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كشف خطبة الجمعة بتاريخ 9/8/2019م
المنطقة
اسم المسجد
الراس
بن دلموك
الراس
الفطيم
الراس
بن سليم
الراس
بن نايم
الراس
ناصر عبيد لوتاه
الراس
سالم مصبح بن حمودة
الضغاية
فاطمة الزهراء
الضغاية
بو هناد
الضغاية
عثمان الفطيم
الضغاية
بن صمت
الضغاية
بن دبوس
الضغاية
الليث بن سعد
البطين
راشد بن شبيب
البطين
ابن حاذة
البطين
ثاني بن خلف
البطين
اإليمان (المزروعي)
البطين
بالهول
البطين
بلقيزي
البطين
بالقبب
البطين
مرفأ السفن
السبخة
السادة
عيال ناصر
ابن صنقور
عيال ناصر
فاطمة أحمد
عيال ناصر
عيال ناصر الغربي
عيال ناصر
مصطفى عبد اللطيف
المرر
الفطيم
المرر
خالد ناصر السويدي
نايف
راشد بن دلموك
نايف
ثاني بن عبدهللا
نايف
الزرعوني الكبير
نايف
الشيخة لطيفة الكبير
نايف
حاجي ناصر حسين
نايف
الخلفاء الراشدون
نايف
القرقاوي
نايف
بن عوقد
المرقبات
بور سعيد (الجديد)
المرقبات
قرقاش
المرقبات
الخبيصي
المرقبات
منى سلطان العتيبة
الرقة
محمد عمر بن حيدر
هور العنز
عيد بن مدية

االسم
مختار حسن درر
أحمد ولد شيخنا
عبدالرزاق محمد أمين
عبد الرحمن بوسوتو عباس
محمد مصطفى الحداد
محمود يوسف محمد
قاريء محمد يوسف حسين
الجيلي حامد كوكو
محمد سليم دامدا
ابوبكر كوالميان
المجتبى ولد فال
إسماعيل عيسى محمد الثاني
عبدالرحمن محمد إقبال
مانجيشوار عباس محمد
محمد نعمان أكرمي الندوي
عبد العزيز علي حميد قاسم
موالنا قاري سلطان
محمد محمد السباعي العوضي
محمد رحمت هللا عبد الرحمن
محمد الحسيني إمام عيد
عبد هللا محمد عثمان
حافظ عطاء هللا عباسي محمد
مهدي احمد سعد
سيد شريف سيد عبد القيوم
مصطفى شيخلي شيخلي
عبد الفتاح علي البسيوني
أحمد سالم عبدالرحمن الخرد
عبد السالم محمد كوتي
أسلم حسن سانجي
محمد زياد عبدالحميد زايد
آدم حاج إبراهيم
سيدي محمد ولد سالم
عبدالرحمن عمر أبكر
مصطفى رفقت سعد المرسي عكاشة
بالل داتسي
جمشيد اكبر
أحمد ابراهيم الصعيدي
عبد القدوس أسامة الكليدار
أسامة محمد خدام
أحمد عبدالعزيز أحمد الرعو
محمد أكرم عبدالرحمن
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راشد ابراهيم المال
أحمد ماجد الفطيم
المطروشي الجديد
عيد محمد بن مدية
عائشة رضي هللا عنها
يوسف باقر
السوق المركزي
فاطمة الزرعوني
عثمان بن عفان
حمزة بن عبد المطلب
راشد عبد هللا الفطيم
األنصار(مستشفى البراحة )
الشهيد /عادل علي صالح أحمد
سعد بن عبادة
أبو هاشم الهاشمي
أحمد بن سليم
برج نهار
قباء
سلمان الفارسي
ماجد الفطيم
المقداد بن عمرو (بن عياف )
حمد بن سلطان
الحاجة موزة
بن خلف
رحمة الشامسي
شيخة بنت حميد
عبد الرحمن أبو هريرة
هور العنز الشرقي
السلف الصالح
الصفيه الكبير
بور سعيد الشرقي
خليفة التاجر
سعيد لوتاه
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
الشيخ المر
عبدهللا عبدالرحيم كتيت
الوحيدة (القاز)
التوحيد
خالد بن الوليد
البدور
عبدالصمد راشد الكيتوب
عيد بن مدية
علي بن أبي طالب
األنوار
مالك بن أنس ( النابودة )
الشهيد محمد علي سيف بالجافلة

هور العنز
هور العنز
هور العنز
هور العنز
هور العنز
هور العنز
هور العنز شرق
هور العنز شرق
هور العنز شرق
البراحة
البراحة
البراحة
البراحة
البراحة
المطينة
المطينة
المطينة
المطينة
المطينة
أبوهيل
أبوهيل
أبوهيل
أبوهيل
أبوهيل
أبوهيل
أبوهيل
أبوهيل
أبوهيل
أبوهيل
الصفيه
الخبيصي
بور سعيد
بور سعيد
بور سعيد
ميناء الحمرية
ميناء الحمرية
ميناء الحمرية
الوحيدة
الوحيدة
الوحيدة
الوحيدة
الوحيدة
الوحيدة
الوحيدة
الوحيدة
الممزر

حافظ محمد عبيد الحق
محمد تيمور أنور
زكريا محمد محفوظ
محمد مطيع بن محمد واصل الحافظ
قاري عبدالبصير مجيدي
جابر أحمد السيد نور
هشام عبد الوهاب األنيس
عبدهللا سهيل إبراهيم
فوزي برباري
عبد الباسط أحمد محمد
محمد صابر حسين علي
محمد محي الدين فيضي
عامر الحبسي
طارق سعيد محمد سعيد بوجسيم
محرم فؤاد العدلي
يونس داتسي
فهد نجيب عبيسي
ابوبكر صديق أحمد
محمد جنيد محمد جهانغير علم
سيد محمد سيد عبد هللا
عبدالكريم عبدالرحمن
هشام أحمد الزهراني
حمد يوسف محمود الكمالي آل علي
قاري عبدالواحد محمد إبراهيم
حسين محمد عبداللطيف
محمود حمدي عبدهللا حسنين
علي كوتي باناشي برامبيل
احمد عمر النجار
محمد سالم خان
رفيق أحمد قاسم
أحمد محمد لوجا
عبد الحكيم محمد بكري األنيس
محمد الحسن خان محمد
أمير عبدالرحيم أمين الفار
مبارك أحمد سعد محمود
سامح سالمه أمين
ناجي محمد عالم غنيم
باريكات عبدالقادر فيضي
ثيروفات حسينار عبد هللا
وائل أبوزيد عبدالمنعم
صدر اإلسالم أمر الدين
محب هللا بسم هللا
محمد عبدالرحيم الشيزاوي
محمد مأمون الحق فضل
محمد محمد إبراهيم الطنطاوي
علي محمد أبكر إبراهيم
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122
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بن دلموك
الممزر ( القاز )
الطفيل بن عمرو الدوسي
الوالدين
الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
القرهود
بن دراي
الرحمن
الصديق
عائشة أم المؤمنين
زيد بن حارثة
القطامي الجديد
اإلمام الشافعي
عيسى بن حريز
الحرس األميري
عائشة الفهيم
الراشدية الكبير
بن فوالذ
محمد سعيد المال
أهل بدر
العتيبة
القطامي (القديم)
سعد بن عبادة
سلطان العلماء
الهدى
الصالحين (ند راشد)
الشهيد محمد عبدهللا مراد
القطامي السويدي
الشهيد محمد الشيراوي
خلف عتيق الحميري
فاطمة محمد بو هليبة
محمد أمين كاظم
حفصة
عفراء الكتبي
ناصر راشد لوتاه
رياض الصالحين
راشد بن مكتوم
سلطان محمد الغزال
آمنه بنت راشد
الشهيد نادر مبارك عيسى سليمان
قباء
طه
الشهيد خالد علي غريب البلوشي
الورقاء الكبير
النور
نافع بالشاالت

الممزر
الممزر
الممزر
الممزر
القرهود
القرهود
القرهود
القرهود
ند شما
ند شما
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
الراشدية
ند الحمر
ند الحمر
ند الحمر
ند الحمر
ند الحمر
ند الحمر
ند الحمر
ند الحمر
ند الحمر
ند الحمر
الورقاء ()1
الورقاء ()1
الورقاء ()1
الورقاء ()1
الورقاء ()2
الورقاء ()2
الورقاء ()2
الورقاء ()2
الورقاء ()3
الورقاء ()3

محمد غالم
محمد أحمد إسماعيل
علي أحمد مشاعل
عبدهللا عبدالرحيم الشيزاوي
عمار محمد حسن المال
سالم حافظ مولوي محمد هللا
عبدالكبير فازي
شهيد هللا غالم حسيني
يوسف محمد عبدهللا الشحي
خالد نور الحق مظهر
أحمد صالح محمد المرزوقي
أحمد نواف المواس
وليد مصطفى السيد البدوي
يونس عوض علي الحسن
محمد ناظم قاسمي أنصاري
عيسى سلطان بن حارب المهيري
عبد هللا موسى محمد البلوشي
نعيم أختر
عبد القادر فرج مجيد الكبيسي
كمال محمد محمود إبراهيم
سيد علي هاشمي
كولي بويل عمر
حسان ثابت فاكوش
عدنان حسن الخطيب
أحمد حسين محمود الجميلي
يوسف أيت الدي
شفيع هللا داودزي
طريف ركن السند
طارق عبد هللا سالمي سوزائي
محمد أدوموا علي
عبد الحميد عبطان عباس
داوود عبدهللا عبدالواحدي
باسل مصطفى ريحها
وليد سلمان عبد الجبار
هيثم محمد األنور
عامر صالح محمد العلي
صالح الدين محمد هشام طاهري
أحمد محمد عقيلي جي جيان
رحيم هللا صديقي
أحمد عباس أبواليزيد
عبد الباسط محمد أمين
عبدالودود عبدالرزاق عبداألحمد
أبو بكر سعد باصلعة
عبد الرحمن عبد هللا المال
أحمد محمد بلوكي
أحمد فوزي الطه

134
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157
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163
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165
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168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

عثمان بن عفان
زينب قائد
أمين الشريف
الجليل
مريم فوالذ
الكمالي
بر الوالدين
عائشة السيد إبراهيم
عبدالرحيم محمد كتيت
محمد عيسى الحلو
الحق
طريق الجنة
شيخة بنت سعيد آل مكتوم
الشهيد سيف بالهول الفالسي
الشهيد يونس باقر البلوشي
سعيد بن سهيل(كراج العوير)
موانئ دبي
عبدالرحيم محمد كتيت (الحاويات)
عبدالرحيم محمد كتيت (سوق الخضار)
مصطفى حسن أهلي
آمنه بنت محمد بالخرم
عبدالرزاق المطوع
المدينة العالمية
محمد سعيد محمد عبدهللا
عقيل بن عباس
المرحوم أحمد سلطان الرحومي
ورسان
الغفران
عائشة بنت أبي بكر
السويدة
ند الشبا الكبير
الصحابة
نادي ند الشبا
أحمد بن مجرن
أحمد سعيد محمد الطاير
عائشة أم المؤمنين
الشيخ دلموك بن جمعة آل مكتوم
أبوبكر الصديق
عبد هللا الخرباش
بنات جمعة بن عفيرة بن الحج
شمسة بنت حريز
ند الشبا
المطار
عبدهللا عبدالرحيم كتيت
هندسة طيران اإلمارات
المنطقة الحرة

الورقاء ()3
الورقاء ()3
الورقاء ()3
الورقاء ()3
الورقاء ()3
الورقاء ()3
الورقاء ()3
الورقاء ()3
الورقاء ()3
الورقاء ()3
الورقاء ()4
الورقاء ()4
الورقاء ()4
الورقاء ()4
رأس الخور
رأس الخور
رأس الخور
رأس الخور الصناعية ()3
رأس الخور الصناعية ()3
رأس الخور الصناعية ()3
ورسان ()1
ورسان ()1
ورسان ()1
ورسان ()1
ورسان ()1
ورسان ()1
ورسان ()1
ورسان ()3
ورسان ()3
ند الشبا (المركاض)
ند الشبا ()1
ند الشبا ()1
ند الشبا ()1
ند الشبا ()2
ند الشبا ()2
ند الشبا ()2
ند الشبا ()2
ند الشبا ()4
ند الشبا ()4
ند الشبا ()4
ند الشبا ()4
ند الشبا ()4
مطار دبي الدولي (مبنى )1
مطار دبي الدولي (مبنى )2
مطار دبي الدولي
مطار دبي الدولي

أحمد رمضان خلف
جبير عبيد علي
إبراهيم خان بيايومات كل
محمد سمير عبدالقادر
يونس أحمد اليونس
أمير مهدي أحمد هدهود
معاذ علي محمد حسام
عبدالسالم حسن أحمد
عالء فريد عبدالهادي المتولي
يحيى إبراهيم محجوب األهدل
محمود محمد طاهر صادقي
عبدالجليل حمدي
سعدي محي الدين جعرور
طالل أحمد السالم
شريف نور صالح نور
قاسم أنور عثماني
عمر محمد عبد الغفور
عبدالرحمن محي أحمد الشرقاوي
جاسم محمد الهبر
السيد بدران محمد أحمد
عبدالرحمن محمد عالي
محمد حسن حسين
عبدالسالم سعيد كريم
محي الدين حسين يوسف
محمد عالي أمين
فضل ديان قاري
حسام رأفت عبدالعزيز بركات
محمد عبد الكريم العبد هللا
ممدوح محمد عمر الخميسي
يوسف ولد جدو
عادل حسن محمد المرزوقي
شيخنا ولد زايد
نور ذو الفقار
أحمد الهيبة محمد عبدهللا
عبدالقادر عبدهللا محمود
محمود بدير الغندور
عبدهللا ذو الفقار
راشد صالح محسن راشد
محمد جمال طه
محمد عبدالفتاح محمد
شمس المنان فضل منان
عمر منذر أحمد الجميلي
عمار وليد الحمصي
محمد ياسين ويسي
عبدهللا ابوبكر باصلعة
عبدهللا حسن أحمد
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199
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205
206
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214
215
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218
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حمدة المال
الشهيد حسن عبدهللا بالل
عبدالرحيم محمد كتيت
بن مجرن
أنس بن مالك
محمد حسن آل الشيخ
بن دعفوس
عبد هللا بن عمير
مريم بنت سلطان
القطامي الجديد
الزرعوني
عبدالرحيم محمد كتيت
الرضا
فاطمة محمد علي
عبدالرحمن محمد طاهر
سالمة بنت علي أهلي
النهدة (حامد الغيث)
السيدة خديجة
زيد بن ثابت
نادي شباب األهلي
األنصار
عمرو بن العاص
النور
القطامي الكبير
أبو بكر الصديق
البــر
القطامي الصغير
عمر بن عبد العزيز
شعبية القصيص
ابن طحنون
فاطمة باقر
الشيراوي
البديع
محمد أحمد بن سوقات
الرحمن
أبوبكر الصديق رضي هللا عنه
طلحة بن الزبير
خميس راشد غافان
المتقين
آمنة عيسى لوتاه
محمد علي القرقاوي
عمر بن عبدالعزيز
بالل بن رباح
أبو شقر
خالد بن زايد آل نهيان
الكمالي

الطوار ()1
الطوار ()1
الطوار ()1
الطوار ()2
الطوار ()2
الطوار ()2
الطوار ()2
الطوار ()3
الطوار ()3
الطوار ()3
الطوار ()3
الطوار ()3
النهدة ()1
النهدة ()1
النهدة ()2
النهدة ()2
النهدة ()2
النهدة ()2
القصيص ()1
القصيص ()1
القصيص ()1
القصيص ()1
القصيص ()1
القصيص ()2
القصيص ()2
القصيص ()2
القصيص ()2
القصيص ()2
القصيص ()3
القصيص ()3
القصيص ()3
القصيص ()3
القصيص الصناعية ()1
القصيص الصناعية ()1
القصيص الصناعية ()1
القصيص الصناعية ()2
القصيص الصناعية ()2
القصيص الصناعية ()4
القصيص الصناعية ()3
المحيصنة ()1
المحيصنة ()1
المحيصنة ()1
المحيصنة ()2
المحيصنة ()2
المحيصنة ()2
المحيصنة ()2

خالد عبد الفتاح مصطفى
شهاب مغازي محمد سليم
علي بن عبدهللا بن ناصر
يونس بحري
أحمد عودة عمرو عودة
عمرو مغازي محمد مغازي سليم
محمد إبراهيم محمد خميس
أنس خالد الحريري
حافظ عبدالعزيز حافظ محمد هارون
نارولوجون دافرونوف
علي يوسف عبدهللا عبدالرحيم العوضي
أسن تقي ديوب
أحمد محمود أحمد علي
أحمد محمد دريايي
عالء الدين حمزة مغازي حنطور
السيد يوسف عبداللطيف فتح هللا
علي عبد العال محمود
آدم محمد بن محمد
مهد طاهر شيخ علمي
عبدالرحمن أحمد محيا الزاهد
عمر محمد يوسف
محمد عبد الحميد قطب
محمد هشام سعيد بغدادي
عبد هللا عبد الرحمن األهدل
حافظ معين االسالم
محمد مهلل الطيب األنصاري
عبد الرحيم محمد جبريل
أحمد بدوي عبدالصمد الطاهر
راشد مال هللا حيدر الحوسني
أحمد بهير عصمت هللا
محمد أحمد مشاعل
عاطف حسن اإلبراهيم
عبدالرحمن طه كامل مصطغى
حذيفة إبراهيم سلطان
أسرار الدين سيد جالل الدين
عبدالحميد نور محمد كمشادزهي فر
أحمد علي عبدالواحد
نور الحق مظهر مياه تراب علي
سيف جمعة غانم حريمل آل علي
محمد الصغير بن يوسف
بابكر عوض الطيب
حسن محمد عبداللة المدحاني
أسد هللا ولد نعمت هللا
كوالمي كنهي عبد هللا علي مسليار
نور الحق أشرف زمان
عبدالقادر سيد كريم
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237
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245
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250
251
252
253
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255
256
257
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259
260
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262
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264
265
266
267
268
269
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271

حمد عبد الكريم العارف
سكن عمال البلدية
الشهداء
الشهيد سالم محمود عاشور
التقوى
فاطمة الزهراء
عكاشة بن محصن
إبراهيم ناصر لوتاه
سالم سعيد بوعديل
الرحمن
الزبير بن العوام
سكن مواصالت دبي
حمد علي سيف لوتاه
تميم الداري
المرحوم علي الشنقيطي
كارفان المحيصنة
عبدالرحيم محمد كتيت
موزة المناعي
بالل بن رباح
البادي
فاطمة علي بالقيزي
فايقة سعيدي
مردف الكبير
حديقة مشرف
عوشة سالم السويدي
الفاروق
سلطان أحمد لوتاه
حراء
عباد الرحمن
قباء
الشهيد سالم علي عبيد المري
عبيد الحلو
حسان بن ثابت
راشد الجابري
آمنة بنت عبيد الشحي
الرحمة
محمد كدفور المهيري
الشهيد راشد هالل راشد الكعبي
عائشة يعقوب الهاشمي
األرقم بن أبي األرقم
عبد الرحمن بن عوف
طيبــة
ابن حريز
محمد جمعة النابودة
الشيخة لطيفة بنت مانع آل مكتوم
محمد بن عمير

المحيصنة ()2
المحيصنة ()2
المحيصنة ()2
المحيصنة ()3
المحيصنة ()3
المحيصنة ()3
المحيصنة ()3
المحيصنة ()3
المحيصنة ()3
المحيصنة ()4
المحيصنة ()4
المحيصنة ()4
المحيصنة ()4
المحيصنة ()4
المحيصنة ()4
المحيصنة ()4
المحيصنة ()4
مردف
مردف
مردف
مردف
مردف
مردف
مشرف
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()1
المزهر ()2
المزهر ()2
المزهر ()2
المزهر ()2
المزهر ()2
المزهر ()2
المزهر ()2
عود المطينة ()1

قاضي محمد فاروق الندوي
عبدالرحمن مولوي خليل الرحمن
أحمد عبدالوهاب عساف
سيد نجم الدين
عبدالباسط أكبري
حسن محمد عبيد
ممدوح حمزة رز
محمد أسامة أحمد عيدو
محمد بكر حياني
شعيب نور حسين محمد
محمد أحمد محمد خليل
أحمد هللا مولوي
عبدالمعبود عبدالكالم
محمد عيادة الكبيسي
صديق محمد صديق علي سالم
مصطفى عبد العاطي أحمد محمد
عبدالقادر علي كريمي
سيد حكيم شاه
عمران محمود عمران
سيف هللا شريف خان
عبدالسالم أحداد
براء أيمن جراح
عبدالعزيز محمد عبدالرحمن أبوالغيط
رامي لطفي كالوي
عبد الرحمن رشاد علي الخولي
أنس أحمد عيدو
ناصر عيسى أحمد محمد البلوشي
عبدالفتاح أحمد أوو
نجيب هللا محمد هللا
أحمد سليم عبدالمنعم
مختار صالح أحمد
خليفة عبدهللا محمد
علي ناجي محسن أحمد
أحمد محمد عبدالفتاح
خالد أحمد محمد البلتاجي
بشار جبريل شيبو
حجازي حسن
محمد محمود ولد محمد األمين
محمد فيضان حافظ عبدالمنعم
علي محمد عبدهللا
سيف محمد عبد العزيز السويدي
محمد جمعة علي
عبد اللطيف محمد سعيد الشواف
محمد البصيري صال
عبد هللا ياسين ويسي
محمد صادق خان

272
273
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287
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289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

علي ناصر لوتاه
خالد جاسم بن كلبان
عبدالمجيد الخطيب وأوالده
عبدالرحيم محمد كتيت
الشهيد علي إبراهيم محمد عبدالعزيز األنصاري
سلطان غانم يوسف أهلي
الرضوان
الختال
محمد عبدالرحيم البنا
المرحوم مطر خميس المزينة
حصة بنت أحمد الرئيسي
الخوانيج الكبير
شعبية الخوانيج
عثمان بن عفان
حمد محمد الحريز
يوسف الجزيري
عمر بن الخطاب
أسد بن الفرات
عبدهللا بن أبي بكر
حمد رحمة الشامسي
المرحوم أحمد الحباي
عبدهللا بن جرش
عبدالناصر الخياط
محمد الفاتح
حمد بن سوقات
اإلمام الشافعي
الشيخ حمدان بن راشد
عزبة الشيخ حمدان بن راشد
عزبة الطي
مصعب بن عمير
الشيخ أحمد بن راشد
العوير الكبير
شعبية الحميدان
شعبية سلطان
اإلمام أشهب المالكي
العوير 2
موزة خليفة بالحبالة
الشـيوخ
أحمد بن دلموك (الجامع الكبير)
الديوان ( الفاروق )
الشهيد خميس مصبح خميس
أحمد عبد الرحمن
طــه
حارب بن حارب
محمد عبدهللا عباس
الفتح ( دويبـه )

عود المطينة ()1
عود المطينة ()1
عود المطينة ()1
عود المطينة ()1
عود المطينة ()2
عود المطينة ()2
عود المطينة ()2
عود المطينة ()2
عود المطينة ()2
عود المطينة ()3
عود المطينة ()3
الخوانيج ()1
الخوانيج ()1
الخوانيج ()1
الخوانيج ()1
الخوانيج ()1
الخوانيج ()1
الخوانيج ()1
الخوانيج ()1
الخوانيج ()1
الخوانيج ()1
الخوانيج ()1
وادي العمردي
وادي العمردي
وادي العمردي
العياص
العياص
الطي
الطي
العوير ()1
العوير ()1
العوير ()1
العوير ()1
العوير ()1
العوير ()1
العوير ()1
العوير ()1
الشندغة
السوق الكبير
السوق الكبير
السوق الكبير
السوق الكبير
السوق الكبير
السوق الكبير
الحمرية
الحمرية

عبد هللا محمد أحمد األنصاري
عادل حسن مفرح
أسامة مصطفى حمزة
رجب جمعة بنداري خبيز
سعود محمد حسن الحمادي
عيسى مهاجر شعيب مهاجر
أحمد عبد هللا المغربي
منتصر عادل محمد عبدالعزيز
موسى عبدهللا موسى محمد
كليف رشيد آدن
إبراهيم محمد على فرج
عبدهللا عثمان علي
محمد حسين حاج كاالمياه
خالد بلبوزي
ياسر محمود سالمة محمود
وليد المرزوقي
عمر حمزة
عمر عبد عباس
محمد صابر عبداألول عبداألول
محمد عبدالمنعم خان
جهاد الرحمن صديق علي
محمد عثمان عبدهللا السعيد
فدا محمد عوض
أبوبكر حسين إسالمي
فتحي فتحي عطية عاشور
عثمان أحمد علي الرشيد
عبد الرحمن أحمد بن كله
عبدالمجيد حاجي بوته
بوبكر أب بوي
أسد زينل أحمد
أحمد محمد علي حافظ أبوالسعود
أحمد حسن إبراهيم البوخمي
شعبان عبدالحكيم عبدالعاطي
سليمان طاهر المنا
مبارك محمد علي
عبدالحكيم النيه
محمد طلحة خالد حسين
بوزاكال إبراهيم مسليار
محمد بدر الدين مرسي البسيوني
عبد السالم محمد علي
محمد طارق سلطان
هداية هللا مولوي حماية هللا
محمد خالد كانبوري
سعد خالد العلوش
عبد الجليل محمد علي
محمد أسعد أيوب
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352
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358
359
360
361
362
363

السالم ( المنيرة )
مجمع مستشفى راشد السكني
اإلدارة العامة لهيئة الصحة
أحمد آل ثاني ( القطري )
عبد هللا الرستماني
المنخول الكبير
جمعة الغرير
أبو حامد الغزالي
التوحيـد
سلطان بالشاالت
الكرامة الكبير
كلية الدراسات اإلسالمية
الشيخ محمد بن راشد
عبدهللا الزهري
عبدالرحيم محمد كتيت
نادي الوصل الرياضي
الوالدين
النادي االجتماعي السوداني
مستشفى لطيفة
النبهان
أبو عبيدة بن الجراح
الجافلية الصغير
الشيخة لطيفة الكبير
الشيخة لطيفة الصغير
أبو ذر الغفاري
رمضان جمعة
عبد هللا بن الزبير
أبو بكر الصديق
أبي بن كعب
قرطبة
الشهيد حمزة محمد أحمد علي
أحمد بن جرش
ياسين
موزة خليفة بالحبالة
السطوة الكبير
اإلمام الشافعي
سيد محمد الهاشمي
شعبية الوصل
اإلمام مالك بن أنس
ماجد أحمد الغرير
عبد الرحمن القاسمي
الشهيد سعيد عنبر الفالسي
الشهيد سعيد أحمد المري
النور
آمنة عبدهللا شبيب
خليفة بن ظاعن

الحمرية
أم هرير ()2
أم هرير ()2
أم هرير ()2
ميناء راشد
المنخول
المنخول
المنخول
المنخول
الرفاعة
الكرامة
الكرامة
الكرامة
عود ميثاء
عود ميثاء
عود ميثاء
عود ميثاء
عود ميثاء
عود ميثاء
الجافلية
الجافلية
الجافلية
الجافلية
الجافلية
الجافلية
السطوة
السطوة
السطوة
السطوة
السطوة
السطوة
السطوة
السطوة
السطوة
البدع
البدع
البدع
البدع
البدع
البدع
الوصل
الوصل
الوصل
الوصل
الوصل
الوصل

عبد الحميد الندوي عبد الرحيم
عالء الدين محمد حافظ القاضي
عبد الحكيم محمد بديسو
مختار كل خائيستا كل
يوسف الشعيري
سهيل حسن الريس
عبد الحميد شوهودري
عبد الناصر عمر على
عبدالرحيم عبدالرحمن زينلي
داؤد عبدالعزيز محمد عثمان
محبوب الرحمن حاجي قريشي
عبد الفتاح محمد جمال الدين
محمد شاه عالم
حافظ عبد الرحيم عزيز الرحمن
رأفت موسى محمد رزق
قاسم كبير أحمد
نصرت هللا عبدالرحمن
أحمد عبدالرحمن
بهاء الدين عبدالفتاح عبدالفتاح نافع
عبدالجبار خلف المذهول
رمضان سليم علي محمد
أحمد قاري محمد أكبر شاه
محمد اسحاق حسيني داركوئية
عبد الرحمن ياسين ويسي
حسن أبكر محمد قاسم األهدل
سامح محمد أحمد
رضا محمد السيد يوسف
محمد إلياس محمد عبدالفتاح
جابر نوري مصري
محمد السيد حافظ شهاب
عبد هللا أبكر محمد األهدل
محمد حيدره الشيخ ول الطالب
محمد نافع ولد أحمد زيدان
حافظ محمد أبو حنيف
محمد عظيم فرح الصاحب
إسماعيل رمضان محمد كليب
شفيع الرحمن مولوي عبدالجليل
محمد علي حميد قاسم
إبراهيم آدم محمد
ضاحي عبد المالك أحمد
محمد نور عبدهللا عبدالواحدي
خالد حسين الحمود
عمار سعيد خادم بن طوق المري
أحمد خضير عباس مضعن
أحمد عبدهللا عبدالرحمن
محمد يسلم ولد محمد األمين
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أحمد رمضان جمعة
قاسم أحمد صديقي
جميرا الكبير (أبو منارتين)
حصة بنت المر
الشهيد بدر خميس فرحان
فاطمة شرف
راشد الحديث
الشيخ محمد بن راشد
محمد بن شيخ
الصلف بن ثاني بن عتيق
جميرا 3
خليفة الفهد
محمد مطر بن الحج
ميثاء بنت عبدهللا المهيري
الشيخة موزة آل مكتوم
عائشة بطي المال
علي بن أبي طالب
عمار بن ياسر
الشهيد فؤاد صديق
قاسم عبد هللا
المنارة
عائشة مطر المزروعي
علي بن تميم
الشيخ مكتوم بن راشد(أبو منارة)
روضة األبرار
إبراهيم عبدهللا المال
عبدهللا بن مسعود
الصالح
حميد الطاير
ميثاء بنت محمد آل مكتوم
الشيوخ
سهيلة بنت جمعة
المحاربة
عبد هللا راشد بن جرش
صديق الكاظم
عمر بن الخطاب
الشيخ أحمد بن راشد
الشيخ خليفة بن سعيد
تيكوم (قرية المعرفة)
عبدالرحمن الصديق
الرحيم
التسامح
شريفة العطار
جمعة بن سيف المنصوري
الصلف ثاني بن عتيق
عبدالرحيم محمد كتيت

جميرا ()1
جميرا ()1
جميرا ()1
جميرا ()1
جميرا ()1
جميرا ()1
جميرا ()2
جميرا ()3
جميرا ()3
جميرا ()3
جميرا ()3
جميرا ()3
جميرا ()3
جميرا ()3
الصفا ()1
الصفا ()2
الصفا ()2
المنارة
المنارة
المنارة
المنارة
المنارة
المنارة
أم سقيم ()1
أم سقيم ()1
أم سقيم ()1
أم سقيم ()1
أم سقيم ()2
أم سقيم ()2
أم سقيم ()2
أم سقيم ()2
أم سقيم ()3
أم سقيم ()3
أم سقيم ()3
أم الشيف
أم الشيف
الصفوح ()1
الصفوح ()1
الصفوح ()3
نخلة جميرا
دبي مارينا
دبي مارينا
البرشاء ()1
البرشاء ()2
البرشاء ()2
البرشاء ()2

ياسر محمد عبد هللا الطاهري
الحسن محمد عبدالفتاح
محمد سعد خلف هللا الشحيمي
هاني أحمد شمسان
أحمد محمد سليمان األهدل
محمد أحمد زغنون
كليم هللا نور هللا
محمد عبد العزيز الخولي
عبد المتين غالم دستكير
السعيد محمد السعيد عشوش
أحمد سيك
خالد محمود زيدان
علي حسن محمد طه
عبد الحميد محمد صبحي بي
عبدالودود محمد أحمد الوهباني
يحيى زكريا عبد الوهاب
موسى خليف راجي
علي عبد العزيز سلمان
محمود عبدالمولى سالم عمارة
نور هللا حاجي الل محمد
أسعد الفيتوري سالم محمد
عمر عبدالحميد عبطان
محمد حسين أحمد األهدل
منير عبدهللا عثمان
محمد أحمد بحالق
زياد محمد فياض
أحمد محمد زغنون
محمد إبراهيم عبد العزيز علي
بشير بقدور بن عطية
عبدالغفار محمد قربان
أحمد شاه رحمت هللا
عبدالرحمن محمد أحمد سمين
سيف الرحمن حافظ محمد
أحمد حسين أحمد األهدل
عدي محمد الغباري
حسين أحمد سمين
نذير محمد عمر
محمد نذير شيخ اإلسالم
مجيب الرحمن عبدالرحمن
حمادة علي سند محمد
السيد فوزي فتحي سليم
جنيد الرحمن صديق علي
زياد خالد محمد زغير
عبد الحليم إبراهيم حسن
محمد رفيق فقير بخش
أحمد عزب أحمد إبراهيم
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بالل بن رباح
رياض الصالحين
الشهيد علي حسين البلوشي
تعاونية اإلتحاد
السالم
سلطان بن محمد بن زايد
إسطبل وادي الصفا
المهتــدي
أسامة بن زيد
الفردوس
بن مسحار المهيري
علي الشيزاوي
محمد بن بيات
قرية جميرا الدائرية
علي عباس الحاج
حسين علي يتيم
اإلخالص
الدشتي
الشهيد إبراهيم غالم البلوشي
فاطمة بطي عتيق
عيدة بنت مبارك
أبوبكر الصديق
حمدة سعيد حريز الفالسي
أحمد الغيث
محمد سيف بن عابد المهيري
الغفور
إسطبل الشيخ حمدان بن راشد
إسطبل الشيخ محمد بن راشد
يوسف البدري
سعيد بن المسيب
سعد بن أبي وقاص
حسن بالغزوز
خديجة بنت سالم
المهتدي
الشيخ مكتوم بن خليفة
علي محمد البلوشي
نايف محمد الشنقيطي
عبدالرحيم محمد كتيت
راشد بن محمد آل مكتوم
عبدهللا قايد أهلي
لطيفة الفتان
الخير
موظفي حكومة دبي
المرحوم سيف بن هالل لوتاه
كارفان القوز
راشد محمد الجافلة المنصوري

البرشاء ()2
البرشاء ()2
البرشاء ()2
البرشاء ()2
البرشاء ()2
البرشاء ()2
البرشاء ()3
البرشاء ()3
البرشاء ()3
البرشاء ()3
البرشاء ()3
البرشاء ()3
البرشاء ()3
البرشاء جنوب ()1
البرشاء جنوب ()1
البرشاء جنوب ()1
البرشاء جنوب ()1
البرشاء جنوب ()1
البرشاء جنوب ()1
البرشاء جنوب ()1
البرشاء جنوب ()1
البرشاء جنوب ()1
البرشاء جنوب ()2
البرشاء جنوب ()2
البرشاء جنوب ()3
برج خليفة
برج خليفة
برج خليفة
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()1
القوز ()2
القوز ()2
القوز ()4

عبد العزيز علي أحمد ناصر زكريا
منصور حسن عبدهللا حسن الحمادي
حسين قاسم حسين قاسم
معاذ علي العامري
محمد حبيب مداتيل
محمد هشير الشرفي
عبد القهار عبد الرحمن
علي سفر الحوسني
معتصم مذهبي
منير أحمد محمد
محمد محبوف
عبد هللا عبد القادر محمد الشيزاوي
صابر الزبير محمد موسى
محمد أحمد إبراهيم بطل
محمد صادق محمد قاسم
إمداد هللا شاه محسن
سهيل محمود أمير جان محمد
فضل غفور مغفور هللا
سلطان الحمادي
يحي علي سامبو حامد
عبد هللا حسين الخلف
محمد نور الدين العبد هللا
عبدهللا منير احمد
خالد أحمد حبيب آل غريب
أبوبكر عبدالرحمن
إبراهيم محمود عبدالواحدي
أويس محمد قاسم
حافظ منظور أحمد
حذيفة يوسف محمد يوسف
محمد محمد محمود
أحمد سمرة بن ياسين
أحمد محمد أمين حسن المرزوقي
أحمد ولد الخراشي
محمد عبدالفتاح حادينا
عبدالديان نعيم
محمد حسين عبد الصمد
عبدهللا سعيد إمام محمد
تامر صالح حسن
مبارك أحمد مبارك مهناء
عبدالقادر وقيع هللا أحمد
أحمد مصطفى زليطة
محمد عبدالكريم
محمود عبدي عبدهللا
محمد أحمد إبراهيم علي
محمد صالح محمد رضا
أحمد علي عبدالغني سيف

456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481

السيدة زينب رضي هللا عنها
عبدالرحيم محمد كتيت
الشيخ سعيد بن خليفة
األنبياء
عباد الرحمن
شعبية زعبيل
الشيخ حمدان بن راشد المكتوم
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
الشيخة هند
الشيخ حمدان بن راشد
جداف دبي
المجيد
الشيخة عذيجة بنت صقر آل نهيان
هامل الغيث
مسعود نقفي
بني هاشم
الجمعة
اإلتحاد العقارية
حسن عباس الشربتلي
نادية بنت سعيد الشامسي
عائشة أم المؤمنين
الشكور
علي حمد بوهليبة
الشيخ محمد بن راشد
عزبة صقور ناس
الشيخ محمد بن راشد

القوز ()4
القوز ()4
القوز ()4
القوز ()4
القوز الصناعية ()2
زعبيل ()1
زعبيل ()1
زعبيل ()1
زعبيل ()2
زعبيل ()2
الجداف
الجداف
الجداف
الثنية ()2
الثنية ()4
الثنية ()5
الحبية ()1
الحبية ()1
الحبية ()1
وادي الصفا ()2
وادي الصفا ()5
وادي الصفا ()6
الروية
الروية
الروية
جزيرة القفاي

محمد ماهر محفوظ
صفي هللا عبيد هللا
حسن محمود عبدالواحدي
محمد عبد الرحمن عمارو
قاسم محمود الحمود
األمين يوسف عثمان فضل هللا
إبراهيم مبارك علي المشجري
عمر قاسم السباعي
أحمد حسن أبكر األهدل
خالد حسن محمد طه
نور الهادي غالم
علي أحمد عبدهللا الحمودي
محمد شوكت اإلسالم
محمد شاكر عبدالستار محمود فراج
حافظ محمد عثمان
محمد علي مشاعل
عبدهللا سهيل محمد
مرجي يعقوب بشير
فضل ديان فضل قيوم
ياسر عبدالحكيم عبدالسالم بركات
حسن وجيه حسن هاشم
محمد محمود الزين
محمد عمران محمد إسماعيل
يوسف دليل أحمد
محمد نواز محمد صالحين
محب هللا فضل واحد

