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أسد هللا ولد نعمت هللا(2)المحيصنة بالل بن رباح225



محمد شوكت اإلسالم(2)المحيصنة أبو شقر226

عبد القادر فرج مجيد الكبيسي(2)المحيصنة   سكن عمال دائرة الشؤون اإلسالمية227

نور الحق أشرف زمان(2)المحيصنة خالد بن زايد آل نهيان228

عبدالقادر سيد كريم(2)المحيصنة الكمالي229

قاضي محمد فاروق الندوي(2)المحيصنة حمد عبد الكريم العارف230

عبدالرحمن مولوي خليل الرحمن(2)المحيصنة سكن عمال البلدية231

أحمد عبدالوهاب عساف(2)المحيصنة الشهداء232

أحمد عبده حزام ناجي(3)المحيصنة الشهيد سالم محمود عاشور233

أحمد محمد طه الكمار(3)المحيصنة التقوى234

حسن محمد عبيد(3)المحيصنة فاطمة الزهراء235

خالد بن لكحل(3)المحيصنة عكاشة بن محصن236

محمد أسامة أحمد عيدو(3)المحيصنة إبراهيم ناصر لوتاه237

عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أبوالغيط(3)المحيصنة سالم سعيد بوعديل238

شعيب نور حسين محمد(4)المحيصنة الرحمن239

محمد أحمد محمد خليل(4)المحيصنة الزبير بن العوام240

الحسيني إسماعيل عبد هللا علي(4)المحيصنة سكن مواصالت دبي241

محمد بوالل(4)المحيصنة حمد علي سيف لوتاه242

محمد عيادة الكبيسي(4)المحيصنة تميم الداري243

صديق محمد صديق علي سالم(4)المحيصنة المرحوم علي الشنقيطي244

مصطفى عبد العاطي أحمد محمد(4)المحيصنة كارفان المحيصنة245

عبدالقادر علي كريمي(4)المحيصنة عبدالرحيم محمد كتيت246

كمال أحمد طاهر مصطفىمردفموزة المناعي247

عمران محمود عمرانمردفبالل بن رباح248

طارق بن عبدالكبير حدوتمردفالبادي249

عبدالسالم أحدادمردففاطمة علي بالقيزي250

براء أيمن جراحمردففايقة سعيدي251

عبدالعزيز محمد عبدالرحمن أبوالغيطمردفمردف الكبير252

رامي لطفي كالويمشرفحديقة مشرف253

عبد الرحمن رشاد علي الخولي(1)المزهر عوشة سالم السويدي254

أنس أحمد عيدو(1)المزهر الفاروق255

ناصر عيسى أحمد محمد البلوشي(1)المزهر سلطان أحمد لوتاه256

سيف محمد عبد العزيز السويدي(1)المزهر حراء257

يونس عوض علي الحسن(1)المزهر عباد الرحمن258

أحمد سليم عبدالمنعم(1)المزهر قباء259

مختار صالح أحمد(1)المزهر الشهيد سالم علي عبيد المري260

عبدالحميد عبدالحسيب إسماعيل العدل(1)المزهر عبيد الحلو261

علي ناجي محسن أحمد(1)المزهر حسان بن ثابت262

محمد أحمد عبدالرحمن الكمالي(1)المزهر راشد الجابري263

حمزة محمد بدر الدين مالحفجي(1)المزهر آمنة بنت عبيد الشحي264

إبراهيم محمد يوسف كشيدان(1)المزهر الرحمة265

شحاتة سعد عرفة شحاتة(1)المزهر محمد كدفور المهيري266

محمد هشام صبحي زرزور(1)المزهر  الشهيد راشد هالل راشد الكعبي267

عبدالعزيز محمد حبيب الكمالي(2)المزهر عائشة يعقوب الهاشمي268

حمد محمد أحمد  صالح(2)المزهر األرقم بن أبي األرقم269

حمد يحى الكمالي(2)المزهر عبد الرحمن بن عوف270

أحمد محمد عبدالفتاح(2)المزهر طيبــة271



عبد اللطيف محمد سعيد الشواف(2)المزهر ابن حريز272

محمد البصيري صال(2)المزهر محمد جمعة النابودة273

أحمد حسن إبراهيم البوخمي(2)المزهر الشيخة لطيفة بنت مانع آل مكتوم274

طاهر سعيد محمود أحمد األسيوطي(1)عود المطينة محمد بن عمير275

عبد هللا محمد أحمد األنصاري(1)عود المطينة  علي ناصر لوتاه276

عبدالرحمن ماهر أبوالشوارب(1)عود المطينة خالد جاسم بن كلبان277

عبدهللا محمد عبدالرحمن الكمالي(1)عود المطينة عبدالمجيد الخطيب وأوالده278

مرياح عبد النور(1)عود المطينة عبدالرحيم محمد كتيت279

سعود محمد حسن الحمادي(2)عود المطينة الشهيد علي إبراهيم محمد عبدالعزيز األنصاري280

محمد يوسف محمود صالح(2)عود المطينة سلطان غانم يوسف أهلي281

أحمد عبد هللا المغربي(2)عود المطينة الرضوان282

منتصر عادل محمد عبدالعزيز(2)عود المطينة الختال283

موسى عبدهللا موسى محمد(2)عود المطينة محمد عبدالرحيم البنا284

كليف رشيد آدن(3)عود المطينة المرحوم مطر خميس المزينة285

إبراهيم محمد على فرج(3)عود المطينة حصة بنت أحمد الرئيسي286

ممدوح حداد جمعة(1)الخوانيج الخوانيج الكبير287

خالد أحمد محمد البلتاجي(1)الخوانيج شعبية الخوانيج288

خالد بلبوزي(1)الخوانيج عثمان بن عفان289

ياسر محمود سالمة محمود(1)الخوانيج حمد محمد الحريز290

شعبان عبدالحكيم عبدالعاطي(1)الخوانيج يوسف الجزيري291

عمر حمزة(1)الخوانيج عمر بن الخطاب292

أسامة مصطفى حمزة(1)الخوانيج أسد بن الفرات293

عيسى مهاجر شعيب مهاجر(1)الخوانيج عبدهللا بن أبي بكر294

عبد العزيز أحمد عبد الكريم(1)الخوانيج حمد رحمة الشامسي295

جهاد الرحمن صديق علي(1)الخوانيج المرحوم أحمد الحباي296

محمد عثمان عبدهللا السعيد(1)الخوانيج عبدهللا بن جرش297

فدا محمد عوضوادي العمرديعبدالناصر الخياط298

أبوبكر حسين إسالميوادي العمرديمحمد الفاتح299

فتحي فتحي عطية عاشوروادي العمرديحمد بن سوقات300

عثمان أحمد علي الرشيدالعياصاإلمام الشافعي301

عبد الرحمن أحمد بن كلهالعياصالشيخ حمدان بن راشد302

محمد المحمدي خليفةالطيعزبة الشيخ حمدان بن راشد303

بوبكر أب بويالطيعزبة الطي304

أسد زينل أحمد(1)العوير مصعب بن عمير305

عبدالمجيد حاجي بوته(1)العوير الشيخ أحمد بن راشد306

محمد عبد الجبار عتيق(1)العوير العوير الكبير307

عبد الناصر بيومي جمعة(1)العوير شعبية  الحميدان308

سليمان طاهر المنا(1)العوير شعبية سلطان309

مبارك محمد علي(1)العوير اإلمام أشهب المالكي310

السباعي محمد محمد البسيوني(1)العوير 2العوير 311

محمد طلحة خالد حسين(1)العوير موزة خليفة بالحبالة312

بوزاكال إبراهيم مسليارالشندغةالشـيوخ313

محمد بدر الدين مرسي البسيونيالسوق الكبير(الجامع الكبير)أحمد بن دلموك 314

مختار كل خائيستا كلالسوق الكبير(الفاروق  )الديوان 315

محمد طارق سلطانالسوق الكبيرالشهيد خميس مصبح خميس316

حافظ محمد فريد العالمالسوق الكبيرأحمد عبد الرحمن317



محمد أسعد أيوبالسوق الكبيرطــه318

سعد خالد العلوشالسوق الكبيرحارب بن حارب319

عالء الدين محمد حافظ القاضي(2)أم هرير مجمع مستشفى راشد السكني320

عبد الحكيم محمد بديسو(2)أم هرير اإلدارة العامة لهيئة الصحة321

محمود قاسم الحمود(2)أم هرير (القطري  )أحمد آل ثاني 322

يوسف الشعيريميناء راشدعبد هللا الرستماني323

محمود زكيالمنخولالمنخول الكبير324

حكيم بركانيالمنخولجمعة الغرير325

عبد الناصر عمر علىالمنخولأبو حامد الغزالي326

علي أبوزيد علي أبوزيدالمنخولالتوحيـد327

داؤد عبدالعزيز محمد عثمانالرفاعةسلطان بالشاالت328

محبوب الرحمن حاجي قريشيالكرامةالكرامة الكبير329

الفرات محمد أحمد النجارالكرامةكلية الدراسات اإلسالمية330

تسليم حسين مقبول أحمدالكرامةالشيخ محمد بن راشد331

حافظ عبد الرحيم عزيز الرحمنعود ميثاءعبدهللا الزهري332

السيد الصبري البصراتيعود ميثاءعبدالرحيم محمد كتيت333

عمر أحمد حبيب أحمد آل غريبعود ميثاءنادي الوصل الرياضي334

حمزة أسد هللا عبدالعزيزعود ميثاءالوالدين335

شعبان السيد عبد المولى خليفةعود ميثاءالنادي االجتماعي السوداني336

بهاء الدين عبدالفتاح عبدالفتاح نافععود ميثاءمستشفى لطيفة337

عبدالجبار خلف المذهولالجافليةالنبهان338

رمضان سليم علي محمدالجافليةأبو عبيدة بن الجراح339

محمود عبدي عبدهللاالجافليةالجافلية الصغير340

محمد اسحاق حسيني داركوئيةالجافليةالشيخة لطيفة الكبير341

كليم هللا نور هللاالجافليةالشيخة لطيفة الصغير342

حسن أبكر محمد قاسم األهدلالجافليةأبو ذر الغفاري343

وليد إبراهيم عبد المعطيالسطوةرمضان جمعة344

رضا محمد السيد يوسفالسطوةعبد هللا بن الزبير345

محمد إلياس محمد عبدالفتاحالسطوةأبو بكر الصديق346

هداية  هللا مولوي حماية هللاالسطوةأبي بن كعب347

محمد السيد حافظ شهابالسطوةقرطبة348

عبد هللا أبكر محمد األهدلالسطوةالشهيد حمزة محمد أحمد علي349

محمد حيدره الشيخ ول الطالبالسطوةأحمد بن جرش350

محمد نافع ولد أحمد زيدانالسطوةياسين351

حافظ محمد أبو حنيفالسطوةموزة خليفة بالحبالة352

شفيع الرحمن مولوي عبدالجليلالبدعالسطوة الكبير353

إسماعيل رمضان محمد كليبالبدعاإلمام الشافعي354

يونس محمد عقليالبدعسيد محمد الهاشمي355

محمد علي حميد قاسمالبدعشعبية الوصل356

إبراهيم آدم محمدالبدعاإلمام مالك بن أنس357

ضاحي عبد المالك أحمدالبدعماجد أحمد الغرير358

محمد نور عبدهللا عبدالواحديالوصلعبد الرحمن القاسمي359

طارق عبدالقادر العماديالوصلالشهيد سعيد عنبر الفالسي360

عمار سعيد خادم بن طوق المريالوصلالشهيد سعيد أحمد المري361

أحمد خضير عباس مضعنالوصلالنور362

عبدالودود محمد أحمد الوهبانيالوصلآمنة عبدهللا شبيب363



محمد يسلم ولد محمد األمينالوصلخليفة بن ظاعن364

ياسر محمد عبد هللا الطاهري(1)جميرا أحمد رمضان جمعة365

عبد الباسط محمد زين(1)جميرا قاسم أحمد صديقي366

محمد سعد خلف هللا الشحيمي(1)جميرا (أبو منارتين)جميرا الكبير 367

محمد حسن قسام(1)جميرا حصة بنت المر368

أحمد محمد سليمان األهدل(1)جميرا الشهيد بدر خميس فرحان369

عبد المتين غالم دستكير(1)جميرا فاطمة شرف370

عبد الغني محمد الصباغ(2)جميرا راشد الحديث371

حسام الدين مغازي حنطور(3)جميرا الشيخ محمد بن راشد372

محمد إفرخاس(3)جميرا محمد بن شيخ373

أحمد سعد عبد الغني حميدة(3)جميرا الصلف بن ثاني بن عتيق374

أحمد سيك(3)جميرا 3جميرا 375

خالد محمود زيدان(3)جميرا خليفة الفهد376

علي حسن محمد طه(3)جميرا محمد مطر بن الحج377

عبد الحميد محمد صبحي بي(3)جميرا ميثاء بنت عبدهللا المهيري378

محمد صبري مصطفى(1)الصفا الشيخة موزة آل مكتوم379

أحمد عطية عبد اللطيف(2)الصفا عائشة بطي المال380

مجدي توفيق البهي دنيا(2)الصفا علي بن أبي طالب381

حفيظ هللا عبدالوكيلالمنارةعمار بن ياسر382

هاني أحمد شمسانالمنارةالشهيد فؤاد صديق383

نور هللا حاجي الل محمدالمنارةقاسم عبد هللا384

أسعد الفيتوري سالم محمدالمنارةالمنارة385

علي عبد هللا علي أحمد الريسالمنارةعائشة مطر المزروعي386

عبد الرحمن خلف عبد الرحمنالمنارةعلي بن تميم387

منير عبدهللا عثمان(1)أم سقيم (أبو منارة)الشيخ مكتوم بن راشد388

أحمد محمد زغنون(1)أم سقيم روضة األبرار389

زياد محمد فياض(1)أم سقيم إبراهيم عبدهللا المال390

سهيل حسن الريس(1)أم سقيم عبدهللا بن مسعود391

نبيل محمد أحمد نوح(2)أم سقيم الصالح392

عمر عبدالحميد عبطان(2)أم سقيم حميد الطاير393

عبدالغفار محمد قربان(2)أم سقيم ميثاء بنت محمد آل مكتوم394

شمس الحق واحدي(2)أم سقيم الشيوخ395

عبدالرحمن محمد أحمد سمين(3)أم سقيم سهيلة بنت جمعة396

سيف الرحمن حافظ محمد(3)أم سقيم المحاربة397

أحمد حسين أحمد األهدل(3)أم سقيم عبد هللا راشد بن جرش398

عدي محمد الغباريأم الشيفصديق الكاظم399

حسين أحمد سمينأم الشيفعمر بن الخطاب400

نذير محمد عمر(1)الصفوح الشيخ أحمد بن راشد401

محمد إبراهيم عبد العزيز علي(1)الصفوح الشيخ خليفة بن سعيد402

عمرو عبدالعزيز إبراهيم حماد(3)الصفوح (قرية المعرفة)تيكوم 403

حمادة علي سند محمدنخلة جميراعبدالرحمن الصديق404

محمد حسن علي الطاهردبي ماريناالرحيم405

جنيد الرحمن صديق عليدبي ماريناالتسامح406

زياد خالد محمد زغير(1)البرشاء شريفة العطار407

عبد الحليم إبراهيم حسن(2)البرشاء جمعة بن سيف المنصوري408

أحمد عزب أحمد إبراهيم(2)البرشاء عبدالرحيم محمد كتيت409



عبد العزيز علي أحمد ناصر زكريا(2)البرشاء بالل بن رباح410

منصور حسن عبدهللا حسن الحمادي(2)البرشاء رياض الصالحين411

أشرف عبدالفتاح أبو المجد مصطفى(2)البرشاء الشهيد علي حسين البلوشي412

معاذ علي العامري(2)البرشاء تعاونية اإلتحاد413

توفيق شقرون(2)البرشاء  السالم414

حسن شعبان عبداللطيف(2)البرشاء سلطان بن محمد بن زايد415

عبد القهار عبد الرحمن(3)البرشاء إسطبل وادي الصفا416

يونس رحال األبيض(3)البرشاء المهتــدي417

عبد الرحمن محمد السعدي(3)البرشاء أسامة بن زيد418

محمد مصطفى محمد إسماعيل(3)البرشاء الفردوس419

محمد سعد عبدالستار سعد(3)البرشاء بن مسحار المهيري420

عبد هللا عبد القادر محمد الشيزاوي(3)البرشاء علي الشيزاوي421

خالد حسن محمد طه(3)البرشاء محمد بن بيات422

محمد هادي توري(1)البرشاء جنوب علي عباس الحاج423

عبدالعزيز أحمد ضياء(1)البرشاء جنوب حسين علي يتيم424

سهيل محمود أمير جان محمد(1)البرشاء جنوب اإلخالص425

فضل غفور مغفور هللا(1)البرشاء جنوب الدشتي426

سلطان الحمادي(1)البرشاء جنوب الشهيد إبراهيم غالم البلوشي427

يحي علي سامبو حامد(1)البرشاء جنوب فاطمة بطي عتيق428

عبدهللا محمد عبدهللا الجسمي(1)البرشاء جنوب عيدة بنت مبارك429

محمد نور الدين العبد هللا(1)البرشاء جنوب أبوبكر الصديق430

عبدهللا منير احمد(2)البرشاء جنوب حمدة سعيد حريز الفالسي431
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