
المنطقةاسم المسجدالوظيفةاالسمرقم الموظفم

الراسبن دلموكمؤذنعبدالقادر أحمد آدم112096

الراسالفطيمإمامأحمد ولد شيخنا211050

الراسبن سليمإمامعبدالرزاق محمد أمين311078

الراسابن نايمإمامعبد الرحمن بوسوتو عباس411136

الضغايةفاطمة الزهراءإمامقاريء محمد يوسف حسين511030

الضغايةبو هنادإمام وخطيبهشام عبد الوهاب األنيس611221

الضغايةبن صمتمؤذن أولعبدالسالم محمد كوتي710226

الضغايةالليث بن سعدواعظإسماعيل عيسى محمد الثاني810459

الراسناصر لوتاةإمام أولمحمد مصطفى الحداد910953

الضغايةبن دبوسإمام أولالمجتبى ولد فال1010214

البطين(المزروعي)اإليمان إمام وخطيبعبد العزيز علي حميد قاسم1110715

البطينابن حاذةإمام أولمانجيشوار عباس محمد1210528

البطينبالهولإمامطه عبدالتواب محمد حسنين1312290

البطينبالقيزيإمام وخطيبمحمد محمد السباعي العوضي1410409

البطينبالقببإمام وخطيبمحمد رحمت هللا عبد الرحمن1511473

البطينثاني بن خلفإمام أولمحمد نعمان أكرمي الندوي1610537

البطينراشد بن شبيبإمامعبدالرحمن محمد إقبال1711843

السبخةالسادةإمامعبد هللا محمد عثمان1811281

عيال ناصرمصطفى عبد اللطيفواعظمصطفى شيخلي شيخلي1910237

عيال ناصرابن صنقورمؤذن أولحافظ محمد عبيد الحق2011936

عيال ناصرعيال ناصر الكبيرإمام وخطيبسيد شريف سيد عبد القيوم2110038

المررالفطيمإمام أولعبد الفتاح علي البسيوني2210850

المرر(خالد السويدي)راشد بن صقر إمامأحمد سالم عبدالرحمن الخرد2311104

المررراشد بن دلموكعبد السالم محمد كوتي24304

المررالشيخة لطيفة الكبيرإمام وخطيبآدم حاج إبراهيم2510426

نايفالخلفاء الراشدونإمام وخطيبمحمد نور خطيب بن ياسين2610911

نايفحاجي ناصر حسينإمام أولرضوان محمد إسماعيل محمدي2710470

البراحةحمزة بن عبد المطلبمفتيعبد الباسط أحمد محمد2811569

البراحة راشد عبد هللا الفطيمإماممحمد صابر حسين علي2911679

البراحة(مستشفى البراحة )األ نصار إمام وخطيبمحمد على أبو بكر الحداد3011103

البراحةسعد بن عبادةمفتيطارق سعيد محمد سعيد بوجسيم3111954

المطينةأبو هاشم الهاشميواعظمحمود ياسين ويسي3210494

المطينةأحمد بن سليمإمام أوليونس داتسي3311849

المرقباتبور سعيد الجديدإمام وخطيبمحمود أحمد محمد عبدالعال أبو شوشه3411689

المرقباتقرقاشإمامطارق عبدالنبي عبدالمالك عبدالرسول3512313

المرقباتعمر بن حيدرإمامعبدالباسط زيتوني3612037

المرقباتالخبيصيكبير باحثينعبد القدوس أسامة الكليدار3711431

المرقباتمنى سلطان العتيبةإمامأسامة محمد خدام3811783

أبو هيل(بن عياف )المقداد بن عمرو إمام وخطيبمحمد محمد إبراهيم الطنطاوي3912176

أبو هيلرحمة الشامسيإمام وخطيبحسين محمد عبداللطيف4011890

أبو هيلشيخة بنت حميدإمام وخطيبجمال عبد الجليل رجب4111199

أبو هيلعبد الرحمن أبو هريرةكبير باحثين أولعبد الحكيم محمد بكري األنيس4211424

أبو هيلالحاجة موزةإماممحب هللا بسم هللا4311818

أبو هيلماجد الفطيمإمام وخطيبسيد محمد سيد عبد هللا4410604

أبو هيلحمد بن سلطانمدير إدارةهشام أحمد الزهراني45317

هور العنزالصفية الكبيرإمامرفيق أحمد قاسم4610049

هور العنزعيد بن مديةإمام أولمحمد أكرم عبدالرحمن4710756

هور العنزيوسف باقرمتعاونمحمد مأمون الحق فضل48310

الخبيصيبور سعيد الشرقيإمام أولمحمد الحسن محمود الحسن4912022

بور سعيدالشيخ حمدان بن راشدإمام وخطيبأمير عبدالرحيم أمين الفار5011602

بور سعيدأحمد لوتاهإماممحمد الحسن خان محمد5110137

ميناء الحمريةالشيخ المرخطيب متعاونعيادة الكبيسي52158

ميناء الحمرية(القاز)الوحيدة إمامناجي محمد عالم غنيم5311074

الوحيدة(مصعب بن عمير)علي بن أبي طالب واعظشمس الدين أحمد أحمد5410156

الوحيدةخالد بن الوليدإمام وخطيبسليم عبد الفتاح سليم علي حماد5510758

الوحيدةاألنوارإماممحمود حمدي عبدالفتاح5612170

الوحيدة(النابودة  )مالك بن أنس متعاونعمران عبدالرحمن النابودة5784

هور العنز شرقفاطمة الزرعونيخطيب متعاونعبد العزيز شاكر حمدان5898063

هور العنز شرقعثمان بن عفانمؤذن أولنور الحسين لقمان الحكيم5910761

الممزر(القاز  )الممزر إمام وخطيبسيف عمر محمد6011624

الممزربن دلموكمحمد حسن أحمد محمد61102

ند شماعائشة أم المؤمنينإمامخالد نور الحق مظهر6211977

ند شماالصديقرئيس قسممحمد أحمد عبدالرحمن الكمالي6311533

القرهودالشيخ حمدان بن راشدإمامسراج لي جوف6412168

القرهودالقرهودإمامكامل عزيز6511284

الراشديةالراشدية الكبيرأخصائي رئيسيعبد هللا موسى محمد البلوشي6611304

الراشدية(بالحصا  )زيد بن حارثة مؤذنيوسف أيت الدي6712027

الراشديةابن فوالذإمام وخطيبهشام نايل رجب6810884

الراشدية(سعيد المال  )الزنجباريين إمام أولمحمد شوقي عبد الحي مصطفى6911259

الراشديةأهل بدرإمام وخطيبكمال محمد محمود إبراهيم7010167

الراشديةالعتيبةإمامفتيح عبدهللا سيجال7111845

الراشديةالقطامي الجديدإمام أولأحمد نواف المواس7210460

الراشديةالقطامي القديمإمام وخطيبأحمد جخيور عبدهللا البدري7311409
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الراشديةعيسى بن حريزمحاسب رئيسي ثانصالح سعد عبيد باصلعة7411262

الراشديةسعد بن عبادةإمام وخطيبحسان ثابت فاكوش7510573

الراشديةسلطان العلماءواعظ أولعدنان حسن الخطيب7610583

الراشدية(ند راشد)الصالحين إمام وخطيبمحمد سعيد علي مصلح الشفق7711453

الراشديةعائشة الفهيممتعاونعيسى سلطان بن حارب المهيري7885

الراشديةالهدىمتعاونأحمد حسين محمود الجميلي79328

المطارهندسة طيران اإلماراتمؤذن أولعمر عاب عبد طبالوي8011588

(1)الطوار الشهيد حسن عبدهللا بالل إسماعيلمؤذنمغازي محمد سليم8112058

(1)الطوار حمدة المالإمام وخطيبخالد عبد الفتاح مصطفى8211591

(2)الطوار بن دعفوسإمام أولمحمد إبراهيم محمد خميس8310451

(2)الطوار (بوجسيم )أنس بن مالك إمامأحمد عودة عمرو عودة8411665

(2)الطوار بن مجرنإماميونس بحري8512248

(3)الطوار القطامي الجديدموظفيحيى عبدالعزيز قاسم يحي8612353

(3)الطوار عبد هللا بن عميرإمام وخطيبعمار ثامر زيدان جبر البناء8711517

(3)الطوار مريم بنت سلطانإمام أولأحمد عبد العزيز شحاتة8810576

(3)الطوار الزرعونيصيفي   زكريا حافظ مولوي محمد هللا89227

(1)النهدة فاطمة محمد عليتنفيذي رئيسيإبراهيم علي محمد الحوسني9011420

(1)القصيص زيد بن ثابتإمام أولحكيم بركاني9111941

(1)القصيص (عمارات القصيص )األنصارإمامأحمد علي عبدالغني سيف9212224

(1)القصيص (بلدية القصيص )عمرو بن العاص إمام وخطيبمحمد عبد الحميد قطب9310695

(1)القصيص النورإماممحمد هشام سعيد بغدادي9410991

(1)القصيص نادي شباب األهليطالبعبدالرحمن أحمد محيا الزاهد9597

(2)القصيص أبو بكر الصديقإمامهشام محمود شعبان عبدالقادر9612152

(2)القصيص القطامي الكبيرإمام أولعبد هللا عبد الرحمن األهدل9710690

(2)القصيص البــرتنفيذي أولمحمد مهلل الطيب األنصاري9810058

(2)القصيص القطامي الصغيرإمام وخطيبعبد الرحيم محمد جبريل9910862

(2)القصيص عمر بن عبد العزيزإمام وخطيبأحمد بدوي عبدالصمد الطاهر10011994

(3)القصيص شعبية القصيصرئيس قسمأحمد محمد الجسمي10110

(3)القصيص بن طحنونواعظجمال طه محمد الكمار10210541

(3)القصيص فاطمة باقرإمام وخطيبمحمد أحمد مشاعل10310931

(2)النهدة (حامد الغيث)النهدة إمام وخطيبعلي عبد العال محمود10411201

(2)النهدة السيدة خديجة رضي هللا عنهاإمام وخطيبعادل حميد شرف10511381

(1)القصيص الصناعيةالرحمنإمامأرشد علي خان10611083

(1)القصيص الصناعية حمد بن سوقاتإمام وخطيبفؤاد الششتاوي عرفات10711539

(3)المحيصنة التقوىإمام وخطيبأحمد محمد طه الكمار10811126

(3)المحيصنة فاطمة الزهراءمفتي أولحسن محمد عبيد10910958

(2)القصيص الصناعية طلحة بن الزبيرإمام أولأحمد علي عبدالواحد11010492

(4)المحيصنة الرحمنمؤذن أولراشد نور الحق11111816

(4)المحيصنة الزبير بن العوامإمام وخطيبمحمد أحمد محمد خليل11210110

(3)المحيصنة الشهيد سالم محمود عاشورإمام وخطيبأحمد عبده حزام ناجي11311101

(3)محيصنة عكاشة بن محصنإمام وخطيبخالد بن لكحل11412077

(3)المحيصنة إبراهيم ناصر لوتاهإماممحمد أسامة أحمد عيدو11511294

(4)المحيصنة سكن مواصالت دبيإمام وخطيبالحسيني إسماعيل عبد هللا علي11610643

(4)المحيصنة تميم الداريمفتيمحمد عيادة الكبيسي11711426

(4)المحيصنةعلي أحمد سيف لوتاهإمام وخطيبمحمد بوالل11811872

مردفموزة المناعيموظفخليفة عبدهللا محمد11912199

مردفبالل بن رباحواعظ أولعمران محمود عمران12010706

مشرفحديقة مشرفمتعاونرامي لطفي كالوي121348

(1)المحيصنة آمنة عيسى لوتاهإمام وخطيبمحمد الصغير بن يوسف12210755

(1)المحيصنة محمد علي القرقاويإمام وخطيبحسن أحمد ذوالنورين12312013

(1)المحيصنة عمر بن عبدالعزيزمتعاونحسن محمد عبداللة المدحاني12464

(1)المزهر  الشهيد راشد هالل راشد الكعبيإمام وخطيبمحمد هشام صبحي زرزور12510293

(1)المزهر عوشة سالم السويديإمامعبد الرحمن رشاد علي الخولي12611186

(1)المزهر سلطان حمد لوتاهباحثناصر عيسى أحمد محمد البلوشي12711902

(1)المزهرالشهيد سالم علي عبيد المريإمامجهاد الرحمن صديق علي12811766

(1)المزهر حسان بن ثابتإمام وخطيبعلي ناجي محسن أحمد12912362

(1)المزهر آمنة بنت عبيدإمام وخطيبحمزة محمد بدر الدين مالحفجي13010797

(2)المزهر (عبد الرحمن بن عوف)سعيد بلقيزي مستشارحمد يحى الكمالي13111378

(2)المزهر طيبــةمؤذن أولحافظ شمس اإلسالم شيخ اإلسالم13210469

(2)المزهر ابن حريزإمام وخطيبعبد اللطيف محمد سعيد الشواف13311088

(2)المزهر محمد جمعة النابودةإمام وخطيبمحمد البصيري صال13411515

(2)المزهر األرقم بن أبي األرقمباحث أولحمد محمد أحمد  صالح13511893

(2)المزهر الشيخة لطيفة بنت مانع آل مكتوممؤذنأحمد حسن إبراهيم البوخمي13612202

(2)المزهر عائشة يعقوب الهاشميمؤذن أولمحمد محمود ولد محمد األمين13711541

(2)المحيصنة (حسن العبار)بالل بن رباح إمام أولطارق عبد هللا سالمي سوزائي13810709

(2)المحيصنة أبو شقرةإمام وخطيبكوالمي كنهي عبد هللا علي مسليار13910223

(2)المحيصنة   سكن عمال دائرة الشؤون اإلسالميةإمام أولعبد القادر فرج مجيد الكبيسي14010873

(2)المحيصنة خالد بن زايد آل نهيانمحقق أول كتبنور الحق أشرف زمان14110106

(2)المحيصنة 1سكن عمال البلدية متعاونعبدالرحمن مولوي خليل الرحمن142335

(2)المحيصنة حمد عبد الكريم العارفإمامقاضي محمد فاروق الندوي14311029

(3)القصيص الصناعية المتقينسيف جمعة غانم حريمل آل علي144179

عود المطينةحصة بنت أحمد الرئيسيإمام وخطيبإبراهيم محمد على فرج14511543

عود المطينةسلطان  يوسف أهليإمام أولمحمد يوسف محمود صالح14611735

عود المطينة ناصر صالح لوتاهعبد هللا محمد أحمد األنصاري1476

عود المطينةالشهيد علي إبراهيم محمد عبدالعزيز األنصاريمتعاونسعود محمد حسن الحمادي148125



عود المطينةعبدالمجيد الخطيبمتعاونعبدهللا محمد عبدالرحمن الكمالي14979

وادي العمرديحمد بن سوقاتإمام وخطيبفتحي فتحي عطية عاشور15010069

وادي العمرديمحمد الفاتحإمام أولأبوبكر حسين إسالمي15111787

الخوانيجشعبية الخوانيجواعظ أولعثمان عمر المحمد15210702

الخوانيجحمد رحمة الشامسيإمامعبد العزيز أحمد عبد الكريم15311195

الخوانيجالخوانيج الكبيرإمام وخطيبخالد أحمد محمد البلتاجي15411277

الخوانيجعثمان بن عفانإمامخالد بلبوزي15512182

الخوانيجحمد بن حريزإمام أولياسر محمود سالمة محمود15611618

الطيعزبة الشيخ حمدان بن راشدمؤذن أولمحمد المحمدي خليفة15711057

العياص(يوسف أهلي  )اإلمام الشافعي إمام وخطيبعثمان أحمد علي الرشيد15810912

رأس الخور(كراج العوير)سعيد بن سهيلإمام أولقاسم أنور عثماني15910611

رأس الخورموانئ دبيإمام وخطيبعمر محمد عبد الغفور16010618

ند الحمرالشهيد يونس باقر البلوشيإمام وخطيبالوليد أحمد الشفيع عبد الرحمن16110791

ند الحمرالشهيد محمد عبدهللا مرادمهندسعبدهللا أحمد حبيب آل غريب16281

ند الحمرفاطمة بو هليبةواعظ أولعبد الحميد عبطان عباس16310836

ند الحمرمحمد أمين كاظمواعظ أولعمر رسالن باشا16410893

ند الحمرحفصةموظفعمير عبيد الرميثي16593

ند الحمرعفراء الكتبيإمام وخطيبوليد سلمان عبد الجبار16611114

ند الحمرناصر راشد لوتاهواعظ أولمحمد سليمان حسن األهدل16710849

ند الحمرخلف عتيق الحميريمستشار عبد هللا عبد القادر الكمالي16811315

ند الحمرالقطامي السويديإمام أولطريف ركن السند16910754

(2)الورقاء الورقاء الكبيرأخصائي رئيسيعبد الرحمن عبد هللا المال17011242

(2)الورقاء الشهيد خالد علي غريب البلوشيكبير وعاظ عمر سعد عبيد باصلعة17111297

(2)الورقاء طهإمامهادي نقراش17211682

(2)الورقاء قباءموظفعامر صالح محمد العلي17312271

(3)الورقاء النورإمام وخطيبأسد هللا ولد نعمت هللا17411519

(3)الورقاء نافع بالشاالتإمامأحمد فوزي الطه17512296

(3)الورقاء عثمان بن عفانإمامبدي عبدالصمد17612206

(3)الورقاء الكماليإمامأمير مهدي أحمد هدهود17712165

(4)الورقاء الحقإماممحمود محمد طاهر صادقي17811684

(4)الورقاء طريق الجنةموظفياسر صالح محمد العلي17961

(1)ورسان عقيل بن عباسإمام أولمصطفى ولد السويدي18010671

(1)ورسان المدينة العالميةإمام أولعبدالسالم سعيد كريم18111545

العويرالعوير الكبيرإمام وخطيبمحمد عبد الجبار عتيق18210856

العويرالشيخ أحمد بن راشدإمام أولأحمد محمد علي حافظ أبوالسعود18311762

العويرشعبية  الحميدانإمام أولعبد الناصر بيومي جمعة18410730

العويراإلمام أشهب المالكيإماممبارك محمد علي18511798

العويرمصعب بن عميرإمام أولأسد زينل أحمد18610799

العوير2العوير إمامعبدالحكيم النيه18712285

لهبابلهباب الكبيرإماممحمد األمين محمود18812440

لهبابشعبية لهبابإمام وخطيبحلمي حافظ شهاب18910081

لهبابصالح الدين األيوبيإمام أولمحمد عبدهللا الطاهر19010710

لهبابعمر بن الخطابإمامأمير السعيد حسن عوض19112171

لهبابعبدهللا بن الزبيرإمامعبدهللا أحمد سباعي المنسي19211701

لهبابسلمان الفارسيإمامعبدهللا يحي مراد عوض19311803

جبل النزوىشعبية جبل النزوى الجديدةإمام أولهشام محمد عبد اللطيف حسان19410667

جبل النزوىجبل النزوى القديمإمام وخطيبشعيب نور حسين محمد19511649

جزيرة القفايالشيخ محمد بن راشدإمام وخطيبمحب هللا فضل واحد19611389

الشندغةالشـيوخإمام أولبوزاكال إبراهيم مسليار19710462

السوق الكبير(الجامع الكبير)أحمد بن دلموك مدقق مالي رئيسيمحمد بدر الدين مرسي البسيوني19811608

السوق الكبير(الفاروق  )الديوان إمام أولعبد السالم محمد علي19910547

السوق الكبيرخميس مصبح خميس/ الشهيدإمامعلي أبوزيد علي أبوزيد20012139

السوق الكبيرأحمد عبد الرحمنإمامحافظ محمد فريد العالم20111699

السوق الكبيرطــهإمام وخطيبمحمد خالد كانبوري20210567

الحمرية(دويبـه  )الفتح خطيب متعاونمحمد عرفان الندوي203184

الحمرية(المنيرة  )السالم إمام أولعبد الحميد الندوي عبد الرحيم20410584

أم هرير(القطري  )أحمد بن ثاني مؤذن أولمحمود قاسم الحمود20512124

أم هريراإلدارة العامة لهيئة الصحةإمام وخطيبعبد الحكيم محمد بديسو20610488

أم هريرسكن مستشفى راشدواعظعالء الدين محمد حافظ القاضي20711780

الرفاعةسلطان بالشاالتباحث أولمحمد سعد خلف هللا الشحيمي20811440

المنخول(ش الكرامة )أبو حامد الغزالي إمام أولعبد الناصر عمر على20911373

المنخولالتوحيـدإمام وخطيبعبد الباسط محمد زين21010392

الكرامةالكرامة الكبيرإمام وخطيبمحبوب الرحمن حاجي قريشي21110071

الكرامةأحمد موسى الصغيرإمام وخطيبضاحي عبد المالك أحمد21210595

عود ميثاءعبدهللا الزهريإمام أولمحي الدين محمد سالم21310609

عود ميثاءالنادي السودانيإمام أولشعبان السيد عبد المولى خليفة21410408

عود ميثاءنادي الوصلمدرسصالح العبدولي2153

عود ميثاءمستشفى لطيفةإمام أولبهاء الدين عبدالفتاح عبدالفتاح نافع21611768

ميناء راشدعبد هللا الرستمانيكبير مفتينمحمد عبد الرب مقبل النظاري21710404

الجافليةالنبهانإمامعبدالجبار خلف المذهول21811817

الجافليةالشيخة لطيفة الكبيرإمام أولمحمد اسحاق حسيني داركوئية21910138

الجافليةالشيخة لطيفة الصغيرإمام وخطيبعبد الرحمن ياسين ويسي22010602

الجافليةأبو عبيدة بن الجراحإمامرمضان سليم علي محمد22112457

الجافليةأبو ذر الغفاريإمام وخطيبحسن أبكر محمد قاسم األهدل22210400

(1)زعبيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتومواعظ أولعمر قاسم السباعي22310053



(1)زعبيل شعبية زعبيلإماماألمين يوسف عثمان فضل هللا22412323

(1)زعبيل الشيخ حمدان بن راشد المكتوممؤذن أولأحمد حسن أبكر األهدل22511487

الجدافجداف دبيإمام أولمحمد نعيم جمال حسين22610868

الجدافالمجيدموظفعلي أحمد عبدهللا الحمودي22790

(1)جميرا جميرا الكبير(أبو منارتين إمام وخطيبوليد إبراهيم عبد المعطي22811170

(1)جميرا الشهيد بدر خميس محمد فرحانكبير وعاظأحمد محمد سليمان األهدل22910385

(1)جميرا 1حصة بنت المر واعظ أولمحمد حسن قسام23010707

(1)جميرا أحمد رمضان جمعةموظفياسر محمد عبد هللا الطاهري23187

(1)جميرا فاطمة شرفإمام وخطيبشكري عبد الرحمن عبد هللا23210790

البدعالسطوة الكبيرإماممحمد عظيم فرح الصاحب23312065

البدعشعبية الوصلإمام أولمحمد علي حميد قاسم23410705

البدعاإلمام مالك بن أنسإمامإبراهيم آدم محمد23512069

البدعماجد أحمد الغريرإمام وخطيبيوسف الشعيري23611478

البدعسيد محمد الهاشميإماميونس محمد عقلي23711836

ميناء الحمريةعبدهللا كتيتمتعاونعبدالرحمن محمود عرفات محمد238343

السطوةأبي بن كعبإمامعبدالودود محمد أحمد الوهباني23911641

السطوةقرطبةموظفعلي سفر الحوسني240114

السطوةأحمد بن جرشإماممحمد حيدره الشيخ ول الطالب24112196

السطوةالشهيد حمزة محمد أحمد عليإمام وخطيبعبد هللا أبكر محمد األهدل24210878

السطوةيا سينإمام وخطيبمحمد نافع ولد أحمد زيدان24310190

السطوة(الزرعوني)عبد هللا بن الزبيرإمام وخطيبمحمد السيد حافظ شهاب24410323

السطوةأبو بكر الصديقإماممحمد إلياس محمد عبدالفتاح24511788

السطوةرمضان جمعةإماممحمد عبد العزيز الخولي24611703

(2)زعبيل الشيخة هندإمام أولوائل عادل أحمد عزعزي24711922

(2)زعبيل الشيخ حمدان بن راشدمؤذن أولرشاد رشاد حسين صالحة24811592

(2)جميرا راشد الحديثإمام وخطيبعبد الغني محمد الصباغ24910251

الوصلالشهيد سعيد أحمد بوكرود المريطالبأحمد عبدهللا عبدالرحمن250105

الوصلسعيد عنبر جمعة زعبيل الفالسيمفتيطارق عبدالقادر العمادي25111847

الوصلعبد الرحمن القاسميإماممحمد نور عبدهللا عبدالواحدي25211173

الوصلخليفة بن ظاعنواعظمحمد يسلم ولد محمد األمين25310393

المركاض(المركاض  )السويدة إمام وخطيبيوسف ولد جدو25410686

(3)جميرا 3جميرا إمام وخطيبأحمد سيك25511648

(3)جميرا محمد بن شيخواعظ أولمحمد إفرخاس25611229

(3)جميرا الصلف بن ثاني بن عتيقإمام وخطيبأحمد سعد عبد الغني حميدة25711384

(3)جميرا الشيخ محمد بن راشدإمام أولحسام الدين مغازي حنطور25811124

(3)جميرا خليفة الفهدإمام وخطيبخالد محمود زيدان25910234

(3)جميرا محمد مطر بن الحجإمام أولعلي حسن محمد طه26011403

الجميراميثاء المهيريإمام وخطيبعبد الحميد محمد صبحي بي26110930

(1)الصفا الشيخة موزة آل مكتومإمام وخطيبمحمد صبري مصطفى26211240

(1)القوز (نجمة البدو)سعيد بن المسيب محمد محمد محمود26312458

(1)القوز خديجة بنت سالمإمام وخطيبعبد هللا عبد هللا محمد األهدل26411111

(1)القوز سعد بن أبي وقاصإمام وخطيبأحمد سمرة بن ياسين26510764

(1)القوز إسطبل الشيخ حمدان بن راشدإمام أولعبد الصبور راج ولي26610463

برج خليفةإسطبل الشيخ محمد بن راشدإمامياسين محمد غالم26711071

(1)القوزلطيفة الفتانإمام وخطيبمحمد عبد العليم عبد الحميد شوشان26811559

(1)القوز المهتديواعظمحمد حسين عبد الصمد26910357

(1)القوز نايف محمد الشنقيطيإمامجنيد الرحمن صديق علي27011653

(1)أم سقيم روضة األبرارواعظأحمد محمد زغنون27110438

(1)أم سقيم (أبو منارة)الشيخ مكتوم إمام وخطيبمنير عبدهللا عثمان27211707

(1)أم سقيم عبدهللا بن مسعودإماممحمد إبراهيم عبد العزيز علي27312368

(2)الصفا المرحومة عائشة المالإمام وخطيبأحمد عطية عبد اللطيف27411094

(4)القوز السيدة زينبإمامالسعيد محمد السعيد عشوش27512160

(2)أم سقيم الصالحإمام وخطيبنبيل محمد أحمد نوح27611390

(2)أم سقيم الشيوخإمامشمس الحق واحدي27711291

(2)أم سقيم حميد الطايرإمامهاني أحمد شمسان27811470

المنارةعمار بن ياسرإمام أولعلي عبد العزيز سلمان27910807

المنارةعائشة مطر المزروعيمستشارعلي عبد هللا علي أحمد الريس28010824

المنارةالمنارةمتعاونعمر أحمد حبيب أحمد آل غريب28192

المنارةالحاج قاسم عبد هللاإمام وخطيبنور هللا حاجي الل محمد28211374

المنارةعلي بن تميمإمام وخطيبعبد الرحمن خلف عبد الرحمن28310689

(3)أم سقيم (المحاربة)عبد هللا بن جرشإمامأحمد حسين أحمد األهدل28412164

(3)أم سقيم سهيلة بنت جمعةإمامعبدالرحمن محمد أحمد سمين28511485

(3)أم سقيم المحاربةطالبأحمد محمد أمين حسن المرزوقي28614

أم الشيفصديق الكاظمإمام وخطيبعدي محمد الغباري28712080

1الصفوح الشيخ أحمد بن راشدإمامنذير محمد عمر28811812

1الصفوح الشيخ خليفة  بن سعيدمهندسبدر عبدهللا يوسف السعدي القمزي28931

(1)البرشاء شريفة العطارإمامزياد خالد محمد زغير29011706

(3)البرشاء (حمدان)إسطبل وادي الصفاإمامفضل غفور مغفور هللا29111910

(3)البرشاء أسامة بن زيدسهيل حسن الريس292119

(3)البرشاء المهتــديإماميونس رحال األبيض29311677

(3)البرشاء الفردوسإمام وخطيبمحمد مصطفى محمد إسماعيل29410909

(2)البرشاء جمعة بن سيف المنصوريإمامعمر عبدالحميد عبطان29512048

(2)البرشاء (عائشة سيف صقر )بالل بن رباح مهندسعبد العزيز علي أحمد ناصر زكريا29645

(2)البرشاءرياض الصالحينموظفمنصور حسن عبدهللا حسن الحمادي297118

(2)البرشاء الشهيد علي حسين حسن عبدهللا البلوشيإمامأشرف عبدالفتاح أبو المجد مصطفى29811194



نخلة جميراعبدالرحمن الصديقإمام وخطيبحمادة علي سند محمد29911577

البرشاء جنوبالشهيد فريد علي بالل سالمإماممحمد هادي توري30012085

البرشاء جنوبحسين علي يتيمإمامعبدالعزيز أحمد ضياء30111775

جبل عليعبد هللا حسن الرستمانيمؤذنمحمد محمود أباهي30212035

جبل عليعمر بن عبد العزيزإمام أولعبد الجليل محمد جمال الدين30310669

جبل عليمصعب بن عميرمؤذن أولعبد الغفور بن عبد هللا الحاج30411797

جبل عليعبدهللا الشعفارإمام أولإسالم عزت الدسوقي محمد30511697

جبل عليحنظلة بن أبي عامرمؤذن أولمحمد طيب سار30612019

جبل عليمطار آل مكتومإمام أولسعد جمعة موسى30711096

جبل عليخباب بن االرثمؤذنحامد ادريس محمد30812479

جبل علي الصناعيةالسيدة رقية رضي هللا عنهاإمامسيف الرحمن حافظ محمد30911307

(2)ند الشباند الشبا الكبيررئيس قسمعادل حسن محمد المرزوقي31011252

(2)ند الشبا الشيخ دلموك بن جمعة آل مكتومإمام أولإظهار عبدالجميل أحمد31111778

(2)ندالشباالمرحوم أحمد الطايرإمامعبدالقادر عبدهللا محمود31211999

(2)ند الشبا عائشة أم المؤمنينإمام وخطيبمحمود بدير الغندور31311564

(4)ند الشبا أبوبكر الصديقإمام وخطيبعبد المحسن عليوي البو عريب31410188

اللسيلي(الجامع الكبير)المرموم الكبيرإمام وخطيبمحمد يحفظ ولد سيدي محمد31510495

الليسليغريسة المنصوريإمامزكريا محمد محفوظ31611065

اللسيلي(الشيخ حمدان)اسطبل سيح السلم مؤذنمحمد إبراهيم محمد إسماعيل31712066

اللسيليسوق الجمالإماممحمد سيدي عمار31810697

اللسيليالشيخ حمدان بن راشدمؤذن أولعبد الحميد محمد محمد أحمد31910918

اللسيليأسطبل الشيخ حمدان بن راشدمتعاونعلي عبدهللا صالح الكربي320107

المرمومراشد حمد بن غديرإمام أولمحمد األمين ديوم32110257

مرغم مرغم القديمإمام أولسيدي محمد ولد شيخنا ولد سيدنا32210228

مرغمشعبية مرغم الجديدةإماممحمد راملي باليكادان32311582

مرغمالرحمةمفتيشاه جيهان نقاب كل32410425

طوي مرقب2محمد بن راشدإمامسيد عبدالرحمن سيد رحيم32511692

طوي مرقبمرقب الكبيرواعظعلي ولد سويدي32610253

طوي مرقب2خليفة (1)الشيخ محمد بن راشد إمام أولمحمد األمين ولد محمد أحيد32710217

عود المطينةالختالإمام وخطيبمنتصر عادل محمد عبدالعزيز32811909

اللسيليالمرحوم علي السبوسيإمامعبدهللا سيد علوي32911382

القوزالخيرإمامأحمد حسن عليان33011961

البراحةعادل علي صالح أحمد/ الشهيدإمام وخطيبعامر الحبسي331352

المطينةقباءمؤذن أولمبارك أحمد سعد محمود33211979

(2)الطوار حسن آل الشيخإمام وخطيبمحمد أمين نوالة33311552

المدينة العالميةشيخ محمد سعيدإمام أولمحي الدين حسين يوسف33411444

الكرامةكلية الدراسات اإلسالميةإمامالفرات محمد أحمد النجار33512184

الوحيدةالبدورإمام أولمحمد السعيد أبو الوفا النجار33610954

الورقاءآمنه بنت راشدإمامأحمد عبدهللا شاعري33711518

(2)أم سقيم الشيخة ميثاء آل مكتومإمام أولمحمود عبدالمولى سالم عمارة33811567

أم سقيمإبراهيم عبدهللا المالإمامزياد محمد فياض33911690

المطينةسلمان الفارسيإماممحمد جنيد محمد جهانغير علم34011923

4الورقاءالشهيد سيف يوسف أحمد عبدهللا بالهول الفالسيإمامالعربي شجيد34111523

القوز عبدهللا قايد أهليمتعاونعبدالقادر وقيع هللا أحمد342274

3الورقاء أمين الشريفإمامالحكيم السيد محمد محمد34311885

3البرشاءسلطان بن محمد آل نهيانإمامحسن شعبان عبداللطيف34411850

المطينةبرج نهارمتقاعدفهد نجيب عبيسي345350

4الورقاءشيخة بنت سعيد آل مكتوممتعاونسعدي محي الدين جعرور346120

الكرامةالشيخ محمد بن راشدإمام أولتسليم حسين مقبول أحمد34710318

اللسيليعزبة الشيخ مكتوم بن محمدمؤذن أولعليار مولوي ماناكادافات34811483

اللهباببن غديرمؤذنإبراهيم محمد عثمان34912063

الخوانيجأسد بن الفراتإمام وخطيبعمر عبد عباس35011960

هور العنزعائشة رضي هللا عنهاإمام أولشيخنا ولد موالي35110245

الورقاءراشد بن مكتومإمامصالح الدين محمد هشام طاهري35211905

المزهرراشد الجابريإمام أولمصطفى عبد العاطي أحمد محمد35311557

البرشاء جنوبعلي الدشتيإمامسهيل محمود أمير جان محمد35412153

جزر الجميرابني هاشمإمامحفيظ هللا عبدالوكيل35511769

وادي العمرديعبدالناصر الخياطإمامفدا محمد عوض35611901

جبل عليخالد بن الوليدمؤذن أولمحمد النور الطاهر منا35711996

النخيلإبراهيم القرقاويمؤذنمصطفى رفقت سعد المرسي عكاشة35812326

الماريناالرحيممفتيمحمد حسن علي الطاهر35911919

الورسانورسانإمامصدام محمد علي عبدالحليم36012481

جبل عليتاكسي دبيإمام أولالبان أباهي أباهي36110716

دبي جنوبمجمع مطار دبيمؤذنمحمد عبدهللا محمد األمين36212229

مطار دبيالمنطقة الحرةمدير إدارةعلي يوسف عبدهللا عبدالرحيم العوضي363172

عود المطينةمحمد بن عميرإمام وخطيبطاهر سعيد محمود أحمد األسيوطي36412173

القوزكارفان القوزمؤذنمحمد صالح محمد رضا36511972

الحمريةالتوحيدإمام وخطيبمحمد علي سند محمد36610606

الممزرالشهيد محمد علي سيف بالجافلةإمامعلي محمد أبكر إبراهيم367221

البدعاإلمام الشافعيإمامإسماعيل رمضان محمد كليب36811668

جافزاالتوبةمؤذن أولمحمد محمود ولد محمد شيخنا36911600

جافزااألنصارمؤذنأطول عمر محمد عبدالكريم37011962

1الطوارعبدهللا كتيتإمامأحمد محمد جشيم شده371353

عود المطينةعبدهللا كتيتإمام وخطيبمرياح عبد النور37211295

رأس الخورعبدالرحيم كتيتإمام وخطيبمسعد الشبراوي مسعد علي37311216



الورقاءعبدهللا كتيتإمام وخطيبعالء فريد عبدالهادي المتولي37411968

4القوزعبدهللا كتيتإماممحمود محمد عبد العزيز37511786

سيح شعيبدبي باركسمؤذن أولخميس أحمد عبدالعزيز محمد كليب37611958

الطيعزبةإمامبوبكر أب بوي37712134

مردفمردف الكبيرإمام وخطيبعبدالعزيز محمد عبدالرحمن أبوالغيط37812068

مردفالباديإمام أولطارق بن عبدالكبير حدوت37911704

المنخولالمنخول الكبيرإمام وخطيبمحمود زكي38012052

بورسعيدالتاجركبير باحثينسعد بنيحي38111432

البرشاء جنوبأبوبكر الصديقإمام وخطيبمحمد نور الدين العبد هللا38211265

أم الشيفعمر بن الخطابمفتيحسين أحمد سمين38310642

برج خليفةالغفورإمام وخطيبسالمة حسين محمد سالمة38411625

المحيصنةكارفان المحيصنةإمامأبومسلم سلطان محمد38511694

النهدةعبدالرحمن طاهرإمامعالء الدين حمزة مغازي حنطور38611288

القرهودالرحمنإمام وخطيبشريف سالمة مصطفى38711897

عود المطينةعبدالرحيم البناموظفموسى عبدهللا موسى محمد38882

ند الشبابنات عفيرة بن الحجإمام وخطيبفاتح امحمد محمد مسكين38911544

الورقاءبر الوالدينإمام وخطيبمعاذ علي محمد حسام39011990

عود ميثاءعبدهللا كتيتإمام وخطيبالسيد الصبري البصراتي39111133

ند الشباعزبة الشيخ حمدان بن محمد للصقورمؤذن أولعثمان محمود الحمود39211617

1القوزعبدالرحيم كتيتإمامتامر صالح حسن39311981

نايفالزرعوني الكبيرواعظ أولحبيب الرحمن آقامير39410114

جبل عليمستودع الحافالتإماممحمد الطالب محمود39512183

جافزاقباءإمام أولمحمد لقمان الحكيم أحمد39610324

ذافيالعائشة أم المؤمنينإمام وخطيبحسن وجيه حسن هاشم39710444

الخوانيج السكنيةيوسف الجزيريخطيب متعاوتوليد المرزوقي398126

2البرشاء السالمإمام وخطيبتوفيق شقرون39912021

جبل عليالفتحإمام أولحافظ محمد أبو حنيف40010523

المنامة(المنامة الكبير)راشد إمامعبدالكريم عبدالرحمن حسين40112181

المحيصنةعبدهللا كتيتمؤذن أولعبدالقادر علي كريمي40211956

2النهدةسالمه أهليإمامالسيد يوسف عبداللطيف فتح هللا40312105

الصفاعلي بن أبي طالبإماممجدي توفيق البهي دنيا40412028

2البرشاء عبدالرحيم كتيتإمام أولأحمد عزب أحمد إبراهيم40511171

جبل عليالشورىإماممحمود محمد علي الشراكي40612372

هور العنزعيد مديةإماممحمد سالم خان40712416

مطار دبيعبدهللا كتيتمهندسعبداإلله عبدالكريم العبدهللا408151

3الطوارعبدهللا كتيتإمامأسن تقي ديوب40912350

رأس الخورعبدهللا كتيتإمامجاسم محمد الهبر41012008

القصيص الصناعيةالبديعإمامنجيب هللا سيد شريف41111884

الحبيةالجمعةإمام أولعبدهللا سهيل محمد41211451

2القوز المرحوم سيف لوتاهإمام وخطيبمحمد أحمد إبراهيم علي41312024

المحيصنةالكماليمتعاونعبدالقادر سيد كريم414349

المزهرحراءموظف في جمارك دبيسيف محمد عبد العزيز السويدي4157

4القوزرفيعة بنت عميرإمامعبدالرحمن رمضان يوسف سالم41612149

البرشاءالشيزاويمتقاعدعبد هللا عبد القادر محمد4174

القرهودبن درايإمامأحمد عبدالوهاب عساف41811969

غدير البراشيالقدرةإمامسامح أبوبكر أحمد راشد41912424

الطوارمطار دبيإمام وخطيبعمار وليد الحمصي42012078

1المزهرعبيد الحلوإمام أولعبدالحميد عبدالحسيب إسماعيل العدل42112023

السوقبن عوقدإمامبالل داتسي42212079

سيح السلمالعاصفةموظفخليفة ناصر الدهماني423115

1ند الشباالصحابةإمام وخطيبشيخنا ولد زايد42411456

ند الشباسعيد األحبابيواعظعامر محمد محمود عامر42510519

2ند الشبا أحمد بن مجرنإمام أولأحمد الهيبة محمد عبدهللا42611676

اللسيليعزبة محمية الهليمتعاونعبدالهادي منصور سالم العلوي427109

دسكفري جاردننخيلإمامأشرف توني عبدالعزيز محمد42811883

عود ميثاءالوالدينإمامحمزة أسد هللا عبدالعزيز42912473

الرويةعزبة ناسإماممحمد نواز محمد صالحين43011696

اللسيليسالم بن أحمد الفالحيموظفأحمد محمد المنصوري431164

القوزموظفي حكومة دبيإمام وخطيبسعد السيد قطب الشال43212159

الورسانعيسى وخلفان الرحوميمؤذنمحمد حسن حسين43312109

الخوانيجالحبايموظفمحمد يوسف يحيى السعدي434177

اللسيليسيح الدحلإمام أولسيدي عدي43510398

ند الشبانادي ند الشبا الخاصإمامأحمد محمد أحمد الشيخ43611080

البرشاءمحمد بن بياتإمامصابر الزبير محمد موسى43712154

الصاللالمرحوم أحمد الحبايإمامخالد الرحمن نور الرحمن43811263

الرأسسالم مصبح بن حمودهإماممحمود يوسف محمد43911375

4ند الشبا ند الشباواعظمأمون شعبان الراوي44011554

1الخوانيجعمر بن الخطابإمامعمر حمزة44111667

المزهرعباد الرحمنإماميونس عوض علي الحسن44212223

عود المطينةالرضوانباحث أولأحمد عبد هللا المغربي44311436

البطينمرفأ السفنإمام أولمحمد الحسيني إمام عيد44410452

القصيصأبوبكر الصديقإمامعبدالحميد نور محمد كمشادزهي فر44511538

3عود المطينةالمرحوم مطر المزينةإمامكليف رشيد آدن44611777

الخوانيجعبدهللا بن أبي بكرإمامعيسى مهاجر شعيب مهاجر44712192

3الصفوحتيكومإمام وخطيبعمرو عبدالعزيز إبراهيم حماد44812212



النهدةالرضاإمام وخطيبأحمد محمود أحمد علي44912193

1البرشاء جموب فاطمة بطي عتيقإماميحي علي سامبو حامد45012075

الورقاءالشهيد نادر مبارك عيسى سليمانإمام أولأحمد سعد محمود عميرة45111827

4المحيصنةالمرحوم علي الشنقيطيإمام وخطيبصديق محمد صديق علي سالم45210373

3المحيصنة سالم سعيد بوعديلإمام وخطيبعبدالرحمن محمد عبدالرحمن أبوالغيط45312218

تالل اإلماراتمسعود نقفيإمام أولمحمد غي غي45411837

البرشاء جنوبالشهيد إبراهيم غالم سالم حسن البلوشيإمام وخطيبسلطان الحمادي45512430

العويرشعبية سلطانإمامسليمان طاهر المنا45611145

المزهرمحمد كدفور المهيريإمام وخطيبشحاتة سعد عرفة شحاتة45711978

بر دبيمحمد عبدهللا عباسإمام وخطيبعبد الجليل محمد علي45810806

الخوانيجعبدهللا بن جرشمدرسعبد الباسط محمد أمين45916

ند الحمررياض الصالحينإمام وخطيبمحمد عبد الكريم العبد هللا46010668

لهباب2لهباب موظفمحمد علي غانم الكربي461112

المرابع العربيةالشكورإمام وخطيبمحمد محمود الزين46210802

1الحبيةاإلتحاد العقاريةمؤذنمرجي يعقوب بشير46312438

3الورقاءمحمد عيسى الحلوموظفيحي إبراهيم محجوب األهدل464138

3الورقاءعائشة السيد إبراهيمإمام وخطيبعبدالسالم حسن أحمد46512221

تيكومهامل الغيثإماممحمد شاكر عبدالستار محمود فراج46612276

1القوزالشيخ مكتوم بن خليفةإمامسعيد بنور46712315

العياصالشيخ حمدان بن راشدتنفيذي أولعبد الرحمن أحمد بن كله46810902

رأس الخور الصناعيةمصطفى حسن أهليإمامالسيد بدران محمد أحمد46912340

الجدافالشيخة عذيجة بنت صقر آل نهيانإمام وخطيبسيد عمار عبدالفتاح عمار47012032

مجمع دبي اإلستثماريالتقوىإمام وخطيبكريم سعد الدين47112277

اللسيليعائشة رضي هللا عنهاإمام أولمحمد صالح فرنزوده47210863

الرويةالشيخ محمد بن راشدمؤذن أولمحمد أطهر محمد يوسف47311550

2البرشاء جنوب حمدة سعيد حريز الفالسيإماممهد طاهر شيخ علمي47412235

اللسيليعزبة الشيخ مكتوم بن راشدمؤذن أولالوثيق الملقب ولد الداه47511657

مردففايقة سعيديإمامبراء أيمن جراح47612423

أبوهيلالسلف الصالحموظفحمد يوسف محمود الكمالي آل علي477215

1القوزاألنبياءإمام أوليمهل ولد زايد47810729

فالكون سيتينادية الشامسيإمامياسر عبدالحكيم عبدالسالم بركات47912374

المجمع اإلستثماريالمجمعإمامسامي جواد السقا48012286

السوق الكبيرحارب بن حاربإمام وخطيبسعد خالد العلوش48112318

3الورقاءالجليلإماممحمد سمير عبدالقادر48212143

3الورقاءزينب قائدمؤذنأحمد محمد بلوكي48312186

المزهرالفاروقإمام وخطيبمحمد أسامة عيدو48412417

مجمع اإلستثمارالسالمإماممحمد عبدالعزيز عبدالرحمن شدو48512405

الضغايةعثمان الفطيممؤذن أولمحمد سليم دامدا48611405

(4)ند الشبا شمسة بنت حريزإمامشمس المنان فضل منان48711640

المررثاني بن عبدهللاإماممحمد شيخنا48811916

القوزيوسف البدريإمامشهاب مغازي محمد سليم48912482

(2)البرشاءتعاونية اإلتحادإماممعاذ علي العامري49012487

الورسانعائشة بنت أبي بكرإمام وخطيبخيري سعيد رمضان عنبر49112432

قريطيسةعلي سلطان السبوسيإماممحمد عالي أمين49212025

المدينة العالميةعبدالرزاق المطوعإمامعباس عبدالنور معلم محمود49311894

الحبيةحسن الشربتليإمامعبدهللا ماهر إبراهيم أبوالشوارب49412437

القوز الصناعيةعباد الرحمنإمام وخطيبأنس عبد الرحمن كرم49510735

البرشاء جنوبأحمد الغيثإمام وخطيبخالد أحمد حبيب آل غريب49612413

المدينة العالميةآمنه بنت محمد بالخرمإمامعبدالرحمن محمد عالي49712151

الرويهعلي حمد بوهليبةإماممحمد فاضل ولد أعمر49811105

1الورقاء سلطان محمد الغزالإمامأحمد محمد عقيلي جي جيان49911621

4ند الشبا عبد هللا الخرباشإمامعبد هللا حسين الخلف50011276

الراشديةالحرس األميريمؤذنهيثم محمد األنور50112083

1عود المطينة خالد جاسم بن كلبانإمامعبدالرحمن ماهر أبوالشوارب50212429

1العوير موزة خليفة بالحبالةإماممحمد طلحة خالد حسين50312257

1مزهر الرحمةإمام وخطيبإبراهيم محمد يوسف كشيدان50412308

الراشديةاإلمام الشافعيإماموليد مصطفى السيد البدوي50511859

3الورقاء مريم فوالذإماممحمود الوليد أحمد الشفيع50612466

الممزرالطفيل بن عمرو الدوسيمفتي أولعلي أحمد مشاعل50710750

3القصيص الشيراويمستشار عالقاتأحمد محيا أحمد الزاهد50811627

أبوهيلهور العنز الشرقيإمام وخطيبرفعت عبد الرازق محمد50910047

3البرشاء بن مسحار المهيريمؤذنمحمد سعد عبدالستار سعد51012191


