبالمقدادیةقباء2007

------------------------ مغتصب المقدادیةالمصطفى 2003

بسبب التوتر الطائفيمغلق حربتیلھ/المقدادیةالمھاجرین 2005

----------------------- مغتصبالسبتیة/المقدادیةالمقداد بن األسود 2006/2007

تم تفجیره من قبل الملیشیات مھدمالمقدادیةالمقداد بن األسود الكندي 2014

بسبب التوتر الطائفي مغلق المقدادیةالھدى 2007



بسبب التوتر الطائفي مغلقالمقدادیةالوحدة االسالمیة 2013

مھدم من قبل األجھزة مھدم المقدادیةالفتاح 2014

األمنیة و الملیشیات 

مھدم من قبل األجھزة مھدم المقدادیةبالل الحبشي 

األمنیة و الملیشیات 

حرق من قبل األجھزة حرق المقدادیةالھدایة 2014

األمنیة و الملیشیات

حرق من قبل األجھزة حرق المقدادیةعباد الرحمن 2014

الملیشیاتاألمنیة و 

من قبل األجھزة األمنیة قصف بقذائف الھاون المقدادیةالحاج رشید 2014

والملیشیات

مھدم من قبل األجھزة مھدم المقدادیةالكلمة الطیبة 2014

األمنیة والملیشیات 

األجھزةقبلمنمھدممھدم المقدادیةاالمام الغزالي 2014

والملیشیاتاألمنیة



األجھزةقبلمنمھدممھدم المقدادیةسعد بن معاذ 2014

والملیشیاتاألمنیة

األجھزةقبلمنمھدممھدم المقدادیةمحمد رسول هللا 2014

والملیشیاتاألمنیة

األجھزةقبلمنمھدممھدم المقدادیةعمار بن یاسر 2014

والملیشیاتاألمنیة

األجھزةقبلمنمھدممھدم المقدادیةالرسول 2014

والملیشیاتاألمنیة

األجھزةقبلمنحرقحرق المقدادیةالتقوى 2014
والملیشیاتاألمنیة

حي / نازنده خاتون 2016
العصري

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیةالسوق/ الكبیر2016

والملیشیاتاألمنیة

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیةحي المعلمین/ القادسیة 2016

والملیشیاتاألمنیة



األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیةالحریة/ توفیق عجاج 2016

والملیشیاتاألمنیة

/ محمد رسول هللا 2016
الجاللي

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة

/ الشھید عبد الكریم 2016
حي العسكري

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة

جامع المثنى بن 2016
حي / حارثة الشیباني 

فلسطین

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة

الدور / جامع البشیر 2016
الصفر

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة

قریة / جامع البشیر 2016
االحمر

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة

المقدادیةالھارونیةجامع

والملیشیاتقبلمنمھدممھدمالمقدادیةالعطافیةقریةجامع2007

المقدادیةجامع قریة الججان



األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیةجامع قریة الجمیلة 2014

والملیشیاتاألمنیة

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیةجامع قریة الجف 2014

والملیشیاتاألمنیة

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیةجامع قریة القراغول2014

والملیشیاتاألمنیة

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیةجامع قریة الخیالنیة2009

والملیشیاتاألمنیة

/جامع قریة الحساویة2014 المقدادیة
صیدا ابي

األجھزةقبلمنمھدممھدم

والملیشیاتاألمنیة

/جامع قریة ذیابة 2014 المقدادیة
صیدا ابي

األجھزةقبلمنمھدممھدم

والملیشیاتاألمنیة

دا یجامع قریة ابي ص
الصغیر

/ المقدادیة
صیدا ابي

فيالحیاالتجامع2013
المخیسةقریة

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة



جامع الدلیم في قریة 2014
المخیسة

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة

شیخي2014 قریة /جامع المقدادیة
صیدا ابي

األجھزةقبلمنمھدممھدم

والملیشیاتاألمنیة

خنازیر2014 ابي قریة /جامع المقدادیة
صیدا ابي

األجھزةقبلمنمھدممھدم

والملیشیاتاألمنیة

كرمة2014 ابي قریة جامع
الكبیر

 / المقدادیة
كرمة ابي

األجھزةقبلمنمھدممھدم

والملیشیاتاألمنیة

الكبة2014 قریة / جامع المقدادیة
الكبة قریة

األجھزةقبلمنمھدممھدم

والملیشیاتاألمنیة

في2015 الدازكیة قریة جامع
العبارة

 / المقدادیة
العبارة

األجھزةقبلمنمھدممھدم

والملیشیاتاألمنیة

جلبي2014 قریة األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیةجامع

والملیشیاتاألمنیة

المحولة2014 قریة /جامع المقدادیة
صیدا ابي

األجھزةقبلمنمھدممھدم



والملیشیاتاألمنیة

في2014 روزي المال جامع
بھرز

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة

بھرز2014 في الكبیر األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیةالجامع

والملیشیاتاألمنیة

یاسر2014 بن عمار جامع
عباس دلي في

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة

هللا2013 رسول محمد جامع
عباس دلي في

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة

العبارة2015 ناحیة األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیةجامع

والملیشیاتاألمنیة

الصدیق2013 بكر ابي جامع
الوجیھیة في

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة

في2015 نوفل قریة جامع
المقدادیة

األجھزةقبلمنمھدممھدمالمقدادیة

والملیشیاتاألمنیة





قضاء بلدروز

مالحظاتالوضع المنطقة اسم الجامع التاریخ 

منطقة غیر امنة مغلققریة التحویلة /بلدروزأسماء هللا الحسنى2005

امنةغیرمنطقةمغلققریة امام منصور /بلدروزامام منصور 2007

امنةغیرمنطقةمغلق نیسان 7قریة /بلدروزفتح الباري2006



قضاء جلوالء

ناحیة السعدیة
مسجدا ھي ععد المساجد في ھذه المدینة24مسجدا من مجموع 23وھي ملیشیات الحشد في السعدیة بالعراقاو دمّرتھا بأسماء المساجد التي حرقتھا قائمة 

المالحظاتالوضع الحالي المنطقةاسم الجامعالتاریخ 

محمود باشا 
القدیم

حي
مركز/الوحدة
الناحیة

فيبنيجامعأولوھوھدم 
السعدیةناحیة

مالحظات الوضع المنطقة اسم الجامع التاریخ 

القریة مھجورة ھجورمة تبھقر/جلوالءعبد العزیز2009

ملیشیاتھدممجبلة/جلوالءجامع الرحمن14/05/2014

قصف بقذائف جلوالءالنقشبذیة2014

الھاون

من قبل األجھزة األمنیة 

والملیشیات



النقشبندي 
الجدید 

منطقة 
مركز /التبة

الناحیة

ھدم مع بیت اإلمام الخطیبھدم 

النقشبندي 
الكبیر 

مركز /السوق 
الناحیة

ھدم 

حي أم سلیمة 
مركزال/الشھید
ناحیة

حرق وھدم

منطقة المھیمن
مركز /العساكرة

الناحیة

حرق وتفجیر

األنوار 
المحمدیة 

قریة ربیعة 
.مركز الناحیة

داخلضریررجلإعدامحرق وتفجیر
شفیقخادموھوالمسجد

التركماني
حي السالم 

مركز /القادسیة
الناحیة

حرق وتدمیر

عمر بن 
الخطاب 

قریة عبد 
الشكر 

حرق وھدم

قریة صالح المغفرة
لطیف 

حرق 

قریة صالح السالم 
لطیف 

حرق 

حجي قریة قدوري 
حمید

حرق وتھدیم

حرق قریة الحفایر سعد بن معاذ 
المدینة 
المنورة 

حرق وھدم قریة عبد حزام 

قریة سید الصحابة 
نوري 

حرق وتھدیم 

حرق قریة سید عبد القدوس 



الوھاب عبد 
الجاسم 

الخلیفة 
عثمان 

ھدم قریة كركز 

قریة صالح الحبیب 
األحمد 

تفجیر 

قریة داود البشیر 
سلمان العوفة 

ھدم 

ھدم قریة بني ویس سعد بن معاذ 
حرق و ھدم قریة الطالعة معاذ بن جبل 

سرقة محتویات قریة األصیور المصطفى 
حرق قریة السدرة أویس القرني 


