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 N.G.O  منظمة غیر حكومیة

  

  

  

  ) بأسماء الكنائس واألدیرة  والمزارات والمعالم الدینیة للمسیحیین في محافظة نینوى :  4جدول  رقم ( 

  المالحظات  العنوان  اسم المعلم الدیني  التسلسل
 مطرانیھ السریان الكاثولیك  1

  
بمحتویاتھا 2014وردت معلومات تفید بقیام داعش باحراقھا في تموز   الموصل

  من قبل داعش
  ترتقي إلى القرن الثامن المیالدي  الموصل كنیسة الطاھرة  القدیمة للسریان الكاثولیك  2
    الموصل كنیسة الطاھرة الجدیدة للسریان الكاثولیك  3
    الموصل كنیسة مار توما للسریان الكاثولیك  4
    الموصل كنیسة سیدة البشارة للسریان الكاثولیك  5
اثولیككنیسة عذراء فاطمة للسریان الك  6     الموصل 
    الموصل مصلى سیدة النجاة للسریان الكاثولیك  7
    الموصل بیت أخوات یسوع الصغیرات للسریان الكاثولیك  8
    الموصل مصلى قصرا لمطران للسریان الكاثولیك  9

    الموصل  مطرانیھ الكلدان / الشرطة للكلدان  الكاثولیك  10
  وردت معلومات تفید بإزالة تمثال العذراء منھا وتحویلھا الى سجن  الموصل  كاثولیكمطرانیھ الكلدان / الشفاء للكلدان  ال  11
    الموصل  كنیسة مسكنتھ  للكلدان  الكاثولیك  12
    الموصل  كنیسة شمعون الصفا للكلدان  13
    الموصل  أثار كنیسة مار بثیون األثریة للكلدان  14
    الموصل  كنیسة ما افرام  للكلدان  15
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    الموصل  ر بولص للكلدانكنیسة ما  16
    الموصل  كنیسة الطاھرة القدیمة للكلدان  17
    الموصل  كنیسة الروح القدس للكلدان  18
    الموصل  كنیسة مریم العذراء للكلدان  19
    الموصل  كنیسة مار اشعیا األثریة مع مقبرة للكلدان  20
    الموصل  كنیسة أم المعونة للكلدان  21
  10/3/2015تم جرفھا من قبل داعش   الموصل  ثریة  للكلدانكنیسة مار كوركیس األ  22
  10/3/2015تم ازالة الصلیب من واجھتھ الرئیسة   الموصل  دیر مار كوركیس  مع المقبرة للكلدان  23
  من قبل داعش 24/11/2014تم تفجیره بتاریخ   الموصل  دیر النصر للكلدان  24
    الموصل  دیر الراھبات الكلدان للكلدان  25
    الموصل  دیر مار میخائیل للكلدان  26
    الموصل  دیر مار إیلیا األثري للكلدان  27
    الموصل  مطرانیھ السریان األرثوذكس للسریان األرثوذكس  28
    الموصل  كنیسة مار أحو دیني األثریة للسریان األرثوذكس  29
    الموصل  مار توما مع المقبرة للسریان األرثوذكس  30
    الموصل  القلعة)كنیسة الطاھرة (   31
    الموصل  كنیسة الطھرة  للسریان األرثوذكس  32
    الموصل  كنیسة مار افرام للسریان األرثوذكس  33
  ازالو عنھا الصلبان ثم جعلوھا مكان تجمیع غنائم داعش  الموصل  كنیسة مار یوسف  للسریان األرثوذكس  34
    الموصل  كنیسة األرمن  35
    صلالمو كنیسة األرمن الجدیدة  36
    الموصل الكنیسة اإلنجیلیة المشیخیة  37
    الموصل مطرانیھ كنیسة المشرق الجاثیلیقیة القدیمة  38
    الموصل كنیسة مار كوركیس  التابعة للكنیسة الشرقیة األشوریة  39
    الموصل كنیسة مریم العذراء التابعة لكنیسة المشرق الجاثیلیقیة  40
    صلالمو كنیسة الالتین ( الساعة)  41
    الموصل دیر اآلباء الدومنیكان  42
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    الموصل دیر الراھبة كاترینة السیانیة  43
    الموصل دیر الراھبات الدومنیكیات  44
    الموصل دیر الراھبات الدومنیكیات  ( دیر الكلمة)  45
    الموصل دار القصادة  الرسولیة ( معھد ماریوحنا الحبیب)  46
عكاب كنیسة صغیرة في مقبرة وادي   47     الموصل 
    الموصل مقبرة المسیحیین  48
  10/3/2015تم تكسیر الصلبان و جرفھا من قبل داعش بتاریخ   الموصل مقبرة دیر ماركوكیس  49
    الموصل مقبرة مار اشعیا  50
    قرقوش -بخدیدا   كنیسة الطاھرة  القدیمة  للسریان الكاثولیك  51
  2یوجد في ساحتھا الجنوبیة كابالت للصالة ( مصلى)  عدد/  قرقوش -دا بخدی  كنیسة الطاھرة للسریان الكاثولیك  52
    قرقوش -بخدیدا   كنیسة مار یعقوب للسریان الكاثولیك  53
    قرقوش -بخدیدا   كنیسة مار یوحنا  للسریان الكاثولیك  54
    قرقوش -بخدیدا   كنیسة مارزینا  للسریان الكاثولیك  55
    قرقوش -بخدیدا   ة للسریان الكاثولیككنیسة  مار بھنام وأختھ سار  56
    قرقوش -بخدیدا   كنیسة مارافرام للسریان الكاثولیك  56
    قرقوش -بخدیدا   كنیسة  القیامة  للسریان الكاثولیك  57
    قرقوش -بخدیدا   كنیسة مار یوسف ( تحت اإلنشاء)  للسریان الكاثولیك  58
    قرقوش -بخدیدا   كاثولیكمركز مار بولص للخدمات الكنسیة للسریان ال  59
    قرقوش -بخدیدا   دیر الراھبات الدومنیكیات (االم الطاھرة) للسریان الكاثولیك  60
    قرقوش -بخدیدا   دیر الراھبات الفرنسیسكانیات  61
    قرقوش -بخدیدا   دیر الراھبات االفرامیات  62
    قرقوش -بخدیدا   دیر القربان المقدس  63
    قرقوش -بخدیدا   اندیر اآلباء الدومنیك  64
    قرقوش -بخدیدا   دیر یسوع الفادي  65
یعود تاریخھ الى القرن الرابع المیالدین استولى علیھ داعش في تموز   قرقوش -بخدیدا   دیر الشھیدین ماربھنام  واختھ سارة األثري  66

2014  
دین بھنام واختھ سارة  یعود للقرن الرابع المیالدي ضریح أثري للشھی  قرقوش –بخدیدا   ضریح القدیسین بھنام واختھ سارة (الجب)  67

ویعتقد انھ بني على انقاض أثار أشوریة قدیمة ىتعود لعھد الملك  
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  االشوري سنحاریب
  موجودة داخل الدبر وھي تحفة أثریة  قرقوش –بخدیدا   ماربھنامالشھید  كنیسة   68
    قرقوش –بخدیدا   كنیسة ماربھنام  69
    قرقوش –بخدیدا   لسفة والالھوتكلیة ما افرم للف  70
    قرقوش –بخدیدا   دار الكھنة  71
    قرقوش –بخدیدا   دیر العائلة المقدسة ( للبنات)  72
    قرقوش –بخدیدا   میتم العائلة المقدسة  73
    قرقوش –بخدیدا   مقبرة القیامة  74
    قرقوش –بخدیدا   كنیسة ماركوركیس القدیمة للسریان األرثوذكس  75
    قرقوش –بخدیدا   ة ماركوركیس الجدیدة للسریان األرثوذكسكنیس  76
    قرقوش –بخدیدا   كنیسة سركیس وباكوس  للسریان األرثوذكس  77
    قرقوش –بخدیدا   دیر مار یوحنا الدیلمي األثري  78
    كرملیس  كنیسة مار أدي الرسول للكلدان  79
    كرملیس  كنیسة مریم العذراء  80
    كرملیس  كنیسة مار كوركیس  81
    كرملیس  كنیسة مارت شموني  82
  مزار دیني اثري  كرملیس  مزار القدیسة بربارة  83
    كرملیس  دیر الراھبات الكلدان  84
    كرملیس  مقبرة كنیسة ماركوركیس  85
    برطلة  كنیسة ماركوركیس  الجدیدة للسریان الكاثولیك  86
  مزار دیني أثري  لةبرط  كنیسة مار احودامة األثریة  للسریان الكاثولیك  87
    برطلة  المركز الثقافي للسریان الكاثولیك  88
    برطلة  دیر الراھبات الدومنیكیات (سیدة النجاة)  89
    برطلة  دیر سیدة الرجاء  90
    برطلة  میتم  سیدة النجاة  للبنین  91
    برطلة مقبرة   قرب مار احو دامي  92
    طلةبر  كنیسة القدیسة شموني للسریان األرثوذكس  93
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    برطلة  كنیسة السیدة مریم العذراء  للسریان األرثوذكس  94
    برطلة  كنیسة ماركوركیس القدیمة للسریان األرثوذكس  95
  مزار دیني أثري  برطلة  كنیسة (دیر) مار یوحنا  ابن النجارین للسریان األرثوذكس  96
  زار دیني أثريم  برطلة  كنیسة السیدة العذراء (سبنا دسیدي) للسریان األرثوذكس  97
  مزار دیني أثري  برطلة  كنیسة (دیر) األربعین شھید للسریان األرثوذكس  98
    برطلة  مقبرة كنیسة مارت شموني للسریان األرثوذكس  99

    برطلة  مركز مار متى الثقافي للسریان األرثوذكس  100
    بعشیقة  كنیسة مریم العذراء (سریان كاثولیك)  101
    بعشیقة  سریان أرثوذكس) كنیسة مارت شموني(  102
    بعشیقة  كنیسة ماركوركیس (سریان أرثوذكس)  103
    بعشیقة  كنیسة ماركوركیس (سریان أرثوذكس)  104
ھو معلم دیني من و  الموصل شمال مدینة  جبل االلفاف أثري یقع على  بعشیقة  دیر القدیس مار متى الناسك  105

  القرن الرابع المیالدي
  مزار دیني أثري  بعشیقة  نالدس للراھبات الدومنیكیاتدیر القدیس ریجی  106
    بعشیقة  دیر مار كوركیس  107
    بعشیقة  كنیسة مار یعقوب  الرسول  108
    بعشیقة كنیسة  مار زكاي  109
  یوجد فیھا دار إلقامة الكاھن  سنجار  كنیسة مریم العذراء للسریان األرثوذكس  110
    سنجار  یككنیسة یسوع الملك للسریان الكاثول  111
  یوجد فیھا دارین ملحقین بالكنیسة  سنجار  كنیسة األرمن الكاثولیك  112
    سنجار  مقبرة األرمن الكاثولیك  114
    سنجار  مقبرة السریان الكاثولیك  115
    سنجار  مقبرة السریان األرثوذكس  116
  یوجد فیھ مدرسة للتعلیم  سنجار  دیر للراھبات  117
لألشوریینكنیسة القدیسة شموني    118     تلكیف 

    تلكیف  كنیسة  مار یوحنا  119
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    تلكیف  كنیسة الشھید باكوس ( بوقسھدا)  120

    تلكیف  كنیسة مار یوسف  121

    تلكیف  كنیسة قلب یسوع  122

    تلكیف  كنیسة مارشمعون برصبعاي  123

    تلكیف  مزار مارت شموني  124

    تلكیف  دیر القدیسة كاترین للراھبات  125

    تلكیف  تطویبات  (میتم للبنات)دیر ال  126
    تلكیف - باطنایا   كنیسة مارقریاقوس ( شفیع القریة  127

    تلكیف - باطنایا   كنیسة مریم العذراء  128

    تلكیف - باطنایا   دیر مار أوراھا  129

    تلكیف - باطنایا   مزار مارت شموني  130

    تلكیف - باطنایا   دیر القدیس یوسف للراھبات الدومنیكیات  131
    تلكیف - باطنایا   مقبرة االشوریین  132

    تلكیف - تللسقف   كنیسة ماركوركیس  133

    تلكیف - تللسقف   كنیسة مار یعقوب المقطع  134

  مزار  دیني أثري  تلكیف - تللسقف   مزار ( مار سھذا)  135
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    تلكیف - تللسقف   دیر الراھبات ( سلطانة الوردیة)  136

    تلكیف - تللسقف   مقبرة مار أفرام  137
    تكلیف –القوش   كنیسة مار قرداغ  138

    تكلیف –القوش   كنیسة ماركیوركیس  139

    تكلیف –القوش   كنیسة مار میخا  النوھدري  140

  كنیسة تقع داخل دیر السیدة  تكلیف –القوش   كنیسة مریم العذراء  141

  ؤرخ ( إبن العبري)كما یوجد فیھ ضریح الم  تكلیف –القوش   دیر السیدة (حافظة الزر وع)  142

  السیدة دیر داخل یوجد  تكلیف –القوش   دار لألیتام  143

    تكلیف –القوش   دیر الربان ھرمزد  144

    تكلیف –القوش   دیر الفادي  145

    تكلیف –القوش   دیر القدیسة حنة  146

    تكلیف –القوش   دیر الراھبات  147

    تكلیف –القوش   مزار ماریوسف  148

    تكلیف –القوش   حنامزار مار یو  149

    تكلیف –القوش   مزار مارت شموني  150
    تكلیف –القوش   مزار مار شمعون  151
    تكلیف –القوش   دار المطرانیة الكلدانیة في القوش  153
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    تلكیف - باقوفا   كنیسة ماركوركیس  154

    تلكیف - باقوفا   دیر مار عبد األحد  للراھبات  155
    تلكیف - الشرفیة  كنیسة ماركوركیس الشھید  156
    تلكیف -جمبور  كنیسة  ماركوركیس  157
    تلكیف - كرنجو   كنیسة ماریعقوب المقطع  158
    تلكیف - بیروزاوا   كنیسة مارقریاقوس  159
    تلكیف -عین بقري   كنیسة مار ادي  160
    تلكیف -داشقوتان   كنیسة مریم العذراء  161
    تلكیف - كرماوا  كنیسة مار توما  162
    عقره  یسة مارسركیسكن  163

    عقره  مطرانیھ قدیمة للكنیسة الكلدانیة  164

    عقره -ھزارجوت  كنیسة مار ماري الرسول  165

    عقره - ملھ بروان  كنیسة مار سابا  166

    عقره -بناصور  كیسة مار یوسف  167

    عقره -بناصور  كنیسة مریم العذراء  168

    عقره -ھیزاني  كنیسة ماركوركیس  169

    عقره -جمربتكي  ة أبا صرابیونكنیس  170

    عقره -نھاوا  كنیسة ماركیوركیس  171

    عقره - كشكاوا  كنیسة مارت شموني  172
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    عقره -بناصور   دیر ماربیوس  173

    عقره -بناصور  دیر مارقریاقوس  174
    الشیخان كنیسة ماركیوركیس لكنیسة المشرق القدیمة  175
    الشیخان  كنیسة مار یوسف  176
للرھبان الكلدان دار  177     الشیخان 


