
المنطقةاسم المسجداالسمرقم الموظفم

الراسبن دلموكعبدالقادر أحمد آدم112096

الراسالفطيمأحمد ولد شيخنا211050

الراسبن سليمعبدالرزاق محمد أمين311078

الراسابن نايمعبد الرحمن بوسوتو عباس411136

الضغايةفاطمة الزهراءقاريء محمد يوسف حسين511030

الضغايةبو هنادهشام عبد الوهاب األنيس611221

الضغايةبن صمتمحمد عزير أبوبكر711407

الضغايةالليث بن سعدإسماعيل عيسى محمد الثاني810459

الراسناصر لوتاةمحمد مصطفى الحداد910953

الضغايةبن دبوسالمجتبى ولد فال1010214

البطين(المزروعي)اإليمان عبد العزيز علي حميد قاسم1110715

البطينابن حاذةمانجيشوار عباس محمد1210528

البطينبالهولحافظ محمد عبيد الحق1311936

البطينبالقيزيمحمد محمد السباعي العوضي1410409

البطينبالقببمحمد رحمت هللا عبد الرحمن1511473

البطينثاني بن خلفمحمد نعمان أكرمي الندوي1610537

البطينراشد بن شبيبعبدالرحمن محمد إقبال1711843

السبخةالسادةعبد هللا محمد عثمان1811281

عيال ناصرمصطفى عبد اللطيفمصطفى شيخلي شيخلي1910237

عيال ناصرابن صنقورحافظ عطاء هللا عباسي محمد2010240

م19/10/2018جمعة 



عيال ناصرعيال ناصر الكبيرسيد شريف سيد عبد القيوم2110038

المررالفطيمعبد الفتاح علي البسيوني2210850

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

المررراشد بن دلموكعبد السالم محمد كوتي24304

المررالشيخة لطيفة الكبيرآدم حاج إبراهيم2510426

نايفالخلفاء الراشدونمحمد نور خطيب بن ياسين2610911

نايفحاجي ناصر حسينرضوان محمد إسماعيل محمدي2710470

البراحةحمزة بن عبد المطلبعبد الباسط أحمد محمد2811569

البراحة راشد عبد هللا الفطيممحمد صابر حسين علي2911679

البراحة(مستشفى البراحة )األ نصار محمد على أبو بكر الحداد3011103

البراحةسعد بن عبادةراشد نور الحق3111816

المطينةأبو هاشم الهاشميمحمود ياسين ويسي3210494

المطينةأحمد بن سليممحمد جنيد محمد جهانغير علم3311923

المرقباتبور سعيد الجديدمحمود أحمد محمد عبدالعال أبو شوشه3411689

المرقباتقرقاشطارق عبدالنبي عبدالمالك عبدالرسول3512313

المرقباتعمر بن حيدرعبدالباسط زيتوني3612037

المرقباتالخبيصيعبد القدوس أسامة الكليدار3711431

المرقباتمنى سلطان العتيبةأسامة محمد خدام3811783

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

أبو هيلرحمة الشامسيحسين محمد عبداللطيف4011890

أبو هيلشيخة بنت حميدجمال عبد الجليل رجب4111199

أبو هيلعبد الرحمن أبو هريرةعبد الحكيم محمد بكري األنيس4211424



أبو هيلالحاجة موزةمحب هللا بسم هللا4311818

أبو هيلماجد الفطيمسيد محمد سيد عبد هللا4410604

أبو هيلحمد بن سلطانهشام أحمد الزهراني45317

هور العنزالصفية الكبيررفيق أحمد قاسم4610049

هور العنزعيد بن مديةمحمد أكرم عبدالرحمن4710756

هور العنزيوسف باقرمحمد مأمون الحق فضل48310

الخبيصيبور سعيد الشرقيمحمد الحسن محمود الحسن4912022

بور سعيدالشيخ حمدان بن راشدأمير عبدالرحيم أمين الفار5011602

بور سعيدأحمد لوتاهمحمد الحسن خان محمد5110137

ميناء الحمريةالشيخ المرعيادة الكبيسي52158

ميناء الحمرية(القاز)الوحيدة ناجي محمد عالم غنيم5311074

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

الوحيدةخالد بن الوليدسليم عبد الفتاح سليم علي حماد5510758

الوحيدةاألنوارمحمود حمدي عبدالفتاح5612170

الوحيدة(النابودة  )مالك بن أنس عمران عبدالرحمن النابودة5784

هور العنز شرقفاطمة الزرعونيعبد العزيز شاكر حمدان5898063

هور العنز شرقعثمان بن عفاننور الحسين لقمان الحكيم5910761

الممزر(القاز  )الممزر سيف عمر محمد6011624

الممزربن دلموكمحمد حسن أحمد محمد61102

ند شماعائشة أم المؤمنينخالد نور الحق مظهر6211977

ند شماالصديقيوسف محمد عبدهللا الشحي6311680

القرهودالشيخ حمدان بن راشدسراج لي جوف6412168



القرهودالقرهودكامل عزيز6511284

الراشديةالراشدية الكبيرعبد هللا موسى محمد البلوشي6611304

الراشدية(بالحصا  )زيد بن حارثة محمد أحمد عبدالرحمن الكمالي6711533

الراشديةابن فوالذهشام نايل رجب6810884

الراشدية(سعيد المال  )الزنجباريين محمد شوقي عبد الحي مصطفى6911259

الراشديةأهل بدركمال محمد محمود إبراهيم7010167

الراشديةالعتيبةفتيح عبدهللا سيجال7111845

الراشديةالقطامي الجديدأحمد نواف المواس7210460

الراشديةالقطامي القديمأحمد جخيور عبدهللا البدري7311409

الراشديةعيسى بن حريزصالح سعد عبيد باصلعة7411262

الراشديةسعد بن عبادةحسان ثابت فاكوش7510573

الراشديةسلطان العلماءمحمد شوكت اإلسالم7612125

الراشدية(ند راشد)الصالحين محمد سعيد علي مصلح الشفق7711453

الراشديةعائشة الفهيمعيسى سلطان بن حارب المهيري7885

الراشديةالهدىعمر محمد شريف الخطيب7910349

المطارهندسة طيران اإلماراتعبد الرحمن أحمد بن كله8010902

(1)الطوار الشهيد حسن عبدهللا بالل إسماعيلمغازي محمد سليم8112058

(1)الطوار حمدة المالخالد عبد الفتاح مصطفى8211591

(2)الطوار بن دعفوسمحمد إبراهيم محمد خميس8310451

(2)الطوار (بوجسيم )أنس بن مالك عبدهللا حسن أحمد84100

(2)الطوار بن مجرنيونس بحري8512248

(3)الطوار القطامي الجديديحي عبدالعزيز قاسم يحي8612353



(3)الطوار عبد هللا بن عميرعمار ثامر زيدان جبر البناء8711517

(3)الطوار مريم بنت سلطانأحمد عبد العزيز شحاتة8810576

(3)الطوار الزرعوني   زكريا حافظ مولوي محمد هللا89227

(1)النهدة فاطمة محمد عليإبراهيم علي محمد الحوسني9011420

(1)القصيص زيد بن ثابتحكيم بركاني9111941

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

(1)القصيص (بلدية القصيص )عمرو بن العاص محمد عبد الحميد قطب9310695

(1)القصيص النورمحمد هشام سعيد بغدادي9410991

(1)القصيص نادي شباب األهليعبدالرحمن أحمد محيا الزاهد9597

(2)القصيص أبو بكر الصديقهشام محمود شعبان عبدالقادر9612152

(2)القصيص القطامي الكبيرعبد هللا عبد الرحمن األهدل9710690

(2)القصيص البــرسيف جمعة غانم حريمل آل علي98179

(2)القصيص القطامي الصغيرمحمد سالمي محمد حينون الرحيبي99224

(2)القصيص عمر بن عبد العزيزأحمد بدوي عبدالصمد الطاهر10011994

(3)القصيص شعبية القصيصأحمد محمد الجسمي10110

(3)القصيص بن طحنونجمال طه محمد الكمار10210541

(3)القصيص فاطمة باقرمحمد أحمد مشاعل10310931

(2)النهدة (حامد الغيث)النهدة علي عبد العال محمود10411201

(2)النهدة السيدة خديجة رضي هللا عنهاعادل حميد شرف10511381

(1)القصيص الصناعيةالرحمنأرشد علي خان10611083

(1)القصيص الصناعية حمد بن سوقاتفؤاد الششتاوي عرفات10711539

(3)المحيصنة التقوىأحمد محمد طه الكمار10811126



(3)المحيصنة فاطمة الزهراءحسن محمد عبيد10910958

(2)القصيص الصناعية طلحة بن الزبيرأحمد علي عبدالواحد11010492

(4)المحيصنة الرحمنأحمد علي سليمان الشحي11171

(4)المحيصنة الزبير بن العواممحمد أحمد محمد خليل11210110

(3)المحيصنة الشهيد سالم محمود عاشورأحمد عبده حزام ناجي11311101

(3)محيصنة عكاشة بن محصنخالد بن لكحل11412077

(3)المحيصنة إبراهيم ناصر لوتاهمحمد أسامة أحمد عيدو11511294

(4)المحيصنة سكن مواصالت دبيالحسيني إسماعيل عبد هللا علي11610643

(4)المحيصنة تميم الداريمحمد عيادة الكبيسي11711426

(4)المحيصنةعلي أحمد سيف لوتاهمحمد بوالل11811872

مردفموزة المناعيكمال أحمد طاهر مصطفى11911077

مردفبالل بن رباحعمران محمود عمران12010706

مشرفحديقة مشرفرامي لطفي كالوي121348

(1)المحيصنة آمنة عيسى لوتاهمحمد الصغير بن يوسف12210755

(1)المحيصنة محمد علي القرقاويمحمد مصطفى أحمد سليم موسى12312454

(1)المحيصنة عمر بن عبدالعزيزحسن أحمد ذوالنورين12412013

(1)المزهر  الشهيد راشد هالل راشد الكعبيمحمد عثمان عبدهللا السعيد12512289

(1)المزهر عوشة سالم السويديعبد الرحمن رشاد علي الخولي12611186

(1)المزهر سلطان حمد لوتاهناصر عيسى أحمد محمد البلوشي12711902

(1)المزهرالشهيد سالم علي عبيد المريخليفة عبدهللا محمد12812199

(1)المزهر حسان بن ثابتعلي ناجي محسن أحمد12912362

(1)المزهر آمنة بنت عبيدحمزة محمد بدر الدين مالحفجي13010797



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

(2)المزهر طيبــةحافظ شمس اإلسالم شيخ اإلسالم13210469

(2)المزهر ابن حريزعبد اللطيف محمد سعيد الشواف13311088

(2)المزهر محمد جمعة النابودةمحمد البصيري صال13411515

(2)المزهر األرقم بن أبي األرقمبابكر عوض الطيب13512338

(2)المزهر الشيخة لطيفة بنت مانع آل مكتومعبد هللا ياسين ويسي13610708

(2)المزهر عائشة يعقوب الهاشميمحمد محمود ولد محمد األمين13711541

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

(2)المحيصنة أبو شقرةكوالمي كنهي عبد هللا علي مسليار13910223

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

(2)المحيصنة خالد بن زايد آل نهياننور الحق أشرف زمان14110106

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

(2)المحيصنة حمد عبد الكريم العارفمحمد السيد شعبان14311257

(3)القصيص الصناعية المتقينسيف هللا شريف خان14412038

عود المطينةحصة بنت أحمد الرئيسيإبراهيم محمد على فرج14511543

عود المطينةسلطان  يوسف أهليمحمد يوسف محمود صالح14611735

عود المطينة ناصر صالح لوتاهعبد هللا محمد أحمد األنصاري1476

عود المطينةالشهيد علي إبراهيم محمد عبدالعزيز األنصاريسعود محمد حسن الحمادي148125

عود المطينةعبدالمجيد الخطيبعبدهللا محمد عبدالرحمن الكمالي14979

وادي العمرديحمد بن سوقاتممدوح حداد جمعة15010992

وادي العمرديمحمد الفاتحأبوبكر حسين إسالمي15111787

الخوانيجشعبية الخوانيجأحمد محمد عبدالفتاح15211702



الخوانيجحمد رحمة الشامسيعبد العزيز أحمد عبد الكريم15311195

الخوانيجالخوانيج الكبيرعبد الكريم عبد هللا حجو15410440

الخوانيجعثمان بن عفانخالد بلبوزي15512182

الخوانيجحمد بن حريزياسر محمود سالمة محمود15611618

الطيعزبة الشيخ حمدان بن راشدعمر عاب عبد طبالوي15711588

العياص(يوسف أهلي  )اإلمام الشافعي عثمان أحمد علي الرشيد15810912

رأس الخور(كراج العوير)سعيد بن سهيلقاسم أنور عثماني15910611

رأس الخورموانئ دبيعمر محمد عبد الغفور16010618

رأس الخورفاطمة الزهراءالوليد أحمد الشفيع عبد الرحمن16110791

ند الحمرالشهيد محمد عبدهللا مرادعبدهللا أحمد حبيب آل غريب16281

ند الحمرفاطمة بو هليبةعبد الحميد عبطان عباس16310836

ند الحمرمحمد أمين كاظممحمود وجيه حسن أبو هاشم16411197

ند الحمرحفصةعمير عبيد الرميثي16593

ند الحمرعفراء الكتبيوليد سلمان عبد الجبار16611114

ند الحمرناصر راشد لوتاهمحمد سليمان حسن األهدل16710849

ند الحمرخلف عتيق الحميري عبد هللا عبد القادر الكمالي16811315

ند الحمرالقطامي السويديطريف ركن السند16910754

(2)الورقاء الورقاء الكبيرأبو بكر سعد باصلعة17011

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

(2)الورقاء طههادي نقراش17211682

(2)الورقاء قباءعامر صالح محمد العلي17312271

(3)الورقاء النورأسد هللا ولد نعمت هللا17411519



(3)الورقاء نافع بالشاالتأحمد فوزي الطه17512296

(3)الورقاء عثمان بن عفانبدي عبدالصمد17612206

(3)الورقاء الكماليأمير مهدي أحمد هدهود17712165

(4)الورقاء الحقمحمود محمد طاهر صادقي17811684

(4)الورقاء طريق الجنةياسر صالح محمد العلي17961

(1)ورسان عقيل بن عباسمصطفى ولد السويدي18010671

(1)ورسان المدينة العالميةعبدالسالم سعيد كريم18111545

العويرالعوير الكبيرقاري جوهر هللا حاجي سيف الرحمن18212012

العويرالشيخ أحمد بن راشدأحمد محمد علي حافظ أبوالسعود18311762

العويرشعبية  الحميدانعبد الناصر بيومي جمعة18410730

العويراإلمام أشهب المالكيمبارك محمد علي18511798

العويرمصعب بن عميرأسد زينل أحمد18610799

العوير2العوير عبدالحكيم النيه18712285

لهبابلهباب الكبيرمحمد األمين محمود18812440

لهبابشعبية لهبابحلمي حافظ شهاب18910081

لهبابصالح الدين األيوبيمحمد عبدهللا الطاهر19010710

لهبابعمر بن الخطابمحمد علي أحمد الكعبي191121

لهبابعبدهللا بن الزبيرحسين حامد حارن بشارة19212060

لهبابسلمان الفارسيعبدهللا يحي مراد عوض19311803

جبل النزوىشعبية جبل النزوى الجديدةهشام محمد عبد اللطيف حسان19410667

جبل النزوىجبل النزوى القديمشعيب نور حسين محمد19511649

جزيرة القفايالشيخ محمد بن راشدمحب هللا فضل واحد19611389



الشندغةالشـيوخبوزاكال إبراهيم مسليار19710462

السوق الكبير(الجامع الكبير)أحمد بن دلموك محمد بدر الدين مرسي البسيوني19811608

السوق الكبير(الفاروق  )الديوان عبد السالم محمد علي19910547

السوق الكبيرخميس مصبح خميس/ الشهيدعلي أبوزيد علي أبوزيد20012139

السوق الكبيرأحمد عبد الرحمنحافظ محمد فريد العالم20111699

السوق الكبيرطــهمحمد خالد كانبوري20210567

الحمرية(دويبـه  )الفتح محمد عرفان الندوي203184

الحمرية(المنيرة  )السالم عبد الحميد الندوي عبد الرحيم20410584

أم هرير(القطري  )أحمد بن ثاني محمود قاسم الحمود20512124

أم هريراإلدارة العامة لهيئة الصحةعبد الحكيم محمد بديسو20610488

أم هريرسكن مستشفى راشدعالء الدين محمد حافظ القاضي20711780

الرفاعةسلطان بالشاالتمحمد سعد خلف هللا الشحيمي20811440

المنخول(ش الكرامة )أبو حامد الغزالي عبد الناصر عمر على20911373

المنخولالتوحيـدعبد الباسط محمد زين21010392

الكرامةالكرامة الكبيرمحبوب الرحمن حاجي قريشي21110071

الكرامةأحمد موسى الصغيرضاحي عبد المالك أحمد21210595

عود ميثاءعبدهللا الزهريمحي الدين محمد سالم21310609

عود ميثاءالنادي السودانيشعبان السيد عبد المولى خليفة21410408

عود ميثاءنادي الوصلصالح العبدولي2153

عود ميثاءمستشفى لطيفةبهاء الدين عبدالفتاح عبدالفتاح نافع21611768

ميناء راشدعبد هللا الرستمانيمحمد عبد الرب مقبل النظاري21710404

الجافليةالنبهانعبدالجبار خلف المذهول21811817



الجافليةالشيخة لطيفة الكبيرمحمد اسحاق حسيني داركوئية21910138

الجافليةالشيخة لطيفة الصغيرعبد الرحمن ياسين ويسي22010602

الجافليةأبو ذر الغفاريحسن أبكر محمد قاسم األهدل22110400

(1)زعبيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتومعمر قاسم السباعي22210053

(1)زعبيل شعبية زعبيلاألمين يوسف عثمان فضل هللا22312323

(1)زعبيل الشيخ حمدان بن راشد المكتوممحمد عبد هللا أحمد ناصر الموزعي22410859

الجدافجداف دبيمحمد نعيم جمال حسين22510868

الجدافالمجيدعلي أحمد عبدهللا الحمودي22690

(1)جميرا جميرا الكبير(أبو منارتين وليد إبراهيم عبد المعطي22711170

(1)جميرا الشهيد بدر خميس محمد فرحانهاني أحمد شمسان22811470

(1)جميرا 1حصة بنت المر محمد حسن قسام22910707

(1)جميرا أحمد رمضان جمعةياسر محمد عبد هللا الطاهري23087

(1)جميرا فاطمة شرفمحمد أحمد زغنون23110800

البدعالسطوة الكبيرمحمد عظيم فرح الصاحب23212065

البدعشعبية الوصلمحمد علي حميد قاسم23310705

البدعاإلمام مالك بن أنسإبراهيم آدم محمد23412069

البدعماجد أحمد الغريريوسف الشعيري23511478

البدعسيد محمد الهاشمييونس محمد عقلي23611836

ميناء الحمريةعبدهللا كتيتعبدالرحمن محمود عرفات محمد237343

السطوةأبي بن كعبعبدالودود محمد أحمد الوهباني23811641

السطوةقرطبةعلي سفر الحوسني239114

السطوةأحمد بن جرشمحمد حيدره الشيخ ول الطالب24012196



السطوةالشهيد حمزة محمد أحمد عليعبد هللا أبكر محمد األهدل24110878

السطوةيا سينمحمد نافع ولد أحمد زيدان24210190

السطوة(الزرعوني)عبد هللا بن الزبيرمحمد السيد حافظ شهاب24310323

السطوةأبو بكر الصديقمحمد إلياس محمد عبدالفتاح24411788

السطوةرمضان جمعةمحمد عبد العزيز الخولي24511703

(2)زعبيل الشيخة هندوائل عادل أحمد عزعزي24611922

(2)زعبيل الشيخ حمدان بن راشدرشاد رشاد حسين صالحة24711592

(2)جميرا راشد الحديثعبد الغني محمد الصباغ24810251

الوصلالشهيد سعيد أحمد بوكرود المريأحمد عبدهللا عبدالرحمن249105

الوصلسعيد عنبر جمعة زعبيل الفالسيطارق عبدالقادر العمادي25011847

الوصلعبد الرحمن القاسميمحمد نور عبدهللا عبدالواحدي25111173

الوصلالنورحسين عبد القادر حسن السقاف25210796

الوصلخليفة بن ظاعنمحمد عبدالمنعم خان25310395

المركاض(المركاض  )السويدة يمهل ولد زايد25410729

(3)جميرا 3جميرا أحمد سيك25511648

(3)جميرا محمد بن شيخمحمد إفرخاس25611229

(3)جميرا الصلف بن ثاني بن عتيقأحمد سعد عبد الغني حميدة25711384

(3)جميرا الشيخ محمد بن راشدحسام الدين مغازي حنطور25811124

(3)جميرا خليفة الفهدخالد محمود زيدان25910234

(3)جميرا محمد مطر بن الحجعلي حسن محمد طه26011403

الجميراميثاء المهيريموسى خليف راجي26111377

(1)الصفا الشيخة موزة آل مكتومشمس الحق واحدي26211291



(1)القوز خديجة بنت سالمعبد هللا عبد هللا محمد األهدل26311111

(1)القوز سعد بن أبي وقاصأحمد سمرة بن ياسين26410764

(1)القوز إسطبل الشيخ حمدان بن راشدعبد الصبور راج ولي26510463

برج خليفةإسطبل الشيخ محمد بن راشدعبد القهار عبد الرحمن26611408

(1)القوزلطيفة الفتانمحمد عبد العليم عبد الحميد شوشان26711559

(1)القوز المهتديمحمد حسين عبد الصمد26810357

(1)القوز نايف محمد الشنقيطيجنيد الرحمن صديق علي26911653

(1)أم سقيم روضة األبرارأحمد محمد زغنون27010438

(1)أم سقيم (أبو منارة)الشيخ مكتوم منير عبدهللا عثمان27111707

(1)أم سقيم عبدهللا بن مسعودمحمد إبراهيم عبد العزيز علي27212368

(2)الصفا المرحومة عائشة المالأحمد عطية عبد اللطيف27311094

(4)القوز السيدة زينبالسعيد محمد السعيد عشوش27412160

(2)أم سقيم الصالحنبيل محمد أحمد نوح27511390

(2)أم سقيم الشيوخعبد الحميد محمد صبحي بي27610930

(2)أم سقيم حميد الطايربشير بقدور بن عطية27711774

المنارةعمار بن ياسرعلي عبد العزيز سلمان27810807

المنارةعائشة مطر المزروعيعلي عبد هللا علي أحمد الريس27910824

المنارةالمنارةأسعد الفيتوري سالم محمد28011458

المنارةالحاج قاسم عبد هللانور هللا حاجي الل محمد28111374

المنارةمصبح الفتانعمر أحمد حبيب أحمد آل غريب28292

المنارةعلي بن تميمعبد الرحمن خلف عبد الرحمن28310689

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



(3)أم سقيم سهيلة بنت جمعةعبدالرحمن محمد أحمد سمين28511485

(3)أم سقيم المحاربةأحمد محمد أمين حسن المرزوقي28614

أم الشيفصديق الكاظمعدي محمد الغباري28712080

1الصفوح الشيخ أحمد بن راشدأحمد حسن عليان28811961

1الصفوح الشيخ خليفة  بن سعيدبدر عبدهللا يوسف السعدي القمزي28931

(1)البرشاء شريفة العطارزياد خالد محمد زغير29011706

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

(3)البرشاء أسامة بن زيدسهيل حسن الريس292119

(3)البرشاء المهتــدييونس رحال األبيض29311677

(3)البرشاء الفردوسمحمد مصطفى محمد إسماعيل29410909

(2)البرشاء جمعة بن سيف المنصوريعمر عبدالحميد عبطان29512048

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

(2)البرشاءرياض الصالحينسهيل محمود أمير جان محمد29712153

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

نخلة جميراعبدالرحمن الصديقحمادة علي سند محمد29911577

البرشاء جنوبالشهيد فريد علي بالل سالممحمد هادي توري30012085

البرشاء جنوبحسين علي يتيمعبدالعزيز أحمد ضياء30111775

جبل عليعبد هللا حسن الرستمانيإبراهيم كنجو عزيزة30210885

جبل عليعمر بن عبد العزيزعبد الجليل محمد جمال الدين30310669

جبل عليمصعب بن عميرأسامة عبدالرشيد عبدالمتين30411824

جبل عليعبدهللا الشعفارإسالم عزت الدسوقي محمد30511697

جبل عليحنظلة بن أبي عامرمحمد طيب سار30612019



جبل عليمطار آل مكتومسعد جمعة موسى30711096

جبل علي الصناعيةالسيدة رقية رضي هللا عنهاسيف الرحمن حافظ محمد30811307

(2)ند الشباند الشبا الكبيرعادل حسن محمد المرزوقي30911252

(2)ند الشبا الشيخ دلموك بن جمعة آل مكتوممسعد الشبراوي مسعد علي31011216

(2)ندالشباالمرحوم أحمد الطايرعبدالقادر عبدهللا محمود31111999

(2)ند الشبا عائشة أم المؤمنينمحمود بدير الغندور31211564

(4)ند الشبا أبوبكر الصديقعبد المحسن عليوي البو عريب31310188

اللسيلي(الجامع الكبير)المرموم الكبيرمحمد يحفظ ولد سيدي محمد31410495

الليسليغريسة المنصوريزكريا محمد محفوظ31511065

اللسيلي(الشيخ حمدان)اسطبل سيح السلم محمد إبراهيم محمد إسماعيل31612066

اللسيليسوق الجمالمحمد سيدي عمار31710697

اللسيليالشيخ حمدان بن راشدعبد الحميد محمد محمد أحمد31810918

اللسيليأسطبل الشيخ حمدان بن راشدعلي عبدهللا صالح الكربي319107

المرمومراشد حمد بن غديرمحمد أمين عبدالحكيم32011560

مرغم مرغم القديمسيدي محمد ولد شيخنا ولد سيدنا32110228

مرغمشعبية مرغم الجديدةمحمد راملي باليكادان32211582

مرغمالرحمةشاه جيهان نقاب كل32310425

طوي مرقب2محمد بن راشدسيد عبدالرحمن سيد رحيم32411692

طوي مرقبمرقب الكبيرعلي ولد سويدي32510253

طوي مرقب2خليفة (1)الشيخ محمد بن راشد محمد األمين ولد محمد أحيد32610217

عود المطينةالختالمنتصر عادل محمد عبدالعزيز32711909

اللسيليالمرحوم علي السبوسيعبدهللا سيد علوي32811382



البراحةعادل علي صالح أحمد/ الشهيدعامر الحبسي329352

المطينةقباءمبارك أحمد سعد محمود33011979

(2)الطوار حسن آل الشيخمحمد أمين نوالة33111552

المدينة العالميةشيخ محمد سعيدمحي الدين حسين يوسف33211444

الكرامةكلية الدراسات اإلسالميةالفرات محمد أحمد النجار33312184

الوحيدةالبدورمحمد السعيد أبو الوفا النجار33410954

الورقاءآمنه بنت راشدأحمد عبدهللا شاعري33511518

(2)أم سقيم الشيخة ميثاء آل مكتوممحمود عبدالمولى سالم عمارة33611567

أم سقيمإبراهيم عبدهللا المالزياد محمد فياض33711690

المطينةسلمان الفارسيرفعت عبد الرازق محمد33810047

4الورقاءالشهيد سيف يوسف أحمد عبدهللا بالهول الفالسيالعربي شجيد33911523

القوز عبدهللا قايد أهليعبدالقادر وقيع هللا أحمد340274

3الورقاء أمين الشريفالحكيم السيد محمد محمد34111885

3البرشاءسلطان بن محمد آل نهيانحسن شعبان عبداللطيف34211850

المطينةبرج نهارفهد نجيب عبيسي343350

4الورقاءشيخة بنت سعيد آل مكتومسعدي محي الدين جعرور344120

الكرامةالشيخ محمد بن راشدتسليم حسين مقبول أحمد34510318

اللهباببن غديرإبراهيم محمد عثمان34612063

الخوانيجأسد بن الفراتخالد أحمد محمد البلتاجي34711277

هور العنزعائشة رضي هللا عنهاشيخنا ولد موالي34810245

الورقاءراشد بن مكتومصالح الدين محمد هشام طاهري34911905

المزهرراشد الجابريمصطفى عبد العاطي أحمد محمد35011557



البرشاء جنوبعلي الدشتيمحمد سعد عبدالستار سعد35112191

جزر الجميرابني هاشممحمد علي مشاعل35211000

وادي العمرديعبدالناصر الخياطفدا محمد عوض35311901

جبل عليخالد بن الوليدمحمد النور الطاهر منا35411996

النخيلإبراهيم القرقاويمصطفى رفقت سعد المرسي عكاشة35512326

الماريناالرحيمالسيد فوزي فتحي سليم35611904

الورسانورسانصدام محمد علي عبدالحليم35712481

جبل عليتاكسي دبيمحمد محمود أباهي35812035

دبي جنوبمجمع مطار دبيمحمد عبدهللا محمد األمين35912229

مطار دبيالمنطقة الحرةعلي يوسف عبدهللا عبدالرحيم العوضي360172

عود المطينةمحمد بن عميرطاهر سعيد محمود أحمد األسيوطي36112173

القوزكارفان القوزمحمد صالح محمد رضا36211972

الحمريةالتوحيدمحمد علي سند محمد36310606

الممزرالشهيد محمد علي سيف بالجافلةعلي محمد أبكر إبراهيم364221

البدعاإلمام الشافعيإسماعيل رمضان محمد كليب36511668

جافزاالتوبةعبد الحميد شوهودري36610961

جافزااألنصارأطول عمر محمد عبدالكريم36711962

1الطوارعبدهللا كتيتأحمد محمد جشيم شده368353

عود المطينةعبدهللا كتيتمرياح عبد النور36911295

رأس الخورعبدالرحيم كتيتعاطف حسن اإلبراهيم37012250

الورقاءعبدهللا كتيتعالء فريد عبدالهادي المتولي37111968

4القوزعبدهللا كتيتمحمود محمد عبد العزيز37211786



سيح شعيبدبي باركسخميس أحمد عبدالعزيز محمد كليب37311958

الطيعزبةبوبكر أب بوي37412134

مردفمردف الكبيرعبدالعزيز محمد عبدالرحمن أبوالغيط37512068

مردفالباديطارق بن عبدالكبير حدوت37611704

المنخولالمنخول الكبيرمحمود زكي37712052

بورسعيدالتاجرسعد بنيحي37811432

البرشاء جنوبأبوبكر الصديقمحمد نور الدين العبد هللا37911265

أم الشيفعمر بن الخطابحسين أحمد سمين38010642

برج خليفةالغفورسالمة حسين محمد سالمة38111625

المحيصنةكارفان المحيصنةأبومسلم سلطان محمد38211694

النهدةعبدالرحمن طاهرعالء الدين حمزة مغازي حنطور38311288

القرهودالرحمنشريف سالمة مصطفى38411897

عود المطينةعبدالرحيم البناصالح زايد فرج صالح البوسعيدي38511120

ند الشبابنات عفيرة بن الحجفاتح امحمد محمد مسكين38611544

الورقاءبر الوالدينمعاذ علي محمد حسام38711990

عود ميثاءعبدهللا كتيتالسيد الصبري البصراتي38811133

ند الشباعزبة الشيخ حمدان بن محمد للصقورعثمان محمود الحمود38911617

1القوزعبدالرحيم كتيتتامر صالح حسن39011981

نايفالزرعوني الكبيرمحمد زياد عبدالحميد زايد39112001

جبل عليمستودع الحافالتمحمد الطالب محمود39212183

جافزاقباءمحمد لقمان الحكيم أحمد39310324

ذافيالعائشة أم المؤمنينحسن وجيه حسن هاشم39410444



الخوانيج السكنيةيوسف الجزيريحمد محمد أحمد  صالح39511893

2البرشاء السالمتوفيق شقرون39612021

جبل عليالفتححافظ محمد أبو حنيف39710523

المنامة(المنامة الكبير)راشد حفيظ محمد مبين الحق عبدالسالم39812108

المحيصنةعبدهللا كتيتأحمد عودة عمرو عودة39911665

2النهدةسالمه أهليالسيد يوسف عبداللطيف فتح هللا40012105

الصفاعلي بن أبي طالبمجدي توفيق البهي دنيا40112028

2البرشاء عبدالرحيم كتيتأحمد عزب أحمد إبراهيم40211171

جبل عليالشورىمحمود محمد علي الشراكي40312372

هور العنزعيد مديةمحمد مطيع بن محمد واصل الحافظ40410415

مطار دبيعبدهللا كتيتعبداإلله عبدالكريم العبدهللا405151

3الطوارعبدهللا كتيتأسن تقي ديوب40612350

رأس الخورعبدهللا كتيتجاسم محمد الهبر40712008

القصيص الصناعيةالبديعنجيب هللا سيد شريف40811884

الحبيةالجمعةعبدهللا سهيل محمد40911451

2القوز المرحوم سيف لوتاهمحمد أحمد إبراهيم علي41012024

المحيصنةالكماليعبدالقادر سيد كريم411349

المزهرحراءسيف محمد عبد العزيز السويدي4127

4القوزرفيعة بنت عميرعبدالرحمن رمضان يوسف سالم41312149

البرشاءالشيزاويعبد هللا عبد القادر محمد4144

القرهودبن درايأحمد عبدالوهاب عساف41511969

غدير البراشيالقدرةسامح أبوبكر أحمد راشد41612424



الطوارمطار دبيعمار وليد الحمصي41712078

1المزهرعبيد الحلوعبدالحميد عبدالحسيب إسماعيل العدل41812023

السوقبن عوقدمحمود إبراهيم أحمد عباس41910569

سيح السلمالعاصفةخليفة ناصر الدهماني420115

1ند الشباالصحابةشيخنا ولد زايد42111456

ند الشباسعيد األحبابيعامر محمد محمود عامر42210519

2ند الشبا أحمد بن مجرنأحمد الهيبة محمد عبدهللا42311676

اللسيليعزبة محمية الهليمحمد المحمدي خليفة42411057

دسكفري جاردننخيلأشرف توني عبدالعزيز محمد42511883

عود ميثاءالوالدينحمزة أسد هللا عبدالعزيز42612473

الرويةعزبة ناسمحمد نواز محمد صالحين42711696

اللسيليسالم بن أحمد الفالحيعبدالهادي منصور سالم العلوي428109

القوزموظفي حكومة دبيسعد السيد قطب الشال42912159

الورسانعيسى وخلفان الرحوميمحمد حسن حسين43012109

الخوانيجالحبايمحمد يوسف يحيى السعدي431177

اللسيليسيح الدحلسيدي عدي43210398

ند الشبانادي ند الشبا الخاصأحمد محمد أحمد الشيخ43311080

البرشاءمحمد بن بياتصابر الزبير محمد موسى43412154

الصاللالمرحوم أحمد الحبايخالد الرحمن نور الرحمن43511263

الرأسسالم مصبح بن حمودهمحمود يوسف محمد43611375

4ند الشبا ند الشباعمر منذر أحمد الجميلي43712126

1الخوانيجعمر بن الخطابعمر حمزة43811667



المزهرعباد الرحمنيونس عوض علي الحسن43912223

عود المطينةالرضوانأحمد عبد هللا المغربي44011436

البطينمرفأ السفنحفيظ محمد قمر الدين44112136

القصيصأبوبكر الصديقعبدالحميد نور محمد كمشادزهي فر44211538

3عود المطينةالمرحوم مطر المزينةكليف رشيد آدن44311777

الخوانيجعبدهللا بن أبي بكرعيسى مهاجر شعيب مهاجر44412192

3الصفوحتيكومعمرو عبدالعزيز إبراهيم حماد44512212

النهدةالرضاأحمد محمود أحمد علي44612193

1البرشاء جموب فاطمة بطي عتيقيحي علي سامبو حامد44712075

الورقاءالشهيد نادر مبارك عيسى سليمانأحمد سعد محمود عميرة44811827

4المحيصنةالمرحوم علي الشنقيطيعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا عمر44912210

3المحيصنة سالم سعيد بوعديلعبدالرحمن محمد عبدالرحمن أبوالغيط45012218

تالل اإلماراتمسعود نقفيحذيفة يوسف محمد يوسف45112299

العويرشعبية سلطانسليمان طاهر المنا45211145

المزهرمحمد كدفور المهيريشحاتة سعد عرفة شحاتة45311978

بر دبيمحمد عبدهللا عباسعبد الجليل محمد علي45410806

الخوانيجعبدهللا بن جرشعبد الباسط محمد أمين45516

ند الحمررياض الصالحينمحمد عبد الكريم العبد هللا45610668

لهباب2لهباب أمير السعيد حسن عوض45712171

المرابع العربيةالشكورمحمد محمود الزين45810802

1الحبيةاإلتحاد العقاريةمرجي يعقوب بشير45912438

3الورقاءمحمد عيسى الحلويحي إبراهيم محجوب األهدل460138



3الورقاءعائشة السيد إبراهيمعبدالسالم حسن أحمد46112221

تيكومهامل الغيثمحمد شاكر عبدالستار محمود فراج46212276

1القوزالشيخ مكتوم بن خليفةسعيد بنور46312315

العياصالشيخ حمدان بن راشدإظهار عبدالجميل أحمد46411778

رأس الخور الصناعيةمصطفى حسن أهليالسيد بدران محمد أحمد46512340

الجدافالشيخة عذيجة بنت صقر آل نهيانسيد عمار عبدالفتاح عمار46612032

مجمع دبي اإلستثماريالتقوىكريم سعد الدين46712277

اللسيليعائشة رضي هللا عنهامحمد صالح فرنزوده46810863

الرويةالشيخ محمد بن راشدمحمد أطهر محمد يوسف46911550

2البرشاء جنوب حمدة سعيد حريز الفالسيمهد طاهر شيخ علمي47012235

اللسيليعزبة الشيخ مكتوم بن راشدالوثيق الملقب ولد الداه47111657

مردففايقة سعيديبراء أيمن جراح47212423

أبوهيلالسلف الصالحمحمد سالم خان47312416

1القوزاألنبياءمحمد عبد الرحمن عمارو47410696

فالكون سيتينادية الشامسيياسر عبدالحكيم عبدالسالم بركات47512374

المجمع اإلستثماريالمجمعسامي جواد السقا47612286

السوق الكبيرحارب بن حاربسعد خالد العلوش47712318

3الورقاءالجليلمحمد سمير عبدالقادر47812143

3الورقاءزينب قائدأحمد محمد بلوكي47912186

المزهرالفاروقمحمد أسامة عيدو48012417

مجمع اإلستثمارالسالمخادم هللا صافي48112460

الضغايةعثمان الفطيممحمد سليم دامدا48211405



المررثاني بن عبدهللامحمد شيخنا48311916

القوزيوسف البدريشهاب مغازي محمد سليم48412482

قريطيسةعلي سلطان السبوسيمحمد عالي أمين48512025

المدينة العالميةعبدالرزاق المطوععباس عبدالنور معلم محمود48611894

الحبيةحسن الشربتليعبدهللا ماهر إبراهيم أبوالشوارب48712437

القوز الصناعيةعباد الرحمنأنس عبد الرحمن كرم48810735

البرشاء جنوبأحمد الغيثحسين قاسم حسين قاسم48912036

المدينة العالميةآمنه بنت محمد بالخرمعبدالرحمن محمد عالي49012151

الرويهعلي حمد بوهليبةمحمد فاضل ولد أعمر49111105

1الورقاء سلطان محمد الغزالأحمد محمد عقيلي جي جيان49211621

4ند الشبا عبد هللا الخرباشمصطفى نواب الصفوي األعسر49312328

الراشديةالحرس األميريهيثم محمد األنور49412083

المرسى ميناء السياحيمصبح الفتاننذير محمد عمر49511812

1عود المطينة خالد جاسم بن كلبانعبدالرحمن ماهر أبوالشوارب49612429

1العوير موزة خليفة بالحبالةمحمد طلحة خالد حسين49712257

1مزهر الرحمةإبراهيم محمد يوسف كشيدان49812308

الراشديةاإلمام الشافعيوليد مصطفى السيد البدوي49911859

3الورقاء مريم فوالذمحمود الوليد أحمد الشفيع50012466

الممزرالطفيل بن عمرو الدوسيعلي أحمد مشاعل50110750
















































