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 مهدي احمد سعد محمود  عيال ناصر فاطمة أحمد 23
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 آدم حاج ابراهيم نايف الشيخة لطيفة الكبير 32

 أحمد محمود الحسين نظير  نايف حاجي ناصر حسين 33

 محمد نور ياسين  خطيب  نايف الخلفاء الراشدين 34

 مصطفى رفعت سعد المرسي عكاشة  نايف القرقاوي 35

 بالل دادسي نايف بن عوقد 36

 عبدالباسط محمد أحمد  البراحة حمزة بن عبد المطلب 37
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 أحمد عبد العزيز الرعو البطين مرفأ السفن 42

 محمود الحسن المرقبات بور سعيد الجديد 43

 طارق عبدالنبي عبدالمالك  المرقبات قرقاش 44

 سعود الحمادي المرقبات الخبيصي 45

 أسامة محمد خدام المرقبات منى سلطان العتيبة 46

 عبد الباسط زيتوني الرقة محمد عمر بن حيدر 47

 محمد أكرم عبدالرحمن هور العنز عيد بن مدية 48

 أحمد محمد لوجا هور العنز المنامة الكبير 49

50 
أحمد بن ماجد الفطيم 

 محمد عبدالمنعم خان لعنزهور ا )رحمه الله(
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53 
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المؤمنين )رضي الله 

 شيخنا ولد موالي هور العنز عنها(

 مبارك  عليم مياة  هور العنز مريم صالح لوتاه 54

 ادم جدو حسان هور العنز اهناصر لوت 55

 محمد سالم خان محمد توصيف خان هور العنز السلف الصالح 56

 فاطمة الزرعوني 57
هور العنز 
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 فوزي برباري شرق
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 مبارك احمد سعد محمود  المطينة قباء 62
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 مختار حسن درار الصفية الصفية الكبير 64

 محمد الحسن محمود الحسن الخبيصي بور سعيد الشرقي 65

 بور سعيد خليفة التاجر 66
أكبر افريدي سير أكبر جمشيد 
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68 
الشيخ حمدان بن راشد 
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 سيد محمد عقيل زاده أبوهيل ماجد الفطيم 69

 حفيظ محمد قمر الدين محمد يوسف    أبوهيل المقداد بن عمرو 70

 هشام أحمد الزهراني أبوهيل حمد بن سلطان 71

 عبدالرحمن جوكو أبوهيل الحاجة موزة 72

 وائل أبوزيد عبدالمنعم سلمان  أبوهيل بن خلف 73

 حسين شعبان عبد اللطيف علي أبوهيل رحمة الشامسي 74

 جمال عبد الجليل رجب أبوهيل شيخة بنت حميد 75
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86 
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 محب الله بسم الله الوحيدة عيد بن مديه 87

 محمد جمعة علي الوحيدة طالبعلي بن أبي  88
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الطفيل بن عمر 
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 عبدالكبير فازي القرهود بن دراي 99
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 المطار 102

مطار دبي 
الدولي )مبنى 

 عمار وليد الحمصي (2

 عبدالرحيم كتيت 103

مطار دبي 
الدولي )مبنى 

 اسامة المعاصري (4

104 
هندسة طيران 

 ماراتاإل
مطار دبي 

 احمد محمد االسقيلي  الدولي

 المنطقة الحرة 105
مطار دبي 

 محمد احمد إسماعيل الدولي

 أحمد عودة عمرو عودة (2الطوار ) حمدة المال 106

107 
الشهيد حسن عبدالله 

 مغازي سليم  (2الطوار ) بالل

108 
عبدالله عبدالرحيم 

 أحمد محمد جشم  (2الطوار ) كتيت

 خالد عبد الفتاح مصطفى (2الطوار ) 2وار الط 109



 مصطفى عبدالعاطي  (2الطوار ) 4الطوار  110
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117 
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 العوضي

 اسن تقي ديوب  (3الطوار ) عبدالرحيم كتيت 121

 أبو مسلم سلطان  (3الطوار ) مريم بنت ربيعه 122

 احمد محمود  (2النهدة ) الرضا 123

 احمد دريائي  (2النهدة ) فاطمة محمد علي 124

125 
عبدالرحمن محمد 

 عبدالرحمن الزاهد  (4نهدة )ال طاهر

 خالد الزاهد  (4النهدة ) سالمة بنت علي أهلي 126

 علي عبدالعال  (4النهدة ) النهدة 127

 سامح سالمه أمين (4النهدة ) خديجة بنت خويلد 128



 زيد بن ثابت 129
القصيص 

 مهد طاهر علمي  (2)

 نادي شباب األهلي 130
القصيص 

 يوسف صالح  (2)

 صاراألن 131
القصيص 

 عمر محمد يوسف (2)

 عمرو بن العاص 132
القصيص 

 محمد عبد الحميد قطب (2)

 النور 133
القصيص 

 محمد هشام سعيد بغدادي (2)

 القطامي الكبير 134
القصيص 

 عبد الله عبدالرحمن االهدل  (4)

 أبو بكر الصديق 135
القصيص 

 هشام محمود شعبان  (4)

 بن سالمين 136
القصيص 

 رشيد محمد احمد (4)

 البــر 137
القصيص 

 محمد عزمي حسونة  (4)

 القطامي الصغير 138
القصيص 

 عبد الرحيم محمد جبريل (4)

 عمر بن عبد العزيز 139
القصيص 

 أحمد بدوي عبدالصمد الطاهر (4)

 شعبية القصيص 140
القصيص 

 محمود مصطفى موالنا عبداللطيف (3)



 بن طحنون 141
القصيص 

 طه الكمار جمال  (3)

 فاطمة باقر 142
القصيص 

 محمد أحمد مشاعل (3)

 الشيراوي 143
القصيص 

 عبد الرحمن أحمد بن كله (3)

 النور 144
القصيص 

 احمد عبدالله العسبلي (3)

 البديع 145

القصيص 
الصناعية 

 عمران احمد مقبل  (2)

 محمد أحمد بن سوقات 146

القصيص 
الصناعية 

 وعبدالله محمد العيد (2)

 الرحمن 147

القصيص 
الصناعية 

 أرشد علي خان (2)

148 
أبوبكر الصديق رضي 

 الله عنه

القصيص 
الصناعية 

 سامح سيد  (4)

 طلحة بن الزبير 149

القصيص 
الصناعية 

 أحمد علي عبدالواحد (4)



 المتقين 150

القصيص 
الصناعية 

 عبدالسالم جوكو (3)
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خميس راشد غافان 

 )رحمه الله(

القصيص 
الصناعية 

 عبدالله عبدالرحمن  (2)

 آمنة عيسى أحمد لوتاه 152
المحيصنة 

 خالد يحي مال  (2)

 محمد علي القرقاوي 153
المحيصنة 

 محمود حمدي  (2)

 عمر بن عبدالعزيز 154
المحيصنة 

 سعد حافظ عبدالله  (2)

 فاطمة بنت راشد 155
المحيصنة 

 محمد يوسف السعدي  (2)
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نة المحيص

 محمد عبدالطلحة  (4)

 الكمالي 157
المحيصنة 

 عبدالقادر سيد كريم (4)

158 
حمد عبد الكريم 
 نصرالله العارف

المحيصنة 
 عمر سهيل أحمد (4)

 الشهداء 159
المحيصنة 

 يعقوب يوسف بن محمد الهوتي (4)

160 
الشهيد سالم محمود 

 حسن عاشور
المحيصنة 

 سيد نجم الدين  (3)



 التقوى 161
لمحيصنة ا

 احمد الكمار  (3)

 شريفة فوالذ 162
المحيصنة 

 حمزة خالد رضا بور رمكاني (3)

 فاطمة الزهراء 163
المحيصنة 

 حسن محمد عبيد (3)

 عكاشة بن محصن 164
المحيصنة 

 خالد بن لكحل (3)

 إبراهيم لوتاه 165
المحيصنة 

 محمد أسامة أحمد عيدو (3)

 سالم سعيد بوعديل 166
المحيصنة 
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عبدالرحمن محمد عبدالرحمن 

 أبوالغيط

 الرحمن 167
المحيصنة 

 نور الحق مزهر مياه  (2)

168 
خالد بن زايد بن 

 صقرآل نهيان
المحيصنة 
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 الزبير بن العوام 169
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 محمد أحمد محمد خليل (2)
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 محمد سعيد علي مصلح الشفق الراشدية الصالحين 194

 هيثم األنوار الراشدية عيد بن عمير 195

 عبد الحكيم بديسوا الراشدية حمد بن سوقات  196
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215 
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231 
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الشهيد هيثم جمعة 

 فيصل مستغانمي (2الورقاء ) فرج المنقوش

235 
الشهيد نادر مبارك 

 أحمد عباس أبويزيد (2الورقاء ) عيسى سليمان

236 
احمد إسماعيل عقيل 
 محمود محمد طاهر صادقي (2الورقاء ) جناحي )رحمه الله(

237 
الشهيد يونس باقر 

 الوليد احمد الشفيع عبدالرحمن رأس الخور البلوشي

 سيد امير سيد اسالم س الخوررأ سهيل بن جمعة 238

 عمر عبد الغفور  رأس الخور موانئ وجمارك دبي 239

 خالد فودة 240
رأس الخور 

 حافظ محمد عدنان الصناعية

 الختال 241
رأس الخور 

 عبد الرحمن سيف  الصناعية

 عبدالرحيم كتيت 242

رأس الخور 
الصناعية 

 عبدالرحمن محي أحمد الشرقاوي (3)

 م كتيتعبدالرحي 243

رأس الخور 
الصناعية 

 جاسم محمد الهبر (3)



 مصطفى حسن أهلي 244

رأس الخور 
الصناعية 

 السيد بدران محمد احمد (3)

245 
آمنة بنت محمد بالخرم 

 عبدالرحمن عالي (2ورسان ) القمزي

246 
عبدالرزاق عبدالعزيز 

 عباس عبد النور محمود  (2ورسان ) المطوع

247 
مريم بنت هندي 

 محمد حسن حسين (2ورسان ) مسيالشا

 عبدالسالم سعيد كريم (2ورسان ) المدينة العالمية 248

249 
محمد سعيد محمد 

 محي الدين حسين يوسف (2ورسان ) عبدالله

 محمد عالي أمين (2ورسان ) عقيل عباسي 250

251 
أحمد بن سلطان 

 فضل ديان قاري (2ورسان ) الرحومي )رحمه الله(

 صدام محمد علي عبدالحليم  (2ان )ورس ورسان 252

 محمد عبد الكريم العبد الله (3ورسان ) الغفران 253

 خيري سعيد رمضان (3ورسان ) عائشة بنت أبي بكر 254

 ممدوح محمد عمر الخميسي مردف موزة المناعي 255

 طالل أحمد السالم مردف بالل بن رباح  256

257 
محمد خميس سعيد 

 ن عبد الكبير حدوتطارق ب مردف البادي

 عبدالسالم أحداد مردف فاطمة علي بالقيزي 258

 براء ايمن جراح مردف فايقة سعيدي 259



 عبد العزيز ابوالغيط مردف مردف الكبير 260

 حافظ شمس اإلسالم شيخ اإلسالم مشرف حديقة مشرف 261

 عبد الرحمن رشاد علي الخولي (2المزهر ) عوشة سالم السويدي 262

 أنس أحمد عيدو (2المزهر ) الفاروق 263

 محمد السيد شعبان السيد (2المزهر ) سلطان بن أحمد لوتاه 264

 عبد الفتاح أحمد أوو (2المزهر ) حراء 265

 يونس عوض علي الحسن (2المزهر ) عباد الرحمن 266

 احمد سليم عبد المنعم سليم (2المزهر ) قباء 267

268 
الشهيد سالم علي عبيد 

 مختار صالح أحمد (2المزهر ) مريال

 (2المزهر ) عبيد الحلو 269
عبد الحميد عبد الحسيب إسماعيل 

 العدل

 علي ناجي محسن أحمد (2المزهر ) حسان بن ثابت 270

 محمد أحمد عبدالرحمن الكمالي (2المزهر ) راشد الجابري 271

 جيحمزة محمد بدر الدين مالحف (2المزهر ) آمنة عبيد الشحي 272

 بشار جبرين شيبو (2المزهر ) الرحمة 273

274 
محمد كدفور المهيري 

 شحاته سعد عرفه شحاته (2المزهر ) )رحمه الله(

275 
الشهيد راشد هالل 

 حمد الكمالي (2المزهر ) راشد الكعيبي

 محمد بكر حياني (2المزهر ) الحمراني 276

 سعدي جعرور (2المزهر ) عوشة عبد الله المري  277

 محمد إقبال الدين االل (2المزهر ) محمد خميس البادي  278



 ثيروفات حسينار عبد الله (2المزهر ) أحمد ياسين 279

280 
عائشة السيد يعقوب 

 محمد هشام صبحي زرزور (2المزهر ) الهاشمي

 بابكر عوض الطيب (4المزهر ) األرقم بن أبي األرقم 281

 محمد أبو الحياة مجيب الرحمن (4المزهر ) عبد الرحمن بن عوف 282

 سيد عمار عبد الفتاح عمار (4المزهر ) طيبــة 283

 عبد اللطيف محمد سعيد الشواف (4المزهر ) بن حريز 284

 محمد البصيري صال (4المزهر ) محمد جمعة النابودة 285

286 
الشيخة لطيفة بنت 

 عبد الله ياسين ويسي (4المزهر ) مانع آل مكتوم

287 
هيد/ خالد إبراهيم الش

 محمد عمر عبد الله السيد (4المزهر ) عبد الله الدبوس

 عبد الله زبير أحمد (4المزهر ) علي الخالفي 288

 محمد بن عمير 289
عود المطينة 

 طاهر االسيوطي (2)

 ناصر بن صالح لوتاه 290
عود المطينة 

 جهاد الرحمن صديق (2)

291 
خالد جاسم محمد بن 

 كلبان
مطينة عود ال
 عبدالرحمن ماهر أبوالشوارب (2)

292 
 عبدالمجيد الخطيب

عود المطينة 
 فتيح عبدالله سيجال (2)

293 
 عبدالرحيم محمد كتيت

عود المطينة 
 عبدالنور مرياح (2)



294 

الشهيد علي إبراهيم 
محمد عبدالعزيز 

 األنصاري

عود المطينة 
(4) 

 صالح زايد فرج صالح البوسعيدي

295 
 م أهليسلطان غان

عود المطينة 
(4) 

 محمد يوسف محمود صالح

296 
 الرضوان

عود المطينة 
(4) 

 علي محمد عبدالله

297 
 البدر

عود المطينة 
(4) 

 عبد الله عثمان علي

298 
 الختال

عود المطينة 
(4) 

 منتصر عادل محمد عبدالعزيز

299 
 محمد عبدالرحيم البناء

عود المطينة 
(4) 

 موسى عبدالله موسى محمد

300 
مطر خميس المزينة 

 )رحمه الله(
عود المطينة 

 كليف رشيد آدن (3)

301 
حصة بنت أحمد 

 الرئيسي
عود المطينة 

 إبراهيم محمد علي فرج (3)

 شعبية الخوانيج 302
الخوانيج 

 محمد إبراهيم  (2)

 عثمان بن عفان 303
الخوانيج 

 عبدالرحمن ظبوي (2)

 حمد محمد الحريز 304
الخوانيج 

 اسر محمود سالمة محمودي (2)

305 
يوسف عبدالله 

 الجزيري )رحمه الله(
الخوانيج 

 شعبان عبدالحكيم (2)



 عمر بن الخطاب 306
الخوانيج 

 عمر حمزة (2)

 راشد بن شبيب 307
الخوانيج 

 احمد محمد االهدل (2)

 أسد بن الفرات 308
الخوانيج 

 ياسر محمد التور (2)

 عبدالله بن أبي بكر 309
يج الخوان

 عيسى شعيب مهاجر (2)

310 
األرحام عبد الله بن 

 رواحة
الخوانيج 

 احمد محمد عبدالفتاح (2)

 دار السالم 311
الخوانيج 

 حسن ذو النورين (2)

 خلفان بن ظاهر 312
الخوانيج 

 سعيدسيد الهاشمي (2)

 رحمة الشامسي 313
الخوانيج 

 عبدالعزيز احمد محمد (2)

 المرحوم أحمد الحباي 314
لخوانيج ا

 عبدالله االنصاري (2)

 أحمد عبدالله الشيخ 315
الخوانيج 

 احمد بلوكي (4)

 سعيد محمد الرقباني 316
الخوانيج 

 قاري عبدالواحد (4)

 باب الريان 317
الخوانيج 

 إبراهيم الحوسني (4)



 عبدالله بن جرش 318
وادي 
 محمد حسين كال مياه العمردي

 إبراهيم الخياط 319
وادي 

 فدا محمد عوض ديالعمر

 محمد الفاتح 320
وادي 
 يوسف الشحي العمردي

 حمد بن سوقات 321
وادي 
 فتحي فتحي عطية عاشور العمردي

 فاطمة الزهراء 322
وادي 
 ممدوح حداد جمعة عيسوي العمردي

323 
عبيد الحلو )رحمه 

 الله(
وادي 
 أبوبكر عبدالرحمن العمردي

 وزيخالد بلب العياص اإلمام الشافعي 324

 بوبكر اب بوي العياص الشيخ حمدان بن راشد 325

 حذيفة إبراهيم الطي الرواشد 326

327 
عزبة الشيخ حمدان بن 

 قاري جوهر الله حاجي الطي راشد

 محمد رفيق ضال بهادر الطي عزبة الطي 328

 أسد زينل أحمد (2العوير ) مصعب بن عمير 329

 دالمجيد حاجي بوتةعب (2العوير ) الشيخ احمد بن راشد 330

 سليمان الطاهر المنا (2العوير ) شعبية سلطان 331

 محمد طلحة خالد حسين (2العوير ) موزة خليفة بالحبالة 332

333 
عائشة محمد عبدالله 

 أحمد الجسمي (2العوير ) بالهول



 محمد عبدالجبار عتيق (4العوير ) العوير الكبير 334

 عبدالناصر بيومي جمعة (4العوير ) شعبية بن حميدان 335

 مبارك محمد علي (4العوير ) اإلمام أشهب المالكي 336

 عبدالحكيم النيه (4العوير ) العوير الثانية 337

 مسعد الشبراوي مسعد علي (4العوير ) موزة عبدالله حميدان 338

 محمد المحمدي همام خليفة (4العوير ) أنس بن مالك 339

 محمد طاهر عبدالحكيم (3الروية ) يةمحمية الرو 340

 محمد عمران محمد (3الروية ) علي حمد بوهليبة 341

 محمد اطهر يوسف (3الروية ) الروية 342

 احمد محمد مازادي (3الروية ) عزبة صقور ناس 343

 بوزاكال ابراهيم مسليار الشندغة الشـيوخ 344

 امختار كل خائست السوق الكبير بردبي الكبير 345

 عبدالسالم محمد علي السوق الكبير الفاروق 346

347 
الشهيد خميس مصبح 

 حافظ محمد فريد العالم السوق الكبير خميس

 سيدي محمد ولد السالم السوق الكبير أحمد عبد الرحمن 348

 محمد خالد كانبوري السوق الكبير طــه 349

350 
الشيخ محمد بن حشر 

 وسي محمدرأفت م السوق الكبير آل مكتوم

 سعد خالد العلوش السوق الكبير حارب بن حارب 351

 نور ذوالفقار  الحمرية محمد عبدالله عباس 352

 محمد أسعد أنصاري الحمرية الفتح 353

 عبدالجليل محمد علي الحمرية السالم 354



 عظيم الله فيض الله (4أم هرير ) مجمع راشد السكني 355

356 
اإلدارة العامة لهيئة 

 هدايت الله مولوي حماية الله (4أم هرير ) لصحةا

357 
الشيخ أحمد بن علي 

 حامد الجناحي (4أم هرير ) آل ثاني

 محمد السيد حافظ شهاب ميناء راشد الرستماني 358

 اإلتحاد 359
مدينة دبي 

 كليم الله نور الله المالحية

 محمود زكي محمود المنخول المنخول الكبير 360

 رامين رحماتي لمنخولا الفالح 361

 عبد الناصر عمر على المنخول أبو حامد الغزالي 362

 عبدالرحيم عبدالرحمن زينلي المنخول التوحيـد 363

 داود عبدالعزيز محمد الرفاعة سلطان حسن بالشاالت 364

 محبوب الرحمن قريشي الكرامة الكرامة الكبير 365

366 
كلية الدراسات 

 شيد عالم جميلخور الكرامة اإلسالمية

367 
حمد ضاعن الهويدي 

 حسين روبلي الكرامة )رحمه الله(

 حافظ عبدالرحيم عود ميثاء عبدالله الزهري 368

 السيد صبري محمد عود ميثاء عبدالرحيم محمد كتيت 369

 محمد ناصر الموزعي عود ميثاء نادي الوصل الرياضي 370

 نصرت عبدالرحمن عود ميثاء الوالدين 371

 تسليم حسين مقبول عود ميثاء مستشفى لطيفة 372



 عبدالجبار المذهول الجافلية النبهان 373

 رمضان سليم الجافلية أبو عبيدة بن الجراح 374

 أحمد قاري محمد أكبر شاه الجافلية الجافلية الصغير 375

 محمد إسحاق حسيني الجافلية الشيخة لطيفة الكبير 376

 عبدالرحمن ياسين ويسي الجافلية رالشيخة لطيفة الصغي 377

 حسن أبكر األهدل الجافلية أبو ذر الغفاري 378

 رضا محمد السيد يوسف السطوة عبد الله بن الزبير 379

 محمد إلياس محمد عبدالفتاح السطوة أبو بكر الصديق 380

 عبد الحميد شوتي شودري السطوة أبي بن كعب 381

 ي عبداللطيفشعبان القناو السطوة قرطبة 382

383 
الشهيد حمزة محمد 

 عبدالله أبكر األهدل السطوة أحمد علي

 محمد حيدره الشيخ ول الطالب السطوة أحمد بن جرش 384

 محمد شاه عالم ادومياه السطوة ياسين 385

 حافظ  محمد أبوحنيف السطوة فاطمة خميس فيروز 386

387 
مدرسة آل مكتوم 
 بودبوس ولد شيخنا أحمد السطوة للتعليم األساسي

 محمد األمين محمود البدع السطوة الكبير 388

 سيد كاشف  البدع اإلمام الشافعي 389

 نثار أحمد عبدالكريم البدع السيد محمد الهاشمي 390

 محمد علي حميد البدع شعبية الوصل 391

 إبراهيم آدم محمد البدع مالك بن أنس 392

 عبد المالك أحمد ضاحي البدع ماجد أحمد الغرير 393



 محمد نور عبدالله عبدالواحدي الوصل عبد الرحمن القاسمي 394

395 
الشهيد سعيد عنبر 
 محمود محمد نور الوصل جمعة زعبيل الفالسي

 الحسن محمد عبدالفتاح الوصل النور 396

397 
شهداء القوات 

 بهاء الدين نافع الوصل المسلحة

 الله عبدالرحمنأحمد عبد الوصل آمنة عبدالله  398

 محمد زبير حباب الوصل خليفة بن ظاعن 399

400 
الشهيد سعيد أحمد 
 وليد إبراهيم عبد المعطي الوصل عبيد بو كرود المرى

 مصطفى الهاشمي (2جميرا ) أحمد رمضان جمعة 401

 بهرام الدين نظيري (2جميرا ) قاسم أحمد صديقي 402

 سعد جمعة (2جميرا ) جميرا 403

 عبدالودود محمد الوهباني (2جميرا ) صة بنت المرح 404

405 
الشهيد بدر خميس 

 حافظ محمد شهيدالله (2جميرا ) محمد فرحان

 يوسف الشعيري (2جميرا ) نورة بنت أحمد العتبية 406

 عبدالغني الصباغ (2جميرا ) سهيل بن جمعة 407

 سيد جميل سيد جوهر (2جميرا ) ثاني جمعة آل مكتوم 408

 عبدالودود عبدالرزاق األحمد (2جميرا ) أبو بكر الصديق 409

410 
شرف الدين السيد 

 شكري عبدالرحمن (2جميرا ) محمد

 محمد عبدالعليم شوشان (4جميرا ) راشد الحديث 411



 محمد الحمود  (4جميرا ) راشد بخيت الفالسي 412

 عبدالباسط محمد الزين  (4جميرا ) عبيد بن ناصر 413

 طه عبدالرزاق (4جميرا ) سة عبدالرحيمشم 414

415 
سمو الشيخ محمد بن 

 حسام الدين مغازي (3جميرا ) راشد آل مكتوم

 محمد إفرخاس (3جميرا ) محمد بن الشيخ جمعة 416

 أحمد سعد عبدالغني (3جميرا ) صلف ثاني بن عتيق 417

 أحمد سيك (3جميرا ) (3جميرا ) 418

 خالد محمود زيدان (3جميرا ) خليفة الفهد 419

 علي حسن طه (3جميرا ) مطر بن الحج 420

421 
ميثاء بنت عبدالله 

 عبدالله جوهر خضر (3جميرا ) المهيري

 سيد كريم سيد رحيم الجداف جداف دبي 422

 نور الهادي غالم الجداف المجيد 423

424 
الشيخة عذيجة بنت 

 سامي جواد السقا الجداف صقر آل نهيان

425 
ة موزة آل الشيخ

 أحمد نور نور محمد شيخ زادة الصفا األولى  مكتوم

 موسى خليف راجي الصفا األولى  عائشة  426

 مجدي توفيق البهي الصفا األولى  علي بن أبي طالب 427

 أحمد عطية عبد اللطيف أحمد الصفا الثانية  عائشة بطي المال 428

 خالد البلتاجي الصفا الثانية  أم يحيي 429



430 
محمد خميس بن هندي 

 عبدالرحمن محمد  أحمد سمين الصفا الثانية  المهيري

 روضة األبرار 431
أم سقيم 
 أحمد زغنون األولى 

 محمد ماجد ثاني 432
أم سقيم 
 خالد مغازي حنطور األولى 

 أحمد محمد بن فهد 433
أم سقيم 
 إبراهيم عمر ياسو  األولى 

 حصة بنت المر  434
أم سقيم 

 وحيد الله بارز  ى األول

 عبدالله المليح 435
أم سقيم 
 عبدالحفيط عبدالوكيل  األولى 

 فرج بن بطي المحيربي 436
أم سقيم 
 نور احمد عبدالرؤوف األولى 

 المنارة 437
أم سقيم 
 منيرعبد الله محمد عثمان  األولى 

438 
أحمد بن محمد 

 المزروعي
أم سقيم 
 محمود عبدي عبدالله األولى 

439 
مريم بنت جمعة بنت 

 سالم الروم
أم سقيم 
 محمد عبد العزيز  الخولي األولى 

 إبراهيم عبد الله المال 440
أم سقيم 
 زياد محمد فياض األولى 

 عبد الله بن مسعود 441
أم سقيم 
 محمد إبراهيم عبدالعزيز  األولى 



 الصالح 442
أم سقيم 
 نبيل محمد نوح  الثانية 

 الشيوخ 443
أم سقيم 
 شمس الحق واحدي الثانية 

 حميد الطاير 444
أم سقيم 
 بشير بقدور بن عطية الثانية 

 أبو أيوب األنصاري 445
أم سقيم 
 محمد صبري مصطفى  الثانية 

 سعيد بن حزيم 446
أم سقيم 
 عبد الحميد محمد صبحي بي الثانية 

447 
محمد بن بطي  

 الصامولي
أم سقيم 
 لىشعبان السيد عبدالمو الثانية 

 بن عابد 448
أم سقيم 
 أحمد ياسين سمرة الثانية 

449 
الشيخة شمسة بنت 

 سعيد آل مكتوم 
أم سقيم 
 عبد الجبار أراتو الثانية 

 محمد مطر الطاير 450
أم سقيم 
 قاري محمد آصف محمد شريف الثانية 

451 
الشيخة ميثاء بنت 

 راشد آل مكتوم
أم سقيم 
 يرحافظ نور الهدى أبو الخ الثانية 

452 
الشيخ مجرن أحمد 

 المر
أم سقيم 
 سيد أحمد هاشمي الثانية 

 المحاربة 453
أم سقيم 
 سيف الرحمن حافظ محمد السبحان الثالثة 



 عبدالله بن جرش 454
أم سقيم 
 أحمد حسين أحمد االهدل  الثالثة 

 علي أبو زيد علي المنارة عمار بن ياسر 455

456 
إنصاف بنت عبد الله 

 حافظ محمد كل حسن كل لمنارةا النعمان

 أشرف زيدان المنارة عائشة المزروعي  457

458 
الشهيد فؤاد صديق 

 محمود عمارة المنارة عبدالله قاسم

 نور الله حاجي الل محمد المنارة قاسم عبد الله 459

 عبد المتين غالم دستكير المنارة ميثاء مطر الطاير  460

 توري سالم محمدأسعد الفي المنارة المنارة 461

462 
عبد الرحمن  الشيباني 

 بالل مصطفى حسين المنارة )رحمه الله(  

 عدي الغباري  أم الشيف صديق كاظم 463

 محمد علي سند أم الشيف جبريل  464

465 
علي عبيد تميم )رحمه 

 عبد الرحمن خلف داود أم الشيف الله(  

 لعيساوي عمر عبد الحميد عبطان ا أم الشيف الفرقان 466

 حسين أحمد سمين األهدل  أم الشيف عمر بن الخطاب 467

 عباد الرحمن  468

القوز 
الصناعية 

 انس عبدالرحمن كرم  الثانية



469 
محمد عبدالخالق 
 قرقاش رحمه الله

القوز 
الصناعية 

 عثمان بخاري الثالثة

 األنبياء  470

القوز 
الصناعية 
 محمد عبد الرحمن عمارو الرابعة 

471 
الشيخ أحمد بن راشد 

 آل مكتوم
الصفوح 
 نذير محمد عمر األولى 

472 
الشيخ خليفة بن سعيد 

 آل مكتوم
الصفوح 
 شرف الدين جورا األولى 

 تيكوم 473
الصفوح 

 عمرو عبد العزيز إبراهيم حماد الثانية

 علي الحاج      474
البرشاء 

 محمد هادي توري جنوب األولى

 الدشتي 475
البرشاء 

 فضل غغور مغفور الله  موالنا  األولى جنوب

476 
الشهيد إبراهيم غالم 
 سالم حسن البلوشي

البرشاء 
 سلطان الحمادي جنوب األولى

 فاطمة بطي عتيق 477
البرشاء 

 يحي علي سامبو حامد جنوب األولى

 عيدة بنت مبارك 478
البرشاء 

 عبد الله الجسمي جنوب األولى

 اإلخالص  479
البرشاء 

 إبراهيم محمود عبد الواحدي ألولىجنوب ا



 المغفرة 480
البرشاء 

 سعد جامع طاهر جنوب األولى

 دليبه 481
البرشاء 

 وقار أحمد شاه روم جنوب األولى

 حسين علي يتيم 482
البرشاء 

 عبد العزيز أحمد ضياء  جنوب األولى

 أبو بكر الصديق 483
البرشاء 

 خالد حسن طه جنوب الثانية

484 
حريز  حمده سعيد

 الفالسي
البرشاء 

 عبدالله منير أحمد راجه  جنوب الثانية

485 
خلفان بن شناف 

 )رحمه الله( 
البرشاء 

 عبد الله حسين الخلف  جنوب الثانية

 أحمد الغيث 486
البرشاء 

 خالد أحمد حبيب أل علي  جنوب الثانية

487 

فاطمة السيد محمد 
يوسف شرف )رحمها 

 الله(

البرشاء 
جنوب 

 السعيد محمد السعيد عبدالله  ةالرابع

 زياد خالد محمد زغير (2البرشاء ) شريفة عبدالله العطار 488

489 
الشيخ جمعة بن سيف 

 محمد هشير الشرافي (4البرشاء ) المنصوري

 محمد رفيق فقير بخش (4البرشاء ) صلف ثاني بن عتيق 490

 ووردةأحمد عزب أحمد أب (4البرشاء ) عبدالرحيم محمد كتيت 491

 قاري عبدالفتاح عبدالغني (4البرشاء ) بالل بن رباح 492

 ياسر محمد عبد الله الطاهري (4البرشاء ) رياض الصالحين 493



494 
الشهيد علي حسين 
 أشرف عبدالفتاح ابو المجد (4البرشاء ) حسن عبدالله البلوشي

 معاذ علي العامري (4البرشاء ) تعاونية اإلتحاد 495

 حسين قاسم حسين (4البرشاء ) مالسال  496

497 

الشيخ سلطان بن 
محمد بن زايد بن صقر 

 حسن شعبان عبد اللطيف   (4البرشاء ) آل نهيان

 محمد حبيب مداتيل (4البرشاء ) خميس المهيري 498

 محمد المعتصم (4البرشاء ) رحاب محمد أمين 499

500 
حمدة بنت سعيد 

 يرجاجيبيل حسن م (4البرشاء ) الفالسي

 عبدالفتاح محمد جمال  (4البرشاء ) حمزة بن عبدالمطلب 501

 أحمد حسن عليان (3البرشاء ) الشهيد فريد علي بالل 502

503 
عبدالرحمن بن أبي 

 علي أحمد عبدالله الحمودي (3البرشاء ) بكر

 عبد القهار عبد الرحمن (3البرشاء ) إسطبل وادي الصفا 504

 يونس األبيض (3)البرشاء  المهتــدي 505

 عبد الرحمن محمد السعدي (3البرشاء ) أسامة بن زيد 506

 محمد مصطفى محمد إسماعيل (3البرشاء ) الفردوس 507

 محمد سعد عبدالستار (3البرشاء ) بن مسحار 508

 سهيل محمود أمير جان محمد (3البرشاء ) علي الشيزاوي 509

 الزبير محمد  صابر (3البرشاء ) محمد علي بن بيات 510



511 
محمد سيف بن عابد 

 عبد العزيز علي أحمد (3البرشاء ) المهيري

 محمد شاكر عبد الستار الثنية األولى هامل الغيث 512

 محمد غي  الثنية الرابعة عارف مسعود نقفي 513

 بني هاشم 514
الثنية 
 محمد علي مشاعل الخامسة

 الحبية األولى اإلتحاد العقارية 515
لله محمد عبدالرحمن عباس عبدا

 سليم

 إدريس دكار  الحبية األولى العدل 516

517 
حسن عباس شربتلي  

 عبد الله ماهر أبو الشوارب الحبية األولى )رحمه الله(  

 الجمعة 518
الحبية 
 عبد الله سهيل أحمد الرابعة

 األبرار 519
الحبية 
 سعادة الله الرابعة

 حمادة علي سند انخلة جمير عبدالرحمن صديق 520

 محمد حسن الطاهر مرسى دبي الرحيم 521

 منصور الحمادي مرسى دبي التسامح 522

523 
يوسف محمد هادي  

 بدري
معيصم 
 شهاب مغازي محمد األولى

 الكوثر 524

حدائق الشيخ 
محمد بن 

 محمد احمد بطل راشد



525 
الغفور ) منصور بن 

 قاسم محمود الحمود برج خليفة زايد (

526 
إسطبل الشيخ حمدان 

 بن راشد
الخليج 
 عبد الصبور راج ولي التجاري

527 
إسطبل الشيخ محمد 

 بن راشد
الخليج 
 ياسين محمد غالم محمد التجاري

528 
سعيد بن المسيب ) 

 محمد عبد الله محمد محمود (4القوز ) نجمة البدو (

 إسحاق أحمد سالمي (2القوز ) سعد بن أبي وقاص 529

530 
بد الله بالغزوز حسن ع

 (2القوز ) ) رحمه الله (
أحمد محمد أمين حسن مباشري 

 المرزوقي

531 
خديجة بنت سالم عبيد 

 عبد الله عبد الله محمد األهدل (2القوز ) الله

 أويس محمد قاسم (2القوز ) المهتدي 532

533 

الشيخ مكتوم بن خليفة 
بن سعيد آل مكتوم ) 

 مري بنورسعيد ع (2القوز ) رحمه الله (

534 
علي محمد صادق 

 نواف إبراهيم البلوشي  (2القوز ) البلوشي

535 
نايف محمد أحمد 

 عبد الله سعيد إمام محمد (2القوز ) الشنقيطي

 تامر صالح حسن (2القوز ) عبد الرحيم محمد كتيت 536

537 

الشيخ راشد بن محمد 
بن راشد آل مكتوم ) 

 لدينكريم سعد ا (2القوز ) رحمه الله (



538 
عبد الله قايد حسين  

 محمد يحفظ ولد الشيخ أسلم (2القوز ) أهلي

539 
لطيفة بنت مصبح 

 عمر أحمد حبيب (2القوز ) الفتان

 سعد السيد قطب الشال (4القوز ) موظفي حكومة دبي 540

541 
المرحوم سيف هالل 

 محمد أحمد إبرهيم حسن الجناحي (4القوز ) أحمد لوتاه

542 
د الرحيم ) زينت عب

 عمر عبد الباسط (4القوز ) رحمها الله (

543 

راشد محمد صالح 
الجافلة المنصوري ) 

 جنيد الرحمن صديق علي (2القوز ) رحمه الله (

544 
السيدة زينب ) رضي 

 أحمد مصطفى زليطة (2القوز ) الله عنها (

 محمود محمد عبد العزيز هالل (2القوز ) عبد الرحيم محمد كتيت 545

546 
الشيخ سعيد بن خليفة 

 عبد الرحمن رمضان يوسف سالم (2القوز ) بن سعيد آل مكتوم

 األمين يوسف عثمان فضل الله (2زعبيل ) شعبية زعبيل 547

548 
الشيخ حمدان بن راشد 

 يوسف دليل (2زعبيل ) آل مكتوم

549 
الشيخ راشد بن سعيد 

 أحمد حسن األهدل (2زعبيل ) آل مكتوم

550 
ة هند بنت مكتوم الشيخ

 محمد جمال  (4زعبيل ) بن جمعة آل مكتوم



551 
الشيخ حمدان بن راشد 

 رشاد رشاد صالحة (4زعبيل ) آل مكتوم

 يوسف ولد جدو  (2ند الشبا ) السويدا 552

 يمهل ولد زايد (2ند الشبا ) ند الشبا الكبير 553

 شيخنا ولد زايد (2ند الشبا ) الصحابة 554

 احمد محمد الشيخ (2ند الشبا ) الشبانادي ند  555

 أحمدالهيبة (4ند الشبا ) أحمد بن مجرن  556

 عبدالقادر عبدالله  (4ند الشبا ) أحمد سعيد الطاير 557

 محمود بدير الغندور (4ند الشبا ) عائشة أم المؤمنين 558

559 
الشيخ دلموك بن جمعة 

 إظهار عبدالجميل أحمد (4ند الشبا ) آل مكتوم

 عبدالوكيل راشدي (2ند الشبا ) أبوبكر الصديق 560

561 
محمد بن ثاني قطامي 
 محمدعبدالفتاح  (2ند الشبا ) السويدي )رحمه الله(

 مصطفى نواب االعسر (2ند الشبا ) عبد الله بن خرباش 562

563 
بنات جمعة بن عفيرة 

 فاتح امحمد محمد المسكين  (2ند الشبا ) وبن الحج

 هشام محمد سليمان األهدل (2ند الشبا ) ن خرباشخلفان ب 564

 محمد نواز محمد صالحين (2ند الشبا ) حمزة بن عبدالمطلب 565

 عبدالله ذو الفقار (2ند الشبا ) شمسة محمد الحريز 566

 مأمون الراوي (2ند الشبا ) ند الشبا 567

 عمار سعيد خادم بن طوق  (2ند الشبا ) محمد بن الشيخ مجرن  568

 أبوبكر حسين سالمي (2ندالشبا ) الشيخ منصور بن زايد 569



570 
نادية بنت سعيد بن 

 علي الشامسي
وادي الصفا 

 ياسر عبدالحكيم عبدالسالم بركات (4)

 الحسيني 571
وادي الصفا 

 محمدعثمان حسين (4)

 عائشة أم المؤمنين 572
وادي الصفا 

 حسن وجيه حسن هاشم (5)

 الشكور 573
فا وادي الص

 محمد محمود الزين (7)

 الشيخ محمد بن راشد 574
جزيرة 
 محب الله فضل واحد القفاي

 محمد ديلوار حسن 2لهباب  شعبية لهباب 575

 محمد عبدالله الطاهر 2لهباب  صالح الدين األيوبي 576

 خليل الرحمن فضل منان 2لهباب  عمر بن الخطاب 577

 حي مراد عوضعبدالله ي 2لهباب  سلمان الفارسي 578

 إبراهيم محمد عثمان 2لهباب  بن غدير 579

 عبدالله أحمدالسباعى 2لهباب  عبدالله بن الزبير 580

 أمير السعيد حسن عوض 4لهباب  لهباب الكبير 581

 أبوالفتوح فتحى عطيه 4لهباب لهباب الثانيه 582

 هشام محمد عبد اللطيف حسان النزوى شعبية جبل النزوى 583

 عمرعلى النادى مرغم وق الجمالس 584

 محمد راملى مرغم شعبية مرغم الجديده 585

 سيدي محمد ولد شيخنا ولد سيدنا المها مرغم  586

 محمد األمين ولد محمد أحيد ام السلي 2مرغم  587



 محمدرشادمحمد الليسيلى سالم بن أحمد الفالحى 588

 دى محمدمحمد يحفظ ولد سي الليسيلي المرموم الكبير 589

 محمد الخليل الليسيلي غريسة المنصوري 590

 سيد منصورقارئ الليسيلي اسطبل سيح السلم 591

 سامح أبوبكر أحمد الليسيلي الشيخ حمدان بن راشد 592

593 
أسطبل الشيخ حمدان 

 سيدي محمد محمد راره الليسيلي بن راشد

594 
المرحوم علي 

 عبدالله سيد علوي الليسيلي السبوسي

595 
عزبة الشيخ مكتوم بن 

 حسين حامد حارن الليسيلي محمد

 حافظ محمدعبدالقادر الليسيلي محمية لهباب 596

 محمدعماره الليسيلي سيح الدحل 597

598 
عائشة رضي الله 

 محمدصالح فرنزوده الليسيلي عنها

 محمد سيدي عمار الليسيلي محمد سعيد بن منانة 599

 محمدأمين عبدالحكيم ليسيليال مسري سالم بالعرطي 600

 مبارك احمد المهنا سيح شعيب دبي باركس 601

 شيخة سعيد هالل 602
سيح الشعيب 

 عمر طه  4

 أحمدصهيب إكرامى سيح السلم إسطبل العاصفه 603

 إسالم عطية عبداللطيف أحمد سيح السلم الخيل 604

 شاه جيهان نقاب كل قريطيسة الرحمة 605



 سيد عبدالرحمن سيد رحيم سةقريطي 4مرغم  606

 مصطفى ولد السويدي قريطيسة علي سلطان السبوسي 607

 فرحان سفيان محمد الفقع مرقب الكبير 608

609 
خليفه بن سعيدآل 

 محمدقاسم سيدقاسم مرقب 2مكتوم

 سيدى عدى المرموم راشد حمد بن غدير 610

 السيدة رقية 611

جبل علي 
الصناعية 

 هاشميمحمد انس ال االولى

 مصعب بن عمير 612

جبل علي 
الصناعية 

 أيمن عبدالله عبدالخالق االولى

 خادم الله صافي دبي جنوب مجمع مطار دبي 613

 عزير محمد نذير جبل علي تاكسي دبي 614

 محمد ساجد جبل علي مستودع الحافالت 615

 أدريس عيسى بكر 2جبل علي  عمر بن عبد العزيز 616

 إبراهيم كنجو عزيزة 2جبل علي  ستمانيعبد الله الر 617

 اسالم عزت الدسوقي 2جبل علي  عبدالله الشعفار 618

 محمد طيب سار 2جبل علي  حنظلة بن أبي عامر 619

 حامد ادريس 2جبل علي  خباب بن االرث 620

 محمد محمود اباهي 2جبل علي  خالد بن الوليد 621

 محمد الطالب 2جبل علي  الفرجان 622

 اشرف توني  2جبل علي  حدائق جبل علي 623



 المجمع 624
مجمع دبي 
 عثمان السباح  اإلستثمار

 السالم 625
مجمع دبي 
 محمد عبدالعزيز شدو اإلستثمار

 التقوى 626
مجمع دبي 
 محمد العبد اإلستثمار

 عبدالرزاق اآلنا 627
مجمع دبي 

 محمود الشراكي 4اإلستثمار 

 خالد عبد الرحمن لصاللا المرحوم أحمد الحباي 628

 القدرة 629
غدير 
 سيدنا احمد سيدنا البراشي

 محمد النور طاهر  المقطرة مدينة دبي للقدرة 630

 صافي الله عليم اصغر 4الياليس  محمية الصقور 631

 حافظ وقار  جافزا  قباء  632

 عبيدالله عبد الهادي  جافزا  الشورى 633

 نصير كريمي جافزا  الفتح 634

 سليمان محمد جافزا  التوبة 635

 أطول عمر عبدالكريم جافزا  األنصار 636

 يعقوب ابراهيم حتا عمر بن الخطاب 637

638 
الشهيد عيسى 

 عبدالله سهيل حتا البدواوي

 مصطفى ممدوح حتا صعير الكبير 639

 محمد عبدالله إدريس حتا المصيف 640



641 
الشيخة صنعاء آل 

 ه فيض محمدعبدالل حتا مكتوم

642 
الشيخة ميثاء آل 

 حسب الرسول جاد الله حتا مكتوم

 محمد عظيم فرح حتا القصر 643

 عبدالله مرشد محمد حتا الشيخ خليفه 644

 محمد احمد محمود حتا الشريعة 645

 أحمدالهاشمى حتا الريان 646

 عمر عبد الشافي علي حتا جيما 647

 محمد ممدوح  حتا القطامى 648

 احمد سند حتا نادى حتا 649

 عصام كرار  حتا سكن البلديه 650


