
2021 15يناير الجمعة خطبة كشف
المسجدم الموظفاالسمالمنطقةاسم رقم
دلموك1 الرحيبيالراسبن حينون محمد سالمي 224محمد

باتيلالراسالفطيم2 ميان إسماعيل زبير 11115محمد

سليم3 أمينالراسبن محمد 11078عبدالرزاق

نايم4 عباسالراسبن بوسوتو الرحمن 11136عبد

الجديد5 لوتاه الحدادالراسناصر مصطفى 10953محمد

حمودة6 بن مصبح محمدالراسسالم يوسف 11375محمود

الزهراء7 حسينالضغايةفاطمة يوسف محمد 11030قاريء

هناد8 كوتيالضغايةابو محمد 10226عبدالسالم

الفطيم9 عبدالله دامداالضغايةعثمان سليم 11405محمد

يدعوه10 كوالميانالضغايةبن 10484ابوبكر

فالالضغايةالدبوس11 ولد 10214المجتبى

سعد12 بن الثانيالضغايةالليث محمد عيسى 10459إسماعيل

القيومالضغايةالرحمة13 عبد سيد شريف 10038سيد

شبيب14 إقبالالبطينبن محمد 11843عبدالرحمن

حاذة15 محمدالبطينبن عباس 10528مانجيشوار

خلف16 بن الندويالبطينثاني أكرمي نعمان 10537محمد

قاسمالبطيناإليمان17 حميد علي العزيز 10715عبد

حسنينالبطينبالهول18 محمد عبدالتواب 12290طه

ماجورالبطينبالقيزي19 محمد 12606أحمد

اللهالبطينبالقبب20 عبد 10529عبدالقادر

الحقالسبخةالسادة21 عبيد محمد 11936حافظ

صنقور22 ناصربن محمدعيال عباسي الله عطاء 10240حافظ

أحمد23 ناصرفاطمة سعدعيال احمد 12349مهدي

الغربي24 ناصر ناصرعيال سانجيعيال حسن 10277أسلم

اللطيف25 عبد ناصرمصطفى شيخليعيال شيخلي 10237مصطفى

البسيونيالمررالفطيم26 علي الفتاح 10850عبد

صقر27 بن الخردالمررراشد عبدالرحمن سالم 11104أحمد

نهيان28 آل حمدان بنت لطيفة شريفالمررالشيخة سيد الله 11884نجيب

دلموك29 بن عثماننايفراشد محمد الله 11281عبد

عبدالله30 بن شيخنانايفثاني 11916محمد

الكبير31 زايدنايفالزرعوني عبدالحميد زياد 12001محمد

الكبير32 لطيفة إبراهيمنايفالشيخة حاج 10426آدم

حسين33 ناصر أحمدنايفحاجي نظير الحسين 12510محمود

الراشدين34 ياسيننايفالخلفاء بن خطيب نور 10911محمد

عكاشةنايفالقرقاوي35 المرسي سعد رفقت 12326مصطفى

عوقد36 داتسينايفبن 12079بالل

المطلب37 عبد بن محمدالبراحةحمزة أحمد الباسط 11569عبد



الفطيم38 الله عبد عليالبراحةراشد حسين صابر 11679محمد

الحدادالبراحةاألنصار39 بكر أبو على 11103محمد

أحمد40 صالح علي عادل عظيمالبراحةالشهيد/ نور محمد الحق رضوان 12249محمد

عباده41 بن كوكوالبراحةسعد حامد 11516الجيلي

السفن42 عيدالبطينمرفأ إمام الحسيني 10452محمد

الجديد43 سعيد محمدالمرقباتبور خان الحسن 10137محمد

الرعوالمرقباتقرقاش44 أحمد عبدالعزيز 12295أحمد

الحماديالمرقباتالخبيصي45 حسن محمد 125سعود

العتيبة46 سلطان خدامالمرقباتمنى محمد 11783أسامة

حيدر47 بن عمر زيتونيالرقةمحمد 12037عبدالباسط

مدية48 بن العنزعيد عبدالرحمنهور أكرم 10756محمد

الكبير49 العنزالمنامة عبدالسالمهور الحق مبين محمد 12108حفيظ

الله)50 (رحمه الفطيم ماجد بن العنزأحمد خانهور عبدالمنعم 10395محمد

الجديد51 العنزالمطروشي محفوظهور محمد 11065زكريا

مدية52 بن محمد العنزعيد دررهور حسن 11982مختار

عنها)53 الله (رضي المؤمنين أم عائشة العنزالسيدة مواليهور ولد 10245شيخنا

لوتاه54 صالح العنزمريم عليمهور 12558مبارك

لوتاه55 العنزناصر جدوهور 12337ادم

الصالح56 العنزالسلف خانهور سالم 12416محمد

الزرعوني57 شرقفاطمة العنز حمدانهور شاكر العزيز 98063عبد

عفان58 بن شرقعثمان العنز برباريهور 12016فوزي

العدليالمطينةالهاشمي59 فؤاد 11287محرم

سليم60 بن سلطان بن داتسيالمطينةأحمد 11849يونس

نهار61 أبكرالمطينةبرج عمر 12371عبدالرحمن

مالحفجيالمطينةقباء62 الدين سيف 11945محمد

الفارسي63 محمودالمطينةسلمان سعد أحمد 11979مبارك

الكبير64 موالناالصفيهالصفية احمد 10461سيد

الشرقي65 سعيد الحسنالخبيصيبور محمود الحسن 12022محمد

التاجر66 سعيدخليفة اكبربور 12070جمشيد

لوتاه67 سعيدسعيد ناصربور بن عبدالله بن 111علي

مكتوم68 آل راشد بن حمدان سعيدالشيخ الفاربور أمين عبدالرحيم 11602أمير

الفطيم69 اللهأبوهيلماجد عبد سيد محمد 10604سيد

عمرو70 بن تيلموأبوهيلالمقداد حسن 12094عبدالحفيظ

سلطان71 بن الزهرانيأبوهيلحمد أحمد 317هشام

موزة72 جوكوأبوهيلالحاجة 20201عبدالرحمن

خلف73 عبدالمنعمأبوهيلبن أبوزيد 12491وائل

الشامسي74 عبداللطيفأبوهيلرحمة محمد 11890حسين

حميد75 بنت رجبأبوهيلشيخة الجليل عبد 11199جمال

هريرة76 السالكأبوهيلأبو عمر نافع 12545محمد

الشرقي77 العنز محمدأبوهيلهور الرازق عبد 10047رفعت

المركزي78 األنيسالحمريةالسوق الوهاب عبد 11221هشام



المر79 الحمريةالشيخ الطنطاويميناء إبراهيم محمد 12176محمد

كتيت80 الحمريةعبدالرحيم عباسميناء أحمد إبراهيم 10569محمود

الحمريةالوحيدة81 غنيمميناء عالم محمد 11074ناجي

األنيسالوحيدةالتوحيد82 بكري محمد الحكيم 11424عبد

الوليد83 بن حمادالوحيدةخالد علي سليم الفتاح عبد 10758سليم

النجارالوحيدةالبدور84 الوفا أبو السعيد 10954محمد

الكيتوب85 راشد بن حسنالوحيدةعبدالصمد 12591عمر

مديه86 بن اللهالوحيدةعيد بسم الله 11818محب

طالب87 أبي بن عليالوحيدةعلي جمعة 58483محمد

أعمرالوحيدةاألنوار88 ولد فاضل 11105محمد

أنس89 بن مالك العباسيالوحيدةاالمام مصطفى محمود 10675سعد

بالجافلة90 سيف علي محمد إبراهيمالممزرالشهيد أبكر محمد 221علي

دلموك91 علمالممزربن جهانغير محمد جنيد 11923محمد

النابودةالممزرالممزر92 عبدالرحمن 84عمران

الدوسي93 عمر بن مشاعلالممزرالطفيل أحمد 10750علي

طالب94 أبي بن عليالممزرعلي آل الكمالي محمود يوسف 215حمد

الشيزاويالممزرالوالدين95 عبدالرحيم 12511عبدالله

مكتوم96 آل راشد بن حمدان جوفالقرهودالشيخ لي 12168سراج

الزاهدالقرهودالقرهود97 محيا أحمد 97عبدالرحمن

دراي98 فازيالقرهودبن 12521عبدالكبير

مصطفىالقرهودالرحمن99 سالمة 11897شريف

زيد100 بن عبدالرحمنالخيرانأسامة 12567أحمد

1)المطار101 (مبنى الدولي دبي الحمصيمطار وليد 12078عمار

كتيت102 2)عبدالرحيم (مبنى الدولي دبي الصعيديمطار ابراهيم 12544أحمد

اإلمارات103 طيران الدوليهندسة دبي خبيزمطار بنداري جمعة 12179رجب

الحرة104 الدوليالمنطقة دبي الحوسنيمطار حيدر الله مال 103راشد

المال105 (1)حمدة عودةالطوار عمرو عودة 11665أحمد

بالل106 عبدالله حسن (1)الشهيد الصغيرالطوار محمود 10594صالح

كتيت107 عبدالرحيم (1)عبدالله سليمالطوار محمد 12058مغازي

1081 (1)الطوار مصطفىالطوار الفتاح عبد 11591خالد

1092 (1)الطوار محمدالطوار أحمد العاطي عبد 11557مصطفى

مجرن110 (2)بن بحريالطوار 12248يونس

مالك111 بن (2)أنس محمدالطوار بن محمد 12392آدم

الشيخ112 حسن (2)محمد نوالةالطوار أمين 11552محمد

دعفوس113 (2)بن الزاهدالطوار أحمد محيا 11627أحمد

السويدي114 علي (2)الشهيد المالالطوار حسن محمد 10312عمار

عمر115 بن (2)عبدالله سليمالطوار مغازي محمد مغازي 12200عمرو

عمير116 بن سعيد الله (3)عبد الحريريالطوار خالد 11018أنس

سلطان117 بنت (3)مريم شحاتةالطوار العزيز عبد 10576أحمد

الجديد118 (3)القطامي يحيالطوار قاسم عبدالعزيز 12353يحيى

(3)الزرعوني119 العوضيالطوار عبدالرحيم عبدالله يوسف 172علي



كتيت120 (3)عبدالرحيم ديوبالطوار تقي 12350أسن

ربيعه121 بنت (3)مريم رزالطوار حمزة 10763ممدوح

(1)الرضا122 عليالنهدة أحمد محمود 12193أحمد

علي123 محمد (1)فاطمة درياييالنهدة محمد 280أحمد

طاهر124 محمد (2)عبدالرحمن عبدالبصيرالنهدة 12486قارئ

أهلي125 علي بنت (2)سالمة اللهالنهدة فتح عبداللطيف يوسف 12105السيد

(2)النهدة126 محمودالنهدة العال عبد 11201علي

خويلد127 بنت (2)خديجة أمينالنهدة سالمه 11681سامح

ثابت128 بن (1)زيد علميالقصيص شيخ طاهر 12235مهد

األهلي129 شباب (1)نادي يوسفالقصيص صالح 11925يوسف

(1)األنصار130 يوسفالقصيص محمد 12497عمر

العاص131 بن (1)عمرو قطبالقصيص الحميد عبد 10695محمد

(1)النور132 بغداديالقصيص سعيد هشام 10991محمد

الكبير133 (2)القطامي األهدلالقصيص الرحمن عبد الله 10690عبد

الصديق134 بكر (2)أبو عبدالقادرالقصيص شعبان محمود 12152هشام

سالمين135 (2)بن الحوسنيالقصيص محمد علي 11420إبراهيم

(2)البــر136 أحمدالقصيص صديق 12354ابوبكر

الصغير137 (2)القطامي جبريلالقصيص محمد الرحيم 10862عبد

العزيز138 عبد بن (2)عمر الطاهرالقصيص عبدالصمد بدوي 11994أحمد

القصيص139 (3)شعبية موالناالقصيص مصطفى 10073محمود

طحنون140 (3)بن طبالويالقصيص عبد عاب 11588عمر

باقر141 (3)فاطمة مشاعلالقصيص أحمد 10931محمد

(3)الشيراوي142 كلهالقصيص بن أحمد الرحمن 10902عبد

(3)النور143 مولويالقصيص الله 10772أحمد

(1)البديع144 الصناعية مصطغىالقصيص كامل طه 12470عبدالرحمن

سوقات145 بن أحمد (1)محمد الصناعية عرفاتالقصيص الششتاوي 11539فؤاد

(1)الرحمن146 الصناعية خانالقصيص علي 11083أرشد

عنه147 الله رضي الصديق (2)أبوبكر الصناعية أحمدالقصيص محمد 12213رشيد

الزبير148 بن (2)طلحة الصناعية عبدالواحدالقصيص علي 10492أحمد

(3)المتقين149 الصناعية جوكوالقصيص 10551عبدالسالم

الله)150 (رحمه غافان راشد (4)خميس الصناعية عمرالقصيص عبدالله عبدالرحمن 12210عبدالله

لوتاه151 أحمد عيسى (1)آمنة يحيالمحيصنة مال يحي 11686خالد

القرقاوي152 علي (1)محمد عبدالفتاحالمحيصنة حمدي 12170محمود

عبدالعزيز153 بن (1)عمر البلوشيالمحيصنة محمد أحمد عيسى 11902ناصر

راشد154 بنت (1)فاطمة إالهيالمحيصنة فضل شيخ إالهي 12234عباد

شقر155 (2)أبو أكبريالمحيصنة 12331عبدالباسط

(2)الكمالي156 كريمالمحيصنة سيد 349عبدالقادر

العارف157 نصرالله الكريم عبد (2)حمد محمدالمحيصنة أحمد حسن 102محمد

(2)الشهداء158 الهوتيالمحيصنة محمد بن يوسف 12589يعقوب

عاشور159 حسن محمود سالم (3)الشهيد ناجيالمحيصنة حزام عبده 11101أحمد

(3)التقوى160 الكمارالمحيصنة طه محمد 11126أحمد



فوالذ161 (3)شريفة رمكانيالمحيصنة بور رضا خالد 12601حمزة

الزهراء162 (3)فاطمة عبيدالمحيصنة محمد 10958حسن

محصن163 بن (3)عكاشة لكحلالمحيصنة بن 12077خالد

لوتاه164 (3)إبراهيم عيدوالمحيصنة أحمد أسامة 11294محمد

بوعديل165 سعيد (3)سالم أبوالغيطالمحيصنة عبدالرحمن محمد 12218عبدالرحمن

(4)الرحمن166 محمدالمحيصنة حسين نور 11649شعيب

نهيان167 صقرآل بن زايد بن (4)خالد الدينالمحيصنة نجم 12343سيد

العوام168 بن (4)الزبير خليلالمحيصنة محمد أحمد 10110محمد

دبي169 مواصالت (4)سكن عليالمحيصنة الله عبد إسماعيل 10643الحسيني

لوتاه170 أحمد سيف (4)علي بواللالمحيصنة 11872محمد

الداري171 (4)تميم الكبيسيالمحيصنة عيادة 11426محمد

الله)172 (رحمه الشنقيطي (4)علي عبدالكالمالمحيصنة 11876عبدالمعبود

كتيت173 (4)عبدالرحيم كريميالمحيصنة علي 11956عبدالقادر

الله174 رحمه محمد بن راشد (4)الشيخ عزيزالمحيصنة 11284كامل

شماالصديق175 باصلعهند عبيد سعد 11262صالح

المؤمنين176 أم شماعائشة راسخند الرحمن 12089حبيب

حارثة177 بن الكبيسيالراشديةزيد القادر 10873عبد

الجديد178 المواسالراشديةالقطامي نواف 10460أحمد

الشافعي179 البدويالراشديةاإلمام السيد مصطفى 11859وليد

حريز180 بن عثمانيالراشديةعيسى أنور 10611قاسم

األميري181 عيدوالراشديةالحرس 12597أحمد

الفهيم182 أنصاريالراشديةعائشة قاسمي ناظم 10645محمد

الكبير183 الديالراشديةالراشدية ايات 12027يوسف

فوالذ184 موسىالراشديةبن رجب نايل 10884هشام

المال185 سعيد شوفيالراشديةمحمد 12561محمد

أحمدالراشديةالجسمي186 على 10912عثمان

بدر187 ابراهيمالراشديةأهل محمود محمد 10167كمال

عباسالراشديةالعتيبة188 11147حسين

السويدي189 إسماعيلالراشديةالقطامي محمد 10470رضوان

عبادة190 بن فاكوشالراشديةسعد ثابت 10573حسان

العلماء191 الخطيبالراشديةسلطان 10583عدنان

الخطيبالراشديةالهدى192 10349عمر

الشفقالراشديةالصالحين193 مصلح علي سعيد 11453محمد

الخطاب194 بن وجيهالراشديةعمر 11197محمود

(الفطيم)195 سوقات بن بديسوالراشديةحمد الحكيم 10488عبد

عمران196 بنت الحقالراشديةمريم نور 10596راشد

عمير197 بن األنوارالراشديةعيد 12083هيثم

مراد198 عبدالله محمد الحمرالشهيد الدينند جمال محمد الجليل 10669عبد

السويدي199 الحمرالقطامي السندند ركن 10754طريف

الشيراوي200 حمد عبدالعزيز محمد الحمرالشهيد سوزائيند سالمي الله عبد 10709طارق

الحميري201 عتيق الحمرخلف عليند أدوموا 11770محمد



محمد202 بنت الحمرفاطمة عباسند عبطان الحميد 10836عبد

الحمرالكاظم203 الجميليند 328أحمد

الحمرحفصة204 الرميثيند عبيد 93عمير

الكتبي205 الحمرعفراء الجبارند عبد سلمان 11114وليد

لوتاه206 راشد الحمرناصر األهدلند سليمان 10849محمد

الصالحين207 الحمررياض الكماليند القادر عبد الله 11315عبد

مكتوم208 بن راشد (1)الشيخ طاهريالورقاء هشام محمد الدين 11905صالح

الغزال209 محمد (1)سلطان عقيليالورقاء محمد 11621أحمد

راشد210 بنت (1)آمنه شاعريالورقاء عبدالله 11518أحمد

سليمان211 عيسى مبارك نادر (1)الشهيد عميرةالورقاء سعد 11935أحمد

(2)قباء212 دافرونوفالورقاء 11705نارولوجون

(2)طه213 نقراشالورقاء 11682هادي

البلوشي214 غريب علي خالد (2)الشهيد باصلعةالورقاء عبيد سعد 11297عمر

الكبير215 (2)الورقاء المالالورقاء الله عبد الرحمن 11242عبد

(3)النور216 اللهالورقاء نعمت ولد الله 11519أسد

بالشاالت217 (3)نافع الطهالورقاء فوزي 12296أحمد

عفان218 بن (3)عثمان عبدالصمدالورقاء 12206بدي

قايد219 حسن عبدالله (3)زينب عليالورقاء عبيد 10890جبير

الشريف220 (3)أمين محمدالورقاء محمد السيد 11885الحكيم

(3)الجليل221 عبدالقادرالورقاء سمير 12143محمد

فوالذ222 (3)مريم أحمدالورقاء الوليد 12466محمود

(3)الكمالي223 هدهودالورقاء أحمد مهدي 12165أمير

الوالدين224 (3)بر عسافالورقاء 11969أحمد

إبراهيم225 السيد بنت (3)عائشة أحمدالورقاء حسن 12221عبدالسالم

كتيت226 (3)عبدالرحيم الهاديالورقاء عبد فريد 11968عالء

الحلو227 عيسى (3)محمد بيرالورقاء داد علي 12608يونس

الله)228 (رحمه جناحي عقيل إسماعيل (4)احمد صادقيالورقاء طاهر محمد 11684محمود

الجنة229 (4)طريق شوكتالورقاء 12125محمد

مكتوم230 آل سعيد بنت (4)شيخة موسىالورقاء الله 12489عبد

الفالسي231 بالهول يوسف سيف (4)الشهيد شجيدالورقاء 11523العربي

فوالذ232 (4)سعيدة هاشميالورقاء عبدالله 11079سليمان

رفيع233 محمد عائشة سابقا المنقوس- فرج جمعة (4)الشهيد/هيثم مستغانميالورقاء 12387فيصل

عمير234 بن الثانيةمصعب حمديالورقاء الجليل 12462عبد

الثانيةالشريف235 محمدالورقاء نور الحميد 11538عبد

البلوشي236 باقر يونس الخورالشهيد الرحمنرأس عبد الشفيع أحمد 10791الوليد

جمعة237 بن الخورسهيل أمجدرأس 10618محمد

دبي238 وجمارك الخورموانئ عبدالغفوررأس 10618عمر

كتيت239 (3)عبدالرحيم الصناعية الخور الشرقاويرأس أحمد محي 12307عبدالرحمن

كتيت240 (3)عبدالرحيم الصناعية الخور الهبررأس محمد 12008جاسم

فودة241 الصناعيةخالد الخور حسينرأس حسن 12109محمد

الصناعيةالختال242 الخور عدنانرأس محمد 12563حافظ



أهلي243 حسن (3)مصطفى الصناعية الخور أحمدرأس محمد بدران 12340السيد

القمزي244 بالخرم محمد بنت (1)آمنة عاليورسان 12151عبدالرحمن

المطوع245 عبدالعزيز (1)عبدالرزاق محمودورسان النور عبد 11894عباس

الشامسي246 هندي بنت 1مريم محمودورسان 12598ضياء

العالمية247 (1)المدينة كريمورسان سعيد 11545عبدالسالم

عبدالله248 محمد سعيد (1)محمد يوسفورسان حسين الدين 11444محي

عباسي249 (1)عقيل الخميسيورسان عمر محمد 12492ممدوح

الله)250 (رحمه الرحومي سلطان بن (1)أحمد قاريورسان ديان 12504فضل

(1)ورسان251 عبدالحليمورسان علي محمد 12481صدام

(3)الغفران252 اللهورسان العبد الكريم عبد 10668محمد

بكر253 أبي بنت (3)عائشة عنبرورسان رمضان سعيد 12432خيري

المناعي254 مصطفىمردفموزة طاهر أحمد 11077كمال

رباح255 بن مالمردفبالل 12009محمد

البادي256 سعيد خميس المدحانيمردفمحمد 64حسن

بالقيزي257 علي أحدادمردففاطمة 12355عبدالسالم

سعيدي258 جراحمردففايقة أيمن 12423براء

الكبير259 أبوالغيطمردفمردف عبدالرحمن محمد 12068عبدالعزيز

مشرف260 الرحمنمشرفحديقة عبد محمد ولد المصطفى 10932محمد

السويدي261 سالم (1)عوشة حسنالمزهر 12309حجازي

(1)الفاروق262 حاجيالمزهر عبدالعليم حافظ فيضان 12306محمد

لوتاه263 أحمد بن (1)سلطان السيدالمزهر شعبان السيد 11257محمد

(1)حراء264 السويديالمزهر العزيز عبد محمد 12054سيف

الرحمن265 (1)عباد الحسنالمزهر علي عوض 12223يونس

(1)قباء266 عبدالمنعمالمزهر سليم 12543أحمد

المري267 عبيد علي سالم (1)الشهيد أحمدالمزهر صالح 12509مختار

الحلو268 (1)عبيد العدلالمزهر 12023عبدالحميد

ثابت269 بن (1)حسان أحمدالمزهر محسن ناجي 12362علي

الجابري270 (1)راشد الكماليالمزهر عبدالرحمن أحمد 11533محمد

الشحي271 عبيد (1)آمنة مالحفجيالمزهر الدين بدر محمد 10797حمزة

(1)الرحمة272 كشيدانالمزهر محمد 12308إبراهيم

الله)273 (رحمه المهيري كدفور (1)محمد شحاتةالمزهر عرفة سعد 11978شحاتة

الكعيبي274 راشد هالل راشد (1)الشهيد األمينالمزهر محمود 11541محمد

(1)الحمراني275 حيانيالمزهر بكر 10861محمد

(الفتح)276 المري الله عبد (1)عوشة الطيبالمزهر عوض 12338بابكر

2771 الزهر - البادي خميس (1)محمد االلالمزهر الدين إقبال 12131محمد

ياسين278 (1)أحمد اللهالمزهر عبد حسينار 11289ثيروفات

الهاشمي279 يعقوب السيد (1)عائشة زرزورالمزهر صبحي هشام 10293محمد

األرقم280 أبي بن (2)األرقم صالحالمزهر أحمد محمد 11893حمد

عوف281 بن الرحمن (2)عبد حسينالمزهر جمال نعيم 10868محمد

(2)طيبــة282 عمارالمزهر عبدالفتاح عمار 12032سيد

حريز283 (2)بن الشحيالمزهر ......أحمد



النابودة284 جمعة (2)محمد سالمةالمزهر بشير محمد المنتصر 11060محمد

مكتوم285 آل مانع بنت لطيفة (2)الشيخة ويسيالمزهر ياسين الله 10708عبد

الدبوس286 الله عبد إبراهيم خالد (2)الشهيد/ السيدالمزهر الله عبد عمر 11844محمد

الخالفي287 (2)علي أحمدالمزهر زبير الله 11562عبد

عمير288 بن (1)محمد المطينة األسيوطيعود أحمد محمود سعيد 12173طاهر

لوتاه289 صالح بن (1)ناصر المطينة عليعود صديق الرحمن 11766جهاد

كلبان290 بن محمد جاسم (1)خالد المطينة أبوالشواربعود ماهر 12429عبدالرحمن

الخطيب291 (1)عبدالمجيد المطينة حمزةعود مصطفى 11856أسامة

كتيت292 محمد (1)عبدالرحيم المطينة النورعود عبد 11295مرياح

األنصاري293 عبدالعزيز محمد إبراهيم علي (2)الشهيد المطينة البوسعيديعود صالح فرج زايد 11120صالح

أهلي294 غانم (2)سلطان المطينة صالحعود محمود يوسف 11735محمد

(2)الرضوان295 المطينة المغربيعود الله عبد 11436أحمد

(2)البدر296 المطينة عليعود عثمان الله 12099عبد

(2)الختال297 المطينة عبدالعزيزعود محمد عادل 11909منتصر

البناء298 عبدالرحيم (2)محمد المطينة محمدعود موسى عبدالله 82موسى

الله)299 (رحمه المزينة خميس (3)مطر المطينة آدنعود رشيد 11777كليف

الرئيسي300 أحمد بنت (3)حصة المطينة فرجعود علي محمد 11543إبراهيم

الكبير301 (1)الخوانيج محمدالخوانيج عبدالله 12199خليفة

الخوانيج302 (1)شعبية احمدالخوانيج محمد الله 12015نجيب

عفان303 بن (1)عثمان بلبوزيالخوانيج 12182خالد

الحريز304 محمد (1)حمد محمودالخوانيج سالمة محمود 11618ياسر

الله)305 (رحمه الجزيري عبدالله (1)يوسف المرزوقيالخوانيج 126وليد

الخطاب306 بن (1)عمر حمزةالخوانيج 11667عمر

شبيب307 بن (1)راشد محمدالخوانيج سيف 11624عمر

الفرات308 بن (1)أسد عباسالخوانيج عبد 11960عمر

بكر309 أبي بن (1)عبدالله مهاجرالخوانيج شعيب 12192عيسى

رواحة310 بن الله عبد (1)األرحام الفتاحالخوانيج عبد محمد 11702أحمد

السالم311 (1)دار النورينالخوانيج ذو 12013حسن

ظاهر312 بن (1)خلفان المعطيالخوانيج عبد الحكيم عبد 12455شعبان

الشامسي313 (1)رحمة الكريمالخوانيج عبد أحمد العزيز 11195عبد

الحباي314 أحمد (1)المرحوم األنصاريالخوانيج أحمد محمد الله 6عبد

الرقباني315 محمد (2)سعيد الواحدالخوانيج عبد 11938قاري

شاةالطيالرواشدة316 مفرق الله 11619كليم

جرش317 بن العمرديعبدالله السعيدوادي عبدالله عثمان 12289محمد

الخياط318 العمرديإبراهيم عوضوادي محمد 11901فدا

الفاتح319 العمرديمحمد إسالميوادي حسين 11787أبوبكر

سوقات320 بن العمرديحمد عاشوروادي عطية فتحي 10069فتحي

الزهراء321 العمرديفاطمة عيسويوادي جمعة حداد 10992ممدوح

الله)322 (رحمه الحلو العمرديعبيد عبدالرحمنوادي 12421أبوبكر

الشافعي323 الصغيرالعياصاإلمام يوسف 10755محمد

راشد324 بن حمدان إبراهيمالعياصالشيخ حسن 12202أحمد



راشد325 بن حمدان الشيخ حاجيالطيعزبة الله جوهر 12012قاري

الطي326 شيخناالطيعزبة محمد ولد محمود 11600محمد

عمير327 بن (1)مصعب أحمدالعوير زينل 10799أسد

راشد328 بن احمد (1)الشيخ ابوالسعودالعوير علي محمد 11762احمد

الكبير329 (2)العوير عتيقالعوير الجبار عبد 10856محمد

حميدان330 بن (2)شعبية جمعةالعوير بيومي الناصر 10730عبد

سلطان331 (1)شعبية المناالعوير طاهر 11145سليمان

المالكي332 أشهب (2)اإلمام عليالعوير محمد 11798مبارك

الثانية333 (2)العوير النيهالعوير 12285عبدالحكيم

بالحبالة334 خليفة (1)موزة حسينالعوير خالد طلحة 12257محمد

حميدان335 عبدالله (2)موزة عليالعوير مسعد الشبراوي 11216مسعد

بالهول336 عبدالله محمد (1)عائشة الجسميالعوير .....أحمد

بالعبيدة337 (1)العوير- الهاديالعوير محمد .....فوزي

مالك338 بن (2)أنس خليفةالعوير همام المحمدي 11057محمد

الروية339 (3)محمية عبدالحكيمالروية طاهر 11931محمد

بوهليبة340 حمد (3)علي محمدالروية عمران 12145محمد

(3)الروية341 يوسفالروية محمد أطهر 11550محمد

ناس342 صقور (3)عزبة محمدالروية إبراهيم 12066محمد

مسليارالشندغةالشـيوخ343 إبراهيم 10462بوزاكال

الكبير344 الكبيربردبي الدينالسوق ركن عزير 11407محمد

الكبيرالفاروق345 عليالسوق محمد السالم 10547عبد

خميس346 مصبح خميس الكبيرالشهيد سلطانالسوق طارق 10179محمد

الرحمن347 عبد الكبيرأحمد العالمالسوق فريد محمد 11699حافظ

الكبيرطــه348 كانبوريالسوق خالد 10567محمد

حارب349 بن الكبيرحارب العلوشالسوق خالد 12318سعد

عباس350 عبدالله الفقارالحمريةمحمد ذو 12399نور

أيوبالحمريةالفتح351 أسعد 10564محمد

عليالحمريةالسالم352 محمد 10806عبدالجليل

السكني353 راشد (2)مجمع هرير القاضيأم حافظ محمد الدين 11780عالء

الصحة354 لهيئة العامة (2)اإلدارة هرير اللهأم حماية مولوي الله 11833هداية

ثاني355 آل علي بن أحمد (2)الشيخ هرير كلأم خائيستا كل 12014مختار

راشدالرستماني356 أحمدميناء الحكيم لقمان 10324محمد

الكبير357 محمودالمنخولالمنخول زكي 12052محمود

بركانيالمنخولالفالح358 11941حكيم

الغزالي359 حامد علىالمنخولأبو عمر الناصر 11373عبد

زينليالمنخولالتوحيـد360 عبدالرحمن 10600عبدالرحيم

بالشاالت361 حسن عثمانالرفاعةسلطان محمد عبدالعزيز 12476داؤد

الكبير362 قريشيالكرامةالكرامة الرحمن 10071محبوب

اإلسالمية363 الدراسات جميلالكرامةكلية عالم 10601خورشيد

الله)364 (رحمه الهويدي ضاعن عبدالجليلالكرامةحمد مولوي الرحمن 11698شفيع

الزهري365 ميثاءعبدالله سالمعود محمد الدين 10609محي



كتيت366 محمد ميثاءعبدالرحيم محمدعود الصبري 11133السيد

الرياضي367 الوصل ميثاءنادي الموزعيعود ناصر أحمد الله عبد 10859محمد

ميثاءالوالدين368 عبدالعزيزعود الله أسد 12473حمزة

السوداني369 االجتماعي ميثاءالنادي الشيخعود احمد 12198عمير

لطيفة370 ميثاءمستشفى عبدالفتاحعود الدين 11768بهاء

المذهولالجافليةالنبهان371 خلف 11817عبدالجبار

الجراح372 بن عبيدة محمدالجافليةأبو علي سليم 12457رمضان

الصغير373 شاهالجافليةالجافلية أكبر محمد قاري 11127أحمد

الكبير374 لطيفة داركوئيةالجافليةالشيخة حسيني اسحاق 10138محمد

الصغير375 لطيفة عليالجافليةالشيخة كاشف 12039سيد

الغفاري376 ذر عبدالعظيمالجافليةأبو حمدي 12133محمد

الزبير377 بن الله يوسفالسطوةعبد السيد محمد 12201رضا

الصديق378 بكر عبدالفتاحالسطوةأبو محمد إلياس 11788محمد

كعب379 بن مصريالسطوةأبي نوري 10333جابر

عبداللطيفالسطوةقرطبة380 القناوي 12334شعبان

علي381 أحمد محمد حمزة األهدلالسطوةالشهيد أبكر 10878عبدالله

جرش382 بن الطالبالسطوةأحمد ول الشيخ حيدره 12253محمد

عالمالسطوةياسين383 شاه 10249محمد

فيروز384 خميس أبوحنيفالسطوةفاطمة محمد 10523حافظ

األساسي385 للتعليم مكتوم آل شيخناالسطوةمدرسة ولد بودبوس 10789أحمد

الكبير386 أحمدالبدعالسطوة محمد 12554سامح

الشافعي387 كليبالبدعاإلمام محمد رمضان 11668إسماعيل

الهاشمي388 محمد عقيليالبدعالسيد محمد 11836يونس

الوصل389 حميدالبدعشعبية علي 10705محمد

أنس390 بن محمدالبدعمالك آدم 12069إبراهيم

الغرير391 أحمد أحمدالبدعماجد المالك عبد 10595ضاحي

القاسمي392 الرحمن عبدالواحديالوصلعبد عبدالله نور 11173محمد

الفالسي393 زعبيل جمعة عنبر سعيد عبدالواحديالوصلالشهيد نور محمد 10765محمود

خضيرالوصلالنور394 10945أحمد

شبيب395 عبدالله عبدالرحمنالوصلآمنة عبدالله 12057أحمد

ظاعن396 بن األمينالوصلخليفة محمد ولد يسلم 10393محمد

جمعة397 رمضان (1)أحمد الهاشميجميرا 58480مصطفى

صديقي398 أحمد (1)قاسم الدينجميرا 12187بهرام

(1)جميرا399 الشحيميجميرا سعد 11440محمد

المر400 بنت (1)حصة الوهبانيجميرا محمد 11641عبدالودود

فرحان401 محمد خميس بدر (1)الشهيد شهيداللهجميرا محمد 11148حافظ

العتبية402 أحمد بنت (1)نورة الشعيريجميرا 11478يوسف

جمعة403 بن (1)سهيل الصباغجميرا محمد الغني 10251عبد

مكتوم404 آل جمعة (1)ثاني جوهرجميرا سيد جميل 12161سيد

الصديق405 بكر (1)أبو عبداألحمدجميرا عبدالرزاق 11835عبدالودود

محمد406 السيد الدين (1)شرف اللهجميرا عبد الرحمن عبد 10790شكري



الحديث407 (2)راشد شوشانجميرا الحميد عبد العليم عبد 11559محمد

الفالسي408 بخيت (2)راشد الحمودجميرا محمود 11656محمد

ناصر409 بن (2)عبيد زينجميرا محمد الباسط 10392عبد

عبدالرحيم410 (2)شمسة عبدالرزاقجميرا 10509طه

مكتوم411 آل راشد بن محمد الشيخ (3)سمو معوضجميرا سمير 11873محمد

جمعة412 الشيخ بن (3)محمد إفرخاسجميرا 11229محمد

عتيق413 بن ثاني (3)صلف حميدةجميرا الغني عبد سعد 11384أحمد

414(3) (3)جميرا سيكجميرا 11648أحمد

الفهد415 (3)خليفة زيدانجميرا محمود 10234خالد

الحج416 بن (3)مطر طهجميرا حسن 11403علي

المهيري417 عبدالله بنت (3)ميثاء خضرجميرا جوهر 11895عبدالله

دبي418 رحيمالجدافجداف سيد كريم 10097سيد

العبيدليالجدافالمجيد419 عبدالله
نهيان420 آل صقر بنت عذيجة السقاالجدافالشيخة جواد 12286سامي

المرى421 كرود بو عبيد أحمد سعيد عليالوصلالشهيد المعطي عبد إبراهيم 11170وليد

مكتوم422 آل موزة األولىالشيخة زادةالصفا شيخ محمد نور نور 10804أحمد

األولىعائشة423 راجيالصفا خليف 11377موسى

طالب424 أبي بن األولىعلي توفيقالصفا 12028مجدي

المال425 بطي الثانيةعائشة أحمدالصفا اللطيف عبد عطية 11094أحمد

يحيي426 الثانيةأم محمدالصفا دولت الله 12225سليم

المهيري427 هندي بن خميس الثانيةمحمد قيومالصفا فضل ديان 12475فضل

األبرار428 األولىروضة سقيم بحالقأم أحمد 10614محمد

ثاني429 ماجد األولىمحمد سقيم حنطورأم مغازي 11359خالد

فهد430 بن محمد األولىأحمد سقيم عبدالباقيأم علي 12549أمير

المر431 بنت األولىحصة سقيم بارزأم الله 12302وحيد

المليح432 األولىعبدالله سقيم عبدالوكيلأم 11769عبدالحفيط

المحيربي433 بطي بن األولىفرج سقيم عبدالرؤؤفأم أحمد 12587نور

األولىالمنارة434 سقيم عثمانأم محمد الله 11707منيرعبد

المزروعي435 محمد بن األولىأحمد سقيم عبداللهأم عبدي 11636محمود

الروم436 سالم بنت جمعة بنت األولىمريم سقيم الخوليأم محمد العزيز عبد 11703محمد

المال437 الله عبد األولىإبراهيم سقيم فياضأم محمد 11690زياد

مسعود438 بن الله األولىعبد سقيم عبدالعزيزأم إبراهيم 12368محمد

الثانيةالصالح439 سقيم نوحأم أحمد محمد 11390نبيل

الثانيةالشيوخ440 سقيم واحديأم الحق 11291شمس

الطاير441 الثانيةحميد سقيم عطيةأم بن بقدور 11774بشير

األنصاري442 أيوب الثانيةأبو سقيم مصطفىأم صبري 11240محمد

حزيم443 بن الثانيةسعيد سقيم سمينأم أحمد محمد 11485عبدالرحمن

الصامولي444 بطي بن الثانيةمحمد سقيم خليفةأم المولى عبد السيد 10408شعبان

عابد445 الثانيةبن سقيم سمرةأم ياسين 10764أحمد

مكتوم446 آل سعيد بنت شمسة الثانيةالشيخة سقيم أباهيأم أباهي 10716ألبان

الطاير447 مطر الثانيةمحمد سقيم شريفأم محمد آصف محمد 11807قاري



مكتوم448 آل راشد بنت ميثاء الثانيةالشيخة سقيم قربانأم محمد الغفار 11773عبد

المر449 أحمد مجرن الثانيةالشيخ سقيم أحمدأم محمد 12184الفرات

الثالثةالمحاربة450 سقيم السبحانأم محمد حافظ الرحمن 11307سيف

جرش451 بن الثالثةعبدالله سقيم عليأم أحمد عبدالواحد 12418أحمد

ياسر452 بن أبوزيدالمنارةعمار على أبوزيد 12139علي

النعمان453 الله عبد بنت كلالمنارةإنصاف حسن كل محمد 11112حافظ

المزروعي454 زيدانالمنارةعائشة 12335أشرف

قاسم455 عبدالله صديق فؤاد عمارةالمنارةالشهيد سالم المولى عبد 11567محمود

الله456 عبد محمدالمنارةقاسم الل حاجي الله 11374نور

الطاير457 مطر دستكيرالمنارةميثاء غالم المتين 11386عبد

محمدالمنارةالمنارة458 سالم الفيتوري 11458أسعد

الله)459 (رحمه الشيباني الرحمن حسينالمنارةعبد مصطفى 11878بالل

كاظم460 الشيفصديق الغباريأم 12080عدي

الشيفجبريل461 محمدأم سند علي 10606محمد

الله)462 (رحمه تميم عبيد الشيفعلي الرحمنأم عبد خلف الرحمن 10689عبد

الشيفالفرقان463 عبيدأم زكريا 10892يحيى

الخطاب464 بن الشيفعمر األهدلأم سمين أحمد 10642حسين

الرحمن465 الثانيةعباد الصناعية كرمالقوز عبدالرحمن 10735انس

الرابعةاألنبياء466 الصناعية عماروالقوز الرحمن عبد 10696محمد

مكتوم467 آل راشد بن أحمد األولىالشيخ عمرالصفوح محمد 11812نذير

مكتوم468 آل سعيد بن خليفة األولىالشيخ جاماالصفوح محمد 11477أدين

الحاج469 األولىعلي جنوب توريالبرشاء هادي 12085محمد

األولىالدشتي470 جنوب موالناالبرشاء الله مغفور غغور 11910فضل

البلوشي471 حسن سالم غالم إبراهيم األولىالشهيد جنوب الحماديالبرشاء محمد عبدالله 12430سلطان

عتيق472 بطي األولىفاطمة جنوب حامدالبرشاء سامبو علي 12075يحي

مبارك473 بنت األولىعيدة جنوب توريالبرشاء 12477إبراهيم

األولىاإلخالص474 جنوب الواحديالبرشاء عبد محمود 12394إبراهيم

األولىالمغفرة475 جنوب عربالبرشاء موسى شعيب 12395أحمد

األولىدليبه476 جنوب البلتاجيالبرشاء محمد أحمد 11277خالد

يتيم477 علي األولىحسين جنوب ضياءالبرشاء أحمد العزيز 11775عبد

الصديق478 بكر الثانيةأبو جنوب اللهالبرشاء العبد الدين نور 11265محمد

الفالسي479 حريز سعيد الثانيةحمده جنوب راجهالبرشاء أحمد منير 12562عبدالله

الله)480 (رحمه شناف بن الثانيةخلفان جنوب الخلفالبرشاء حسين الله 11276عبد

الغيث481 الثانيةأحمد جنوب عليالبرشاء أل حبيب أحمد 12413خالد

482JVC الدائرية جميرا الرابعةقرية جنوب بطلالبرشاء إبراهيم أحمد 12333محمد

الله)483 (رحمها شرف يوسف محمد السيد الرابعةفاطمة جنوب عبداللهالبرشاء السعيد محمد 12160السعيد

السابعةالشكور484 الصفا العزيزوادي عبد أحمد 11958خميس

نقفي485 مسعود الرابعةعارف عثمانالثنية محمد 12217حافظ

هاشم486 الخامسةبني مشاعلالثنية علي 11000محمد

العقارية487 األولىاإلتحاد سليمالحبية عباس عبدالرحمن محمد 12110عبدالله

األولىالعدل488 دكارالحبية 12298إدريس



الله)489 (رحمه شربتلي عباس األولىحسن الشوابالحبية أبو ماهر 12437عبدالله

الرابعةالجمعة490 أحمدالحبية سهيل الله 11451عبد

الثانيةتيكوم491 حمادالصفوح إبراهيم 12212عمروعبدالعزيز

صديق492 جميراعبدالرحمن محمدنخلة سند علي 11577حمادة

دبيالرحيم493 الطاهرمرسى حسن 11904محمد

دبيالتسامح494 عبدالكريممرسى ولد 12051محمد

الغيث495 األولىهامل فرجالثنية محمود عبدالستار شاكر 12276محمد

بدري496 هادي محمد األولىيوسف مغازيمعيصم 12482شهاب

العطار497 عبدالله (1)شريفة زغيرالبرشاء محمد خالد 11706زياد

المنصوري498 سيف بن جمعة (2)الشيخ حسنالبرشاء إبراهيم الحليم 10917عبد

عتيق499 بن ثاني (2)صلف بخشالبرشاء فقير رفيق 10683محمد

كتيت500 محمد (2)عبدالرحيم أحمدالبرشاء عزب 1171أحمد

رباح501 بن (2)بالل عبدالغنيالبرشاء عبدالفتاح 11711قاري

الصالحين502 (2)رياض الطاهريالبرشاء الله عبد محمد 87ياسر

البلوشي503 عبدالله حسن حسين علي (2)الشهيد مصطفىالبرشاء المجد أبو عبدالفتاح 11194أشرف

اإلتحاد504 (2)تعاونية العامريالبرشاء علي 12487معاذ

(2)السالم505 شقرونالبرشاء 12021توفيق

نهيان506 آل صقر بن زايد بن محمد بن سلطان (2)الشيخ عبداللطيفالبرشاء شعبان 11850حسن

المهيري507 (2)خميس الرحمنالبرشاء شفيع الرحمن 12274حفيظ

أمين508 محمد (2)رحاب المعتصمالبرشاء 20202محمد

الفالسي509 سعيد بنت (2)حمدة ميرجاالبرشاء حسن 11841جيبيل

عبدالمطلب510 بن (2)حمزة الشرفيالبرشاء هشير 11852محمد

بالل511 علي فريد (3)الشهيد عليانالبرشاء حسن 11961أحمد

بكر512 أبي بن (3)عبدالرحمن الحموديالبرشاء عبدالله أحمد 90علي

الصفا513 وادي (3)إسطبل الرحمنالبرشاء عبد القهار 11408عبد

(3)المهتــدي514 األبيضالبرشاء 11677يونس

زيد515 بن (3)أسامة جمالالبرشاء محمد 11097عبدالفتاح

(3)الفردوس516 إسماعيلالبرشاء محمد مصطفى 10909محمد

مسحار517 (3)بن عبدالستارالبرشاء سعد 12191محمد

الشيزاوي518 (3)علي حسينالبرشاء قاسم 12036حسين

بيات519 بن علي (3)محمد موسىالبرشاء محمد الزبير 12154صابر

المهيري520 عابد بن سيف (3)محمد جانالبرشاء حكم 12410إدريس

خليفةالغفور521 سالمةبرج محمد حسين 11625سالمة

راشد522 بن حمدان الشيخ خليفةإسطبل الخراشيبرج 10700أحمد

راشد523 بن محمد الشيخ خليفةإسطبل غالمبرج محمد 11071ياسين

المسيب524 بن (1)سعيد محمودالقوز محمد 12458محمد

وقاص525 أبي بن (1)سعد سالميالقوز احمد 10766إسحاق

الله)526 (رحمه بالغزوز عبدالله (1)حسن المرزوقيالقوز مباشري حسن أمين محمد 12508أحمد

الله527 عبيد سالم بنت (1)خديجة األهدلالقوز محمد عبدالله 11111عبدالله

(1)المهتدي528 حاديناالقوز عبدالفتاح 11576محمد

الله)529 (رحمه مكتوم آل سعيد بن خليفة بن مكتوم (1)الشيخ بنورالقوز 12315سعيد



البلوشي530 صادق محمد (1)علي الصمدالقوز عبد حسين 10357محمد

الشنقيطي531 أحمد محمد (1)نايف محمدالقوز إمام سعيد 12551عبدالله

كتيت532 محمد (1)عبدالرحيم حسنالقوز صالح 11981تامر

533( الله (رحمه مكتوم آل راشد بن محمد بن راشد (1)الشيخ الدينالقوز سعد 12277كريم

أهلي534 قايد (1)عبدالله أسلمالقوز شيخ ولد يحفظ 10923محمد

الفتان535 (1)لطيفة غريبالقوز آل أحمد حبيب أحمد 92عمر

دبي536 حكومة (1)موظفي الشالالقوز قطب السيد 12159سعد

الله)537 (رحمه لوتاه أحمد بن هالل بن (2)سيف حسنالقوز علي إبراهيم أحمد 12024محمد

الله)538 (رحمها عبدالرحيم (2)زينب أمينالقوز محمد الباسط 16عبد

الله)539 (رحمه المنصوري الجافلة صالح محمد (4)راشد عليالقوز صديق الرحمن 11653جنيد

540( عنها الله رضي ) زينب (4)السيدة الحمودالقوز محمود 12426قاسم

كتيت541 محمد (4)عبدالرحيم العزيزالقوز عبد محمد 11786محمود

مكتوم542 آل سعيد بن خليفة بن سعيد (4)الشيخ سالمالقوز يوسف رمضان 12149عبدالرحمن

زعبيل543 (1)شعبية اللهزعبيل فضل عثمان يوسف 12323األمين

مكتوم544 آل راشد بن حمدان (1)الشيخ المريزعبيل طوق بن خادم سعيد 11793عمار

مكتوم545 آل سعيد بن راشد (1)الشيخ السباعيزعبيل قاسم 10053عمر

مكتوم546 آل جمعة بن مكتوم بنت هند (2)الشيخة عزعزيزعبيل أحمد عادل 11922وائل

مكتوم547 آل راشد بن حمدان (2)الشيخ صالحةزعبيل حسين رشاد 11592رشاد

(1)السويدا548 الشبا جدوند ولد 10686يوسف

الكبير549 الشبا (1)ند الشبا زايدند ولد 10729يمهل

(1)الصحابة550 الشبا خاشعند 12330عبدالخبير

الشبا551 ند (1)نادي الشبا الشيخند أحمد محمد 11080أحمد

مجرن552 بن (2)أحمد الشبا الهيبةند 11676أحمد

الطاير553 سعيد (2)أحمد الشبا محمودند عبدالله 11999عبدالقادر

المؤمنين554 أم (2)عائشة الشبا الغندورند بدير 11564محمود

مكتوم555 آل جمعة بن دلموك (2)الشيخ الشبا أحمدند عبدالجميل 11778إظهار

الصديق556 (4)أبوبكر الشبا البوعريبند عليوي 10188عبدالمحسن

الله)557 (رحمه السويدي قطامي ثاني بن (4)محمد الشبا محمدند عبدالفتاح 12576محمد

خرباش558 بن الله (4)عبد الشبا األعسرند نواب 12328مصطفى

الحج559 وبن عفيرة بن جمعة (4)بنات الشبا مسكينند محمد امحمد 11544فاتح

خرباش560 بن (4)خلفان الشبا األهدلند سليمان محمد 12132هشام

عبدالمطلب561 بن (4)حمزة الشبا صالحينند محمد نواز 11696محمد

الحريز562 محمد (4)شمسة الشبا منانند فضل المنان 11640شمس

الشبا563 (4)ند الشبا الراويند شعبان 12554مأمون

الشامسي564 علي بن سعيد بنت (2)نادية الصفا حسينوادي عثمان 12175محمد

(2)الحسيني565 الصفا سيفوادي عبدالغني علي 12224أحمد

المؤمنين566 أم (5)عائشة الصفا هاشموادي حسن وجيه 10444حسن

راشد567 بن محمد القفايالشيخ واحدجزيرة فضل الله 11389محب


