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محمد سعد خلف هللا الشحيمي(1)جميرا (أبو منارتين)جميرا الكبير 216

هاني أحمد شمسان(1)جميرا حصة بنت المر217

محمد أحمد زغنون(1)جميرا فاطمة شرف218

كليم هللا نور هللا(2)جميرا راشد الحديث219

محمد عبد العزيز الخولي(3)جميرا الشيخ محمد بن راشد220

عبد المتين غالم دستكير(3)جميرا محمد بن شيخ221

السعيد محمد السعيد عشوش(3)جميرا الصلف بن ثاني بن عتيق222

أحمد سيك(3)جميرا 3جميرا 223

علي حسن محمد طه(3)جميرا محمد مطر بن الحج224

يحيى زكريا عبد الوهاب(2)الصفا عائشة بطي المال225



موسى خليف راجي(2)الصفا علي بن أبي طالب226

نور هللا حاجي الل محمدالمنارةقاسم عبد هللا227

بشير بقدور بن عطية(2)أم سقيم حميد الطاير228

عبدالغفار محمد قربان(2)أم سقيم ميثاء بنت محمد آل مكتوم229

أحمد شاه رحمت هللا(2)أم سقيم الشيوخ230

سيف الرحمن حافظ محمد(3)أم سقيم المحاربة231

عدي محمد الغباريأم الشيفصديق الكاظم232

نذير محمد عمر(1)الصفوح الشيخ أحمد بن راشد233

محمد نذير شيخ اإلسالم(1)الصفوح الشيخ خليفة بن سعيد234

مجيب الرحمن عبدالرحمن(3)الصفوح (قرية المعرفة)تيكوم 235

حمادة علي سند محمدنخلة جميراعبدالرحمن الصديق236

السيد فوزي فتحي سليمدبي ماريناالرحيم237

حسين قاسم حسين قاسم(2)البرشاء جمعة بن سيف المنصوري238

أحمد عزب أحمد إبراهيم(2)البرشاء عبدالرحيم محمد كتيت239

معاذ علي العامري(2)البرشاء تعاونية اإلتحاد240

عبد الحليم إبراهيم حسن(2)البرشاء  السالم241

منير أحمد محمد(3)البرشاء الفردوس242

عبد هللا عبد القادر محمد الشيزاوي(3)البرشاء علي الشيزاوي243

محمد صادق محمد قاسم(1)البرشاء جنوب علي عباس الحاج244

إمداد هللا شاه محسن(1)البرشاء جنوب حسين علي يتيم245

فضل غفور مغفور هللا(1)البرشاء جنوب الدشتي246

يحي علي سامبو حامد(1)البرشاء جنوب فاطمة بطي عتيق247

عبد هللا حسين الخلف(1)البرشاء جنوب عيدة بنت مبارك248

محمد نور الدين العبد هللا(1)البرشاء جنوب أبوبكر الصديق249

عبدهللا منير احمد(2)البرشاء جنوب حمدة سعيد حريز الفالسي250

إبراهيم محمود عبدالواحديبرج خليفةالغفور251

أويس محمد قاسمبرج خليفةإسطبل الشيخ حمدان بن راشد252

حافظ منظور أحمدبرج خليفةإسطبل الشيخ محمد بن راشد253

محمد محمد محمود(1)القوز سعد بن أبي وقاص254

أحمد محمد أمين حسن المرزوقي(1)القوز حسن بالغزوز255

محمد عبدالفتاح حادينا(1)القوز المهتدي256

تامر صالح حسن(1)القوز عبدالرحيم محمد كتيت257

محمد صالح محمد رضا(1)القوز راشد بن محمد آل مكتوم258

أحمد مصطفى زليطة(1)القوز لطيفة الفتان259

محمد عبدالكريم(1)القوز الخير260

محمود عبدي عبدهللا(1)القوز موظفي حكومة دبي261

أحمد علي عبدالغني سيف(4)القوز راشد محمد الجافلة المنصوري262

محمد ماهر محفوظ(4)القوز السيدة زينب رضي هللا عنها263

صفي هللا عبيد هللا(4)القوز عبدالرحيم محمد كتيت264

محمد عبد الرحمن عمارو(4)القوز األنبياء265

قاسم محمود الحمود(2)القوز الصناعية عباد الرحمن266

األمين يوسف عثمان فضل هللا(1)زعبيل شعبية زعبيل267

أحمد حسن أبكر األهدل(2)زعبيل الشيخة هند268

نور الهادي غالمالجدافجداف دبي269

محمد شوكت اإلسالمالجدافالشيخة عذيجة بنت صقر آل نهيان270

محمد شاكر عبدالستار محمود فراج(2)الثنية هامل الغيث271



 حافظ محمد عثمان(4)الثنية مسعود نقفي272

محمد علي مشاعل(5)الثنية بني هاشم273

عبدهللا سهيل محمد(1)الحبية الجمعة274

مرجي يعقوب بشير(1)الحبية اإلتحاد العقارية275

فضل ديان فضل قيوم(1)الحبية حسن عباس الشربتلي276

ياسر عبدالحكيم عبدالسالم بركات(2)وادي الصفا نادية بنت سعيد الشامسي277

حسن وجيه حسن هاشم(5)وادي الصفا عائشة أم المؤمنين278

محمد محمود الزين(6)وادي الصفا الشكور279


