
رقم الموظفاالسمالمنطقةاسم المسجدم

12096عبدالقادر أحمد آدمالراسبن دلموك1

10675سعد محمود مصطفى العباسيالراسالفطيم2

11078عبدالرزاق محمد أمينالراسبن سليم3

11136عبد الرحمن بوسوتو عباسالراسبن نايم4

10953محمد مصطفى الحدادالراسناصر عبيد لوتاه5

11375محمود يوسف محمدالراسسالم مصبح بن حمودة6

11030قاريء محمد يوسف حسينالضغايةفاطمة الزهراء7

11221هشام عبد الوهاب األنيسالضغايةبو هناد8

11405محمد سليم دامداالضغايةعثمان الفطيم9

11407محمد عزير أبوبكرالضغايةبن صمت10

10214المجتبى ولد فالالضغايةبن دبوس11

10459إسماعيل عيسى محمد الثانيالضغايةالليث بن سعد12

11843عبدالرحمن محمد إقبالالبطينراشد بن شبيب13

10528مانجيشوار عباس محمدالبطينابن حاذة14

11936حافظ محمد عبيد الحقالبطينثاني بن خلف15

10715عبد العزيز علي حميد قاسمالبطين(المزروعي)اإليمان 16

12290طه عبدالتواب محمد حسنينالبطينبالهول17

10409محمد محمد السباعي العوضيالبطينبلقيزي18

11473محمد رحمت هللا عبد الرحمنالبطينبالقبب19

10452محمد الحسيني إمام عيدالبطينمرفأ السفن20

11281عبد هللا محمد عثمانالسبخةالسادة21

10240حافظ عطاء هللا عباسي محمدعيال ناصرابن صنقور22

12349مهدي احمد سعدعيال ناصرفاطمة أحمد23

10038سيد شريف سيد عبد القيومعيال ناصرعيال ناصر الغربي24

10237مصطفى شيخلي شيخليعيال ناصرمصطفى عبد اللطيف25

10850عبد الفتاح علي البسيونيالمررالفطيم26

11104أحمد سالم عبدالرحمن الخردالمررخالد ناصر السويدي27

304عبد السالم محمد كوتينايفراشد بن دلموك28

11916محمد شيخنانايفثاني بن عبدهللا29

12001محمد زياد عبدالحميد زايدنايفالزرعوني الكبير30

10426آدم حاج إبراهيمنايفالشيخة لطيفة الكبير31

10470رضوان محمد إسماعيل محمدينايفحاجي ناصر حسين32

10911محمد نور خطيب بن ياسيننايفالخلفاء الراشدون33

12326مصطفى رفقت سعد المرسي عكاشةنايفالقرقاوي34

12079بالل داتسينايفبن عوقد35

232سالم حافظ مولوي محمد هللاالمرقبات(الجديد)بور سعيد 36

12313طارق عبدالنبي عبدالمالك عبدالرسولالمرقباتقرقاش37

11431عبد القدوس أسامة الكليدارالمرقباتالخبيصي38

11783أسامة محمد خدامالمرقباتمنى سلطان العتيبة39

12037عبدالباسط زيتونيالرقةمحمد عمر بن حيدر40

10756محمد أكرم عبدالرحمنهور العنزعيد بن مدية41

12013حسن أحمد ذوالنورينهور العنزراشد ابراهيم المال42

12508أحمد محمد أمين حسن المرزوقيهور العنزأحمد ماجد الفطيم43

11065زكريا محمد محفوظهور العنزالمطروشي الجديد44

10415محمد مطيع بن محمد واصل الحافظهور العنزعيد محمد بن مدية45

10245شيخنا ولد مواليهور العنزعائشة رضي هللا عنها46

310محمد مأمون الحق فضلهور العنزيوسف باقر47

12392آدم محمد بن محمدهور العنز شرقالسوق المركزي48

98063عبد العزيز شاكر حمدانهور العنز شرقفاطمة الزرعوني49

12016فوزي برباريهور العنز شرقعثمان بن عفان50

10732علي كوتي باناشي برامبيلالبراحةحمزة بن عبد المطلب51
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11679محمد صابر حسين عليالبراحة راشد عبد هللا الفطيم52

11103محمد على أبو بكر الحدادالبراحة(مستشفى البراحة )األنصار53

352عامر الحبسيالبراحةعادل علي صالح أحمد/ الشهيد54

11954طارق سعيد محمد سعيد بوجسيمالبراحةسعد بن عبادة55

10312عمار محمد حسن المالالمطينةأبو هاشم الهاشمي56

11849يونس داتسيالمطينةأحمد بن سليم57

350فهد نجيب عبيسيالمطينةبرج نهار58

11979مبارك أحمد سعد محمودالمطينةقباء59

12295أحمد عبدالعزيز أحمد الرعوالمطينةسلمان الفارسي60

10604سيد محمد سيد عبد هللاأبوهيلماجد الفطيم61

12176محمد محمد إبراهيم الطنطاويأبوهيل(بن عياف )المقداد بن عمرو 62

317هشام أحمد الزهرانيأبوهيلحمد بن سلطان63

12416محمد سالم خانأبوهيلالحاجة موزة64

11890حسين محمد عبداللطيفأبوهيلرحمة الشامسي65

11199جمال عبد الجليل رجبأبوهيلشيخة بنت حميد66

11424عبد الحكيم محمد بكري األنيسأبوهيلعبد الرحمن أبو هريرة67

10047رفعت عبد الرازق محمدأبوهيلهور العنز الشرقي68

215حمد يوسف محمود الكمالي آل عليأبوهيلالسلف الصالح69

10049رفيق أحمد قاسمالصفيهالصفيه الكبير70

12022محمد الحسن محمود الحسنالخبيصيبور سعيد الشرقي71

11432سعد بنيحيبور سعيدخليفة التاجر72

10137محمد الحسن خان محمدبور سعيدسعيد لوتاه73

11602أمير عبدالرحيم أمين الفاربور سعيدالشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم74

10806عبد الجليل محمد عليالحمريةمحمد عبدهللا عباس75

184محمد عرفان الندويالحمرية(دويبـه  )الفتح 76

12014مختار كل خائيستا كلالحمرية(المنيرة  )السالم 77

158عيادة الكبيسيميناء الحمريةالشيخ المر78

10569محمود إبراهيم أحمد عباسميناء الحمريةعبدهللا عبدالرحيم كتيت79

11074ناجي محمد عالم غنيمميناء الحمرية(القاز)الوحيدة 80

10606محمد علي سند محمدالوحيدةالتوحيد81

10758سليم عبد الفتاح سليم علي حمادالوحيدةخالد بن الوليد82

10954محمد السعيد أبو الوفا النجارالوحيدةالبدور83

58481عمر حسنالوحيدةعبدالصمد راشد الكيتوب84

10156شمس الدين أحمد أحمدالوحيدةعلي بن أبي طالب85

11818محب هللا بسم هللاالوحيدةاألنوار86

11945محمد سيف الدين مالحفجيالوحيدة(النابودة  )مالك بن أنس 87

221علي محمد أبكر إبراهيمالممزرالشهيد محمد علي سيف بالجافلة88

11982مختار حسن دررالممزربن دلموك89

11624سيف عمر محمدالممزر(القاز  )الممزر 90

10750علي أحمد مشاعلالممزرالطفيل بن عمرو الدوسي91

12511عبدهللا عبدالرحيم الشيزاويالممزرالوالدين92

12168سراج لي جوفالقرهودالشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم93

11284كامل عزيزالقرهودالقرهود94

11969أحمد عبدالوهاب عسافالقرهودبن دراي95

11897شريف سالمة مصطفىالقرهودالرحمن96

11680يوسف محمد عبدهللا الشحيند شماالصديق97

11977خالد نور الحق مظهرند شماعائشة أم المؤمنين98

91أحمد صالح محمد المرزوقيالراشديةزيد بن حارثة99

10460أحمد نواف المواسالراشديةالقطامي الجديد100

11859وليد مصطفى السيد البدويالراشديةاإلمام الشافعي101

11262صالح سعد عبيد باصلعةالراشديةعيسى بن حريز102

12083هيثم محمد األنورالراشديةالحرس األميري103

85عيسى سلطان بن حارب المهيريالراشديةعائشة الفهيم104

11304عبد هللا موسى محمد البلوشيالراشديةالراشدية الكبير105

10884هشام نايل رجبالراشديةبن فوالذ106

11259محمد شوقي عبد الحي مصطفىالراشديةمحمد سعيد المال107



10167كمال محمد محمود إبراهيمالراشديةأهل بدر108

11197محمود وجيه حسن أبو هاشمالراشديةالعتيبة109

11409أحمد جخيور عبدهللا البدريالراشدية(القديم)القطامي 110

10573حسان ثابت فاكوشالراشديةسعد بن عبادة111

10583عدنان حسن الخطيبالراشديةسلطان العلماء112

10349عمر محمد شريف الخطيبالراشديةالهدى113

11453محمد سعيد علي مصلح الشفقالراشدية(ند راشد)الصالحين 114

81عبدهللا أحمد حبيب آل غريبند الحمرالشهيد محمد عبدهللا مراد115

10754طريف ركن السندند الحمرالقطامي السويدي116

10709طارق عبد هللا سالمي سوزائيند الحمرالشهيد محمد الشيراوي117

11315 عبد هللا عبد القادر الكماليند الحمرخلف عتيق الحميري118

10836عبد الحميد عبطان عباسند الحمرفاطمة محمد بو هليبة119

342محمد ياسين ويسيند الحمرمحمد أمين كاظم120

93عمير عبيد الرميثيند الحمرحفصة121

11114وليد سلمان عبد الجبارند الحمرعفراء الكتبي122

10849محمد سليمان حسن األهدلند الحمرناصر راشد لوتاه123

10668محمد عبد الكريم العبد هللاند الحمررياض الصالحين124

11905صالح الدين محمد هشام طاهري(1)الورقاء راشد بن مكتوم125

11621أحمد محمد عقيلي جي جيان(1)الورقاء سلطان محمد الغزال126

12125محمد شوكت اإلسالم(1)الورقاء آمنه بنت راشد127

11827أحمد سعد محمود عميرة(1)الورقاء الشهيد نادر مبارك عيسى سليمان128

12271عامر صالح محمد العلي(2)الورقاء قباء129

11682هادي نقراش(2)الورقاء طه130

11297 عمر سعد عبيد باصلعة(2)الورقاء الشهيد خالد علي غريب البلوشي131

11242عبد الرحمن عبد هللا المال(2)الورقاء الورقاء الكبير132

10أحمد محمد الجسمي(3)الورقاء النور133

12296أحمد فوزي الطه(3)الورقاء نافع بالشاالت134

12206بدي عبدالصمد(3)الورقاء عثمان بن عفان135

10890جبير عبيد علي(3)الورقاء زينب قائد136

11885الحكيم السيد محمد محمد(3)الورقاء أمين الشريف137

12143محمد سمير عبدالقادر(3)الورقاء الجليل138

12466محمود الوليد أحمد الشفيع(3)الورقاء مريم فوالذ139

12387فيصل مستغانمي(3)الورقاء الكمالي140

11990معاذ علي محمد حسام(3)الورقاء بر الوالدين141

12221عبدالسالم حسن أحمد(3)الورقاء عائشة السيد إبراهيم142

11968عالء فريد عبدالهادي المتولي(3)الورقاء عبدالرحيم محمد كتيت143

138يحيى إبراهيم محجوب األهدل(3)الورقاء محمد عيسى الحلو144

11684محمود محمد طاهر صادقي(4)الورقاء الحق145

61ياسر صالح محمد العلي(4)الورقاء طريق الجنة146

120سعدي محي الدين جعرور(4)الورقاء شيخة بنت سعيد آل مكتوم147

11523العربي شجيد(4)الورقاء الشهيد سيف بالهول الفالسي148

10791الوليد أحمد الشفيع عبد الرحمنرأس الخورالشهيد يونس باقر البلوشي149

10611قاسم أنور عثمانيرأس الخور(كراج العوير)سعيد بن سهيل150

10618عمر محمد عبد الغفوررأس الخورموانئ دبي151

12307عبدالرحمن محي أحمد الشرقاوي(3)رأس الخور الصناعية (الحاويات)عبدالرحيم محمد كتيت 152

12008جاسم محمد الهبر(3)رأس الخور الصناعية (سوق الخضار)عبدالرحيم محمد كتيت 153

12340السيد بدران محمد أحمد(3)رأس الخور الصناعية مصطفى حسن أهلي154

12151عبدالرحمن محمد عالي(1)ورسان آمنه بنت محمد بالخرم155

11894عباس عبدالنور معلم محمود(1)ورسان عبدالرزاق المطوع156

11545عبدالسالم سعيد كريم(1)ورسان المدينة العالمية157

11444محي الدين حسين يوسف(1)ورسان محمد سعيد محمد عبدهللا158

12025محمد عالي أمين(1)ورسان عقيل بن عباس159

11216مسعد الشبراوي مسعد علي(1)ورسان المرحوم أحمد سلطان الرحومي160

11974حسام رأفت عبدالعزيز بركات(1)ورسان ورسان161

12432خيري سعيد رمضان عنبر(1)ورسان عائشة بنت أبي بكر162

10686يوسف ولد جدو(المركاض)ند الشبا السويدة163



11252عادل حسن محمد المرزوقي(1)ند الشبا ند الشبا الكبير164

11456شيخنا ولد زايد(1)ند الشبا الصحابة165

11080أحمد محمد أحمد الشيخ(1)ند الشبا نادي ند الشبا166

11676أحمد الهيبة محمد عبدهللا(2)ند الشبا  أحمد بن مجرن167

11999عبدالقادر عبدهللا محمود(2)ند الشبا أحمد سعيد محمد الطاير168

11564محمود بدير الغندور(2)ند الشبا عائشة أم المؤمنين169

11778إظهار عبدالجميل أحمد(2)ند الشبا الشيخ دلموك بن جمعة آل مكتوم170

10188عبد المحسن عليوي البو عريب(4)ند الشبا أبوبكر الصديق171

12328مصطفى نواب الصفوي األعسر(4)ند الشبا عبد هللا الخرباش172

11544فاتح امحمد محمد مسكين(4)ند الشبا بنات جمعة بن عفيرة بن الحج173

11640شمس المنان فضل منان(4)ند الشبا شمسة بنت حريز174

11554مأمون شعبان الراوي(4)ند الشبا ند الشبا175

12078عمار وليد الحمصي(1مبنى )مطار دبي الدولي المطار176

11120صالح زايد فرج صالح البوسعيدي(2مبنى )مطار دبي الدولي عبدهللا عبدالرحيم كتيت177

111علي بن عبدهللا بن ناصرمطار دبي الدوليهندسة طيران اإلمارات178

12338بابكر عوض الطيبمطار دبي الدوليالمنطقة الحرة179

11591خالد عبد الفتاح مصطفى(1)الطوار حمدة المال180

10594صالح محمود الصغير(1)الطوار الشهيد حسن عبدهللا بالل181

353أحمد محمد جشيم شده(1)الطوار عبدالرحيم محمد كتيت182

12248يونس بحري(2)الطوار بن مجرن183

11665أحمد عودة عمرو عودة(2)الطوار أنس بن مالك184

11552محمد أمين نوالة(2)الطوار محمد حسن آل الشيخ185

10451محمد إبراهيم محمد خميس(2)الطوار بن دعفوس186

11517عمار ثامر زيدان جبر البناء(3)الطوار عبد هللا بن عمير187

10576أحمد عبد العزيز شحاتة(3)الطوار مريم بنت سلطان188

12353يحيى عبدالعزيز قاسم يحي(3)الطوار القطامي الجديد189

172علي يوسف عبدهللا عبدالرحيم العوضي(3)الطوار الزرعوني190

12350أسن تقي ديوب(3)الطوار عبدالرحيم محمد كتيت191

12193أحمد محمود أحمد علي(1)النهدة الرضا192

11420إبراهيم علي محمد الحوسني(1)النهدة فاطمة محمد علي193

11288عالء الدين حمزة مغازي حنطور(2)النهدة عبدالرحمن محمد طاهر194

12105السيد يوسف عبداللطيف فتح هللا(2)النهدة سالمة بنت علي أهلي195

11201علي عبد العال محمود(2)النهدة (حامد الغيث)النهدة 196

11381عادل حميد شرف(2)النهدة السيدة خديجة197

11941حكيم بركاني(1)القصيص زيد بن ثابت198

97عبدالرحمن أحمد محيا الزاهد(1)القصيص نادي شباب األهلي199

12497عمر محمد يوسف(1)القصيص األنصار200

10695محمد عبد الحميد قطب(1)القصيص عمرو بن العاص201

10991محمد هشام سعيد بغدادي(1)القصيص النور202

10690عبد هللا عبد الرحمن األهدل(2)القصيص القطامي الكبير203

12152هشام محمود شعبان عبدالقادر(2)القصيص أبو بكر الصديق204

10058محمد مهلل الطيب األنصاري(2)القصيص البــر205

10862عبد الرحيم محمد جبريل(2)القصيص القطامي الصغير206

11994أحمد بدوي عبدالصمد الطاهر(2)القصيص عمر بن عبد العزيز207

103راشد مال هللا حيدر الحوسني(3)القصيص شعبية القصيص208

10541جمال طه محمد الكمار(3)القصيص ابن طحنون209

10931محمد أحمد مشاعل(3)القصيص فاطمة باقر210

11627أحمد محيا أحمد الزاهد(3)القصيص الشيراوي211

11884نجيب هللا سيد شريف(1)القصيص الصناعية البديع212

11539فؤاد الششتاوي عرفات(1)القصيص الصناعية حمد بن سوقات213

58483محمد جمعة علي(1)القصيص الصناعية الرحمن214

11538عبدالحميد نور محمد كمشادزهي فر(2)القصيص الصناعية أبوبكر الصديق رضي هللا عنه215

10492أحمد علي عبدالواحد(2)القصيص الصناعية طلحة بن الزبير216

179سيف جمعة غانم حريمل آل علي(3)القصيص الصناعية المتقين217

10755محمد الصغير بن يوسف(1)المحيصنة آمنة عيسى لوتاه218

12170محمود حمدي عبدالفتاح(1)المحيصنة محمد علي القرقاوي219



64حسن محمد عبداللة المدحاني(1)المحيصنة عمر بن عبدالعزيز220

11519أسد هللا ولد نعمت هللا(2)المحيصنة بالل بن رباح221

10223كوالمي كنهي عبد هللا علي مسليار(2)المحيصنة أبو شقر222

10873عبد القادر فرج مجيد الكبيسي(2)المحيصنة   سكن عمال دائرة الشؤون اإلسالمية223

10106نور الحق أشرف زمان(2)المحيصنة خالد بن زايد آل نهيان224

349عبدالقادر سيد كريم(2)المحيصنة الكمالي225

11029قاضي محمد فاروق الندوي(2)المحيصنة حمد عبد الكريم العارف226

335عبدالرحمن مولوي خليل الرحمن(2)المحيصنة سكن عمال البلدية227

11101أحمد عبده حزام ناجي(3)المحيصنة الشهيد سالم محمود عاشور228

11126أحمد محمد طه الكمار(3)المحيصنة التقوى229

10958حسن محمد عبيد(3)المحيصنة فاطمة الزهراء230

12077خالد بن لكحل(3)المحيصنة عكاشة بن محصن231

11294محمد أسامة أحمد عيدو(3)المحيصنة إبراهيم ناصر لوتاه232

12218عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أبوالغيط(3)المحيصنة سالم سعيد بوعديل233

11649شعيب نور حسين محمد(4)المحيصنة الرحمن234

227   زكريا حافظ مولوي(4)المحيصنة الزبير بن العوام235

10643الحسيني إسماعيل عبد هللا علي(4)المحيصنة سكن مواصالت دبي236

11872محمد بوالل(4)المحيصنة حمد علي سيف لوتاه237

11426محمد عيادة الكبيسي(4)المحيصنة تميم الداري238

10373صديق محمد صديق علي سالم(4)المحيصنة المرحوم علي الشنقيطي239

11557مصطفى عبد العاطي أحمد محمد(4)المحيصنة كارفان المحيصنة240

11956عبدالقادر علي كريمي(4)المحيصنة عبدالرحيم محمد كتيت241

11077كمال أحمد طاهر مصطفىمردفموزة المناعي242

11856أسامة مصطفى حمزةمردفبالل بن رباح243

11704طارق بن عبدالكبير حدوتمردفالبادي244

12423براء أيمن جراحمردففايقة سعيدي245

12068عبدالعزيز محمد عبدالرحمن أبوالغيطمردفمردف الكبير246

348رامي لطفي كالويمشرفحديقة مشرف247

11186عبد الرحمن رشاد علي الخولي(1)المزهر عوشة سالم السويدي248

12417أنس أحمد عيدو(1)المزهر الفاروق249

11902ناصر عيسى أحمد محمد البلوشي(1)المزهر سلطان أحمد لوتاه250

12054سيف محمد عبد العزيز السويدي(1)المزهر حراء251

12223يونس عوض علي الحسن(1)المزهر عباد الرحمن252

12509مختار صالح أحمد(1)المزهر الشهيد سالم علي عبيد المري253

12023عبدالحميد عبدالحسيب إسماعيل العدل(1)المزهر عبيد الحلو254

12362علي ناجي محسن أحمد(1)المزهر حسان بن ثابت255

11533محمد أحمد عبدالرحمن الكمالي(1)المزهر راشد الجابري256

10797حمزة محمد بدر الدين مالحفجي(1)المزهر آمنة بنت عبيد الشحي257

12308إبراهيم محمد يوسف كشيدان(1)المزهر الرحمة258

11978شحاتة سعد عرفة شحاتة(1)المزهر محمد كدفور المهيري259

10293محمد هشام صبحي زرزور(1)المزهر  الشهيد راشد هالل راشد الكعبي260

12127عبدالعزيز محمد حبيب الكمالي(2)المزهر عائشة يعقوب الهاشمي261

11893حمد محمد أحمد  صالح(2)المزهر األرقم بن أبي األرقم262

11378حمد يحى الكمالي(2)المزهر عبد الرحمن بن عوف263

10861محمد بكر حياني(2)المزهر طيبــة264

11088عبد اللطيف محمد سعيد الشواف(2)المزهر ابن حريز265

11515محمد البصيري صال(2)المزهر محمد جمعة النابودة266

10708عبد هللا ياسين ويسي(2)المزهر الشيخة لطيفة بنت مانع آل مكتوم267

12173طاهر سعيد محمود أحمد األسيوطي(1)عود المطينة محمد بن عمير268

6عبد هللا محمد أحمد األنصاري(1)عود المطينة  علي ناصر لوتاه269

12429عبدالرحمن ماهر أبوالشوارب(1)عود المطينة خالد جاسم بن كلبان270

79عبدهللا محمد عبدالرحمن الكمالي(1)عود المطينة عبدالمجيد الخطيب وأوالده271

11295مرياح عبد النور(1)عود المطينة عبدالرحيم محمد كتيت272

125سعود محمد حسن الحمادي(2)عود المطينة الشهيد علي إبراهيم محمد عبدالعزيز األنصاري273

11735محمد يوسف محمود صالح(2)عود المطينة سلطان غانم يوسف أهلي274

11436أحمد عبد هللا المغربي(2)عود المطينة الرضوان275



12199خليفة عبدهللا محمد(2)عود المطينة الختال276

82موسى عبدهللا موسى محمد(2)عود المطينة محمد عبدالرحيم البنا277

11777كليف رشيد آدن(3)عود المطينة المرحوم مطر خميس المزينة278

11543إبراهيم محمد على فرج(3)عود المطينة حصة بنت أحمد الرئيسي279

12289محمد عثمان عبدهللا السعيد(1)الخوانيج الخوانيج الكبير280

11277خالد أحمد محمد البلتاجي(1)الخوانيج شعبية الخوانيج281

12182خالد بلبوزي(1)الخوانيج عثمان بن عفان282

11618ياسر محمود سالمة محمود(1)الخوانيج حمد محمد الحريز283

126وليد المرزوقي(1)الخوانيج يوسف الجزيري284

11667عمر حمزة(1)الخوانيج عمر بن الخطاب285

11702أحمد محمد عبدالفتاح(1)الخوانيج أسد بن الفرات286

12192عيسى مهاجر شعيب مهاجر(1)الخوانيج عبدهللا بن أبي بكر287

11195عبد العزيز أحمد عبد الكريم(1)الخوانيج حمد رحمة الشامسي288

177محمد يوسف يحيى السعدي(1)الخوانيج المرحوم أحمد الحباي289

16عبد الباسط محمد أمين(1)الخوانيج عبدهللا بن جرش290

11901فدا محمد عوضوادي العمرديعبدالناصر الخياط291

11787أبوبكر حسين إسالميوادي العمرديمحمد الفاتح292

10069فتحي فتحي عطية عاشوروادي العمرديحمد بن سوقات293

10912عثمان أحمد علي الرشيدالعياصاإلمام الشافعي294

10902عبد الرحمن أحمد بن كلهالعياصالشيخ حمدان بن راشد295

11057محمد المحمدي خليفةالطيعزبة الشيخ حمدان بن راشد296

12134بوبكر أب بويالطيعزبة الطي297

10799أسد زينل أحمد(1)العوير مصعب بن عمير298

11762أحمد محمد علي حافظ أبوالسعود(1)العوير الشيخ أحمد بن راشد299

10856محمد عبد الجبار عتيق(1)العوير العوير الكبير300

10730عبد الناصر بيومي جمعة(1)العوير شعبية  الحميدان301

11145سليمان طاهر المنا(1)العوير شعبية سلطان302

11798مبارك محمد علي(1)العوير اإلمام أشهب المالكي303

12285عبدالحكيم النيه(1)العوير 2العوير 304

12257محمد طلحة خالد حسين(1)العوير موزة خليفة بالحبالة305

10462بوزاكال إبراهيم مسليارالشندغةالشـيوخ306

11608محمد بدر الدين مرسي البسيونيالسوق الكبير(الجامع الكبير)أحمد بن دلموك 307

10547عبد السالم محمد عليالسوق الكبير(الفاروق  )الديوان 308

10179محمد طارق سلطانالسوق الكبيرالشهيد خميس مصبح خميس309

11699حافظ محمد فريد العالمالسوق الكبيرأحمد عبد الرحمن310

11889سيدي محمد ولد سالمالسوق الكبيرطــه311

12318سعد خالد العلوشالسوق الكبيرحارب بن حارب312

11780عالء الدين محمد حافظ القاضي(2)أم هرير مجمع مستشفى راشد السكني313

10488عبد الحكيم محمد بديسو(2)أم هرير اإلدارة العامة لهيئة الصحة314

12124محمود قاسم الحمود(2)أم هرير (القطري  )أحمد آل ثاني 315

11487أحمد حسن أبكر األهدلميناء راشدعبد هللا الرستماني316

12052محمود زكيالمنخولالمنخول الكبير317

11373عبد الناصر عمر علىالمنخولأبو حامد الغزالي318

12139علي أبوزيد علي أبوزيدالمنخولالتوحيـد319

12476داؤد عبدالعزيز محمد عثمانالرفاعةسلطان بالشاالت320

11698شفيع الرحمن مولوي عبدالجليلالكرامةالكرامة الكبير321

12184الفرات محمد أحمد النجارالكرامةكلية الدراسات اإلسالمية322

10318تسليم حسين مقبول أحمدالكرامةالشيخ محمد بن راشد323

10595ضاحي عبد المالك أحمدالكرامةأحمد موسى الصغير324

10609محي الدين محمد سالمعود ميثاءعبدهللا الزهري325

11133السيد الصبري البصراتيعود ميثاءعبدالرحيم محمد كتيت326

3صالح العبدوليعود ميثاءنادي الوصل الرياضي327

11879نصرت هللا عبدالرحمنعود ميثاءالوالدين328

10408شعبان السيد عبد المولى خليفةعود ميثاءالنادي االجتماعي السوداني329

11768بهاء الدين عبدالفتاح عبدالفتاح نافععود ميثاءمستشفى لطيفة330

11817عبدالجبار خلف المذهولالجافليةالنبهان331



12457رمضان سليم علي محمدالجافليةأبو عبيدة بن الجراح332

11127أحمد قاري محمد أكبر شاهالجافليةالجافلية الصغير333

12368محمد إبراهيم عبد العزيز عليالجافليةالشيخة لطيفة الكبير334

10602عبد الرحمن ياسين ويسيالجافليةالشيخة لطيفة الصغير335

10400حسن أبكر محمد قاسم األهدلالجافليةأبو ذر الغفاري336

11170وليد إبراهيم عبد المعطيالسطوةرمضان جمعة337

12201رضا محمد السيد يوسفالسطوةعبد هللا بن الزبير338

11788محمد إلياس محمد عبدالفتاحالسطوةأبو بكر الصديق339

12050كليم هللا نور هللاالسطوةأبي بن كعب340

11873محمد سمير معوض رمضانالسطوةقرطبة341

10878عبد هللا أبكر محمد األهدلالسطوةالشهيد حمزة محمد أحمد علي342

12196محمد حيدره الشيخ ول الطالبالسطوةأحمد بن جرش343

10190محمد نافع ولد أحمد زيدانالسطوةياسين344

12065محمد عظيم فرح الصاحبالبدعالسطوة الكبير345

11668إسماعيل رمضان محمد كليبالبدعاإلمام الشافعي346

11836يونس محمد عقليالبدعسيد محمد الهاشمي347

10705محمد علي حميد قاسمالبدعشعبية الوصل348

10961عبد الحميد شوهودريالبدعاإلمام مالك بن أنس349

11478يوسف الشعيريالبدعماجد أحمد الغرير350

11957حسن محمود عبدالواحديالوصلعبد الرحمن القاسمي351

11847طارق عبدالقادر العماديالوصلالشهيد سعيد عنبر الفالسي352

11793عمار سعيد خادم بن طوق المريالوصلالشهيد سعيد أحمد المري353

10945أحمد خضير عباس مضعنالوصلالنور354

10393محمد يسلم ولد محمد األمينالوصلخليفة بن ظاعن355

87ياسر محمد عبد هللا الطاهري(1)جميرا أحمد رمضان جمعة356

10392عبد الباسط محمد زين(1)جميرا قاسم أحمد صديقي357

151عبداإلله عبدالكريم العبدهللا(1)جميرا (أبو منارتين)جميرا الكبير 358

10707محمد حسن قسام(1)جميرا حصة بنت المر359

10385أحمد محمد سليمان األهدل(1)جميرا الشهيد بدر خميس فرحان360

10800محمد أحمد زغنون(1)جميرا فاطمة شرف361

10251عبد الغني محمد الصباغ(2)جميرا راشد الحديث362

11124حسام الدين مغازي حنطور(3)جميرا الشيخ محمد بن راشد363

11229محمد إفرخاس(3)جميرا محمد بن شيخ364

11384أحمد سعد عبد الغني حميدة(3)جميرا الصلف بن ثاني بن عتيق365

11648أحمد سيك(3)جميرا 3جميرا 366

10234خالد محمود زيدان(3)جميرا خليفة الفهد367

11636محمود عبدي عبدهللا(3)جميرا محمد مطر بن الحج368

10930عبد الحميد محمد صبحي بي(3)جميرا ميثاء بنت عبدهللا المهيري369

12411رأفت موسى محمد رزق(1)الصفا الشيخة موزة آل مكتوم370

11470هاني أحمد شمسان(1)الصفا الفاروق عمر بن الخطاب371

11094أحمد عطية عبد اللطيف(2)الصفا عائشة بطي المال372

12028مجدي توفيق البهي دنيا(2)الصفا علي بن أبي طالب373

10807علي عبد العزيز سلمانالمنارةعمار بن ياسر374

11374نور هللا حاجي الل محمدالمنارةقاسم عبد هللا375

11458أسعد الفيتوري سالم محمدالمنارةالمنارة376

10824علي عبد هللا علي أحمد الريسالمنارةعائشة مطر المزروعي377

10689عبد الرحمن خلف عبد الرحمنالمنارةعلي بن تميم378

11707منير عبدهللا عثمان(1)أم سقيم (أبو منارة)الشيخ مكتوم بن راشد379

10614محمد أحمد بحالق(1)أم سقيم روضة األبرار380

11690زياد محمد فياض(1)أم سقيم إبراهيم عبدهللا المال381

119سهيل حسن الريس(1)أم سقيم عبدهللا بن مسعود382

11390نبيل محمد أحمد نوح(2)أم سقيم الصالح383

11774بشير بقدور بن عطية(2)أم سقيم حميد الطاير384

11567محمود عبدالمولى سالم عمارة(2)أم سقيم ميثاء بنت محمد آل مكتوم385

11291شمس الحق واحدي(2)أم سقيم الشيوخ386

11485عبدالرحمن محمد أحمد سمين(3)أم سقيم سهيلة بنت جمعة387



11307سيف الرحمن حافظ محمد(3)أم سقيم المحاربة388

12164أحمد حسين أحمد األهدل(3)أم سقيم عبد هللا راشد بن جرش389

12080عدي محمد الغباريأم الشيفصديق الكاظم390

10642حسين أحمد سمينأم الشيفعمر بن الخطاب391

11812نذير محمد عمر(1)الصفوح الشيخ أحمد بن راشد392

31بدر عبدهللا يوسف السعدي القمزي(1)الصفوح الشيخ خليفة بن سعيد393

12212عمرو عبدالعزيز إبراهيم حماد(3)الصفوح (قرية المعرفة)تيكوم 394

11577حمادة علي سند محمدنخلة جميراعبدالرحمن الصديق395

11904السيد فوزي فتحي سليمدبي ماريناالرحيم396

11706زياد خالد محمد زغير(1)البرشاء شريفة العطار397

10917عبد الحليم إبراهيم حسن(2)البرشاء جمعة بن سيف المنصوري398

11972محمد صالح محمد رضا(2)البرشاء عبدالرحيم محمد كتيت399

45عبد العزيز علي أحمد ناصر زكريا(2)البرشاء بالل بن رباح400

118منصور حسن عبدهللا حسن الحمادي(2)البرشاء رياض الصالحين401

11194أشرف عبدالفتاح أبو المجد مصطفى(2)البرشاء الشهيد علي حسين البلوشي402

12487معاذ علي العامري(2)البرشاء تعاونية اإلتحاد403

12021توفيق شقرون(2)البرشاء  السالم404

11852محمد هشير الشرفي(2)البرشاء سلطان بن محمد بن زايد405

11408عبد القهار عبد الرحمن(3)البرشاء إسطبل وادي الصفا406

11677يونس رحال األبيض(3)البرشاء المهتــدي407

11143عبد الرحمن محمد السعدي(3)البرشاء أسامة بن زيد408

10909محمد مصطفى محمد إسماعيل(3)البرشاء الفردوس409

12191محمد سعد عبدالستار سعد(3)البرشاء بن مسحار المهيري410

4عبد هللا عبد القادر محمد الشيزاوي(3)البرشاء علي الشيزاوي411

12154صابر الزبير محمد موسى(3)البرشاء محمد بن بيات412

12085محمد هادي توري(1)البرشاء جنوب علي عباس الحاج413

11775عبدالعزيز أحمد ضياء(1)البرشاء جنوب حسين علي يتيم414

58484سليم هللا نور هللا(1)البرشاء جنوب اإلخالص415

11910فضل غفور مغفور هللا(1)البرشاء جنوب الدشتي416

12430سلطان الحمادي(1)البرشاء جنوب الشهيد إبراهيم غالم البلوشي417

12075يحي علي سامبو حامد(1)البرشاء جنوب فاطمة بطي عتيق418

12002عبدهللا محمد عبدهللا الجسمي(1)البرشاء جنوب عيدة بنت مبارك419

11265محمد نور الدين العبد هللا(1)البرشاء جنوب أبوبكر الصديق420

12235مهد طاهر شيخ علمي(2)البرشاء جنوب حمدة سعيد حريز الفالسي421

11641عبدالودود محمد أحمد الوهباني(2)البرشاء جنوب أحمد الغيث422

12463محمد محبوف(3)البرشاء جنوب محمد سيف بن عابد المهيري423

11625سالمة حسين محمد سالمةبرج خليفةالغفور424

10463عبد الصبور راج وليبرج خليفةإسطبل الشيخ حمدان بن راشد425

10683محمد رفيق فقير بخشبرج خليفةإسطبل الشيخ محمد بن راشد426

12482شهاب مغازي محمد سليم(1)القوز يوسف البدري427

12458محمد محمد محمود(1)القوز سعيد بن المسيب428

10764أحمد سمرة بن ياسين(1)القوز سعد بن أبي وقاص429

11111عبد هللا عبد هللا محمد األهدل(1)القوز خديجة بنت سالم430

11576محمد عبدالفتاح حادينا(1)القوز المهتدي431

12315سعيد بنور(1)القوز الشيخ مكتوم بن خليفة432

10357محمد حسين عبد الصمد(1)القوز علي محمد البلوشي433

12160السعيد محمد السعيد عشوش(1)القوز نايف محمد الشنقيطي434

11981تامر صالح حسن(1)القوز عبدالرحيم محمد كتيت435

274عبدالقادر وقيع هللا أحمد(1)القوز  عبدهللا قايد أهلي436

11559محمد عبد العليم عبد الحميد شوشان(1)القوز لطيفة الفتان437

11961أحمد حسن عليان(1)القوز الخير438

12159سعد السيد قطب الشال(1)القوز موظفي حكومة دبي439

12024محمد أحمد إبراهيم علي(2)القوز المرحوم سيف بن هالل لوتاه440

11386عبد المتين غالم دستكير(2)القوز كارفان القوز441

12224أحمد علي عبدالغني سيف(4)القوز راشد محمد الجافلة المنصوري442

11986خالد حسن محمد طه(4)القوز السيدة زينب رضي هللا عنها443



11786محمود محمد عبد العزيز(4)القوز عبدالرحيم محمد كتيت444

12149عبدالرحمن رمضان يوسف سالم(4)القوز الشيخ سعيد بن خليفة445

10696محمد عبد الرحمن عمارو(4)القوز األنبياء446

10735أنس عبد الرحمن كرم(2)القوز الصناعية عباد الرحمن447

12323األمين يوسف عثمان فضل هللا(1)زعبيل شعبية زعبيل448

10859محمد عبد هللا أحمد ناصر الموزعي(1)زعبيل الشيخ حمدان بن راشد المكتوم449

10053عمر قاسم السباعي(1)زعبيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم450

11922وائل عادل أحمد عزعزي(2)زعبيل الشيخة هند451

11703محمد عبد العزيز الخولي(2)زعبيل الشيخ حمدان بن راشد452

10868محمد نعيم جمال حسينالجدافجداف دبي453

11822طالل أحمد السالمالجدافالمجيد454

12032سيد عمار عبدالفتاح عمارالجدافالشيخة عذيجة بنت صقر آل نهيان455

11276عبد هللا حسين الخلف(2)الثنية هامل الغيث456

12153سهيل محمود أمير جان محمد(4)الثنية مسعود نقفي457

11000محمد علي مشاعل(5)الثنية بني هاشم458

11451عبدهللا سهيل محمد(1)الحبية الجمعة459

12110عبدهللا محمد عبدالرحمن عباس(1)الحبية اإلتحاد العقارية460

12437عبدهللا ماهر إبراهيم أبوالشوارب(1)الحبية حسن عباس الشربتلي461

12374ياسر عبدالحكيم عبدالسالم بركات(2)وادي الصفا نادية بنت سعيد الشامسي462

10444حسن وجيه حسن هاشم(5)وادي الصفا عائشة أم المؤمنين463

12475فضل ديان فضل قيوم(6)وادي الصفا الشكور464

11105محمد فاضل ولد أعمرالرويةعلي حمد بوهليبة465

11550محمد أطهر محمد يوسفالرويةالشيخ محمد بن راشد466

11696محمد نواز محمد صالحينالرويةعزبة صقور ناس467

11389محب هللا فضل واحدجزيرة القفايالشيخ محمد بن راشد468

10081حلمي حافظ شهاب(1)لهباب شعبية لهباب469

10710محمد عبدهللا الطاهر(1)لهباب صالح الدين األيوبي470

121محمد علي أحمد الكعبي(1)لهباب عمر بن الخطاب471

11803عبدهللا يحي مراد عوض(1)لهباب سلمان الفارسي472

12171أمير السعيد حسن عوض(1)لهباب بن غدير473

11701عبدهللا أحمد سباعي المنسي(1)لهباب عبدهللا بن الزبير474

112محمد علي غانم الكربي(2)لهباب لهباب الثانية475

12440محمد األمين محمود(2)لهباب لهباب الكبير476

10729يمهل ولد زايد(2)لهباب محمية الهباب477

10667هشام محمد عبد اللطيف حسانالنزوىشعبية جبل النزوى478

12060حسين حامد حارن بشارةالنزوىجبل النزوى479

11582محمد راملي باليكادانمرغمشعبية مرغم الجديدة480

10257محمد األمين ديوممرغمسوق الجمال481

10228سيدي محمد ولد شيخنا ولد سيدناالمها مرغم482

10217محمد األمين ولد محمد أحيدام السلي1مرغم 483

11617عثمان محمود الحمودأم السليعزبة الشيخ حمدان بن محمد للصقور484

107علي عبدهللا صالح الكربيالمرمومراشد حمد بن غدير485

11560محمد أمين عبدالحكيمالليسيليسعيد األحبابي486

10495محمد يحفظ ولد سيدي محمدالليسيليالمرموم الكبير487

12485محمد محمود انباتيالليسيليغريسة المنصوري488

12145محمد ابراهيمالليسيلياسطبل سيح السلم489

10918عبد الحميد محمد محمد أحمدالليسيليالشيخ حمدان بن راشد490

10232سيدي محمد محمد رارهالليسيليأسطبل الشيخ حمدان بن راشد491

11382عبدهللا سيد علويالليسيليالمرحوم علي السبوسي492

10880عبد الرحمن ناصر الدينالليسيليعزبة الشيخ مكتوم بن محمد493

109عبدالهادي منصور سالم العلويالليسيلي محمية بدع الهلي494

164أحمد محمد المنصوريالليسيليسالم بن أحمد الفالحي495

10398سيدي عديالليسيليسيح الدحل496

10863محمد صالح فرنزودهالليسيليعائشة رضي هللا عنها497

10605أبو الفتوح فتحي عطية عاشورقريطيسةمحمد السبوسي498

10425شاه جيهان نقاب كلقريطيسةالرحمة499



11692سيد عبدالرحمن سيد رحيمقريطيسة2مرغم 500

10671مصطفى ولد السويديقريطيسةعلي سلطان السبوسي501

10253علي ولد سويديالفقعمرقب الكبير502

115خليفة ناصر الدهمانيسيح السلم اسطبل العاصفة503

10697محمد سيدي عمارالليسيليمحمد سعيد بن منانة504

11958خميس أحمد عبدالعزيز محمد كليبسيح شعيبدبي باركس505

12503محمد عرفان الدينجبل علي الصناعية االولىالسيدة رقية506

11794أيمن عبدهللا عبدالخالقجبل علي الصناعية االولىمصعب بن عمير507

12229محمد عبدهللا محمد األميندبي جنوبمجمع مطار دبي508

11096سعد جمعة موسىجبل عليمطار آل مكتوم509

10716البان أباهي أباهيجبل عليتاكسي دبي510

58482أحمد عبد الحميد المرزوقيجبل عليمستودع الحافالت511

12035محمد محمود أباهيجبل عليالفتح512

12333محمد أحمد إبراهيم بطلجبل عليالشورى513

10669عبد الجليل محمد جمال الدين(1)جبل علي عمر بن عبد العزيز514

10885إبراهيم كنجو عزيزة(1)جبل علي عبد هللا الرستماني515

11697إسالم عزت الدسوقي محمد(1)جبل علي عبدهللا الشعفار516

12019محمد طيب سار(1)جبل علي حنظلة بن أبي عامر517

12479حامد ادريس محمد(1)جبل علي خباب بن االرث518

11996محمد النور الطاهر منا(1)جبل علي خالد بن الوليد519

12183محمد الطالب محمود(1)جبل علي الفرجان520

11883أشرف توني عبدالعزيز محمد(1)جبل علي حدائق جبل علي521

11962أطول عمر محمد عبدالكريمجافزااألنصار522

10324محمد لقمان الحكيم أحمدجافزاقباء523

11824أسامة عبدالرشيد عبدالمتينجافزاالتوبة524

12286سامي جواد السقامجمع دبي اإلستثمارالمجمع525

12405محمد عبدالعزيز عبدالرحمن شدومجمع دبي اإلستثمارالسالم526

12277كريم سعد الدينمجمع دبي اإلستثمارالتقوى527

11263خالد الرحمن نور الرحمنالصاللالمرحوم أحمد الحباي528

12424سامح أبوبكر أحمد راشدغدير البراشيالقدرة529

11360محمد قاسم رايس سيدالمقطرةمدينة دبي للقدرة530


