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محمد عبدالطلحه محمد طلحه2محيصنة أبو شقر247

محمد محمد احمد2محيصنة مريم بنت محمد248

شعيب نور حسين 2محيصنة حمد عبدالكريم نصرهللا العارف249

عبدالقادر سيد كريم2محيصنة الكمالي250

يعقوب الهوتي 2محيصنة الشهداء251



مدثر حسن محمد2محيصنة أبوذر الغفاري252

أحمد محمد الكمار 3محيصنة التقوى253

حسن محمد عبيد 3محيصنة فاطمة الزهراء254

أحمد عبده حزام3محيصنة الشهيد سالم محمود حسن عاشور255

خالد األكحل3محيصنة عكاشة بن محصن256

محمد أسامة عيدو3محيصنة إبراهيم لوتاه257

عبدالرحمن محمد أبوالغيط3محيصنة سالم سعيد بوعديل258

حمزة خالد رضابور3محيصنة شريفة فوالذ259

محمد عيادة الكبيسي4محيصنة تميم الداري260

عمران مقبل 4محيصنة علي سيف أحمد لوتاه261

عبدالقادر علي كريمي4محيصنة عبدالرحيم محمد كتيت262

محمد جاهد 4محيصنة (رحمه هللا)علي الشنقيطي 263

كامل عزيز علي4محيصنة (رحمه هللا  )راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم 264

كايم هللا باباجان الفضلي مردفموزة المناعي265

سيف هللا شريف خان مردفبالل بن رباح266

طارق بن عبد الكبير حدوتمردفمحمد خميس سعيد البادي267

عبد العزيز ابوالغيطمردفمردف الكبير268

سامي رمضان دهيممردفمردف269

محمود علي عقليمردفأبو حنيفة النعمان270

عبدالسالم أحدادمردففايقة سعيدي271

براء أيمن جراح مردففاطمة علي خلفان بالقيزي272

خالد نور الحقند شما(رضي هللا عنها )عائشة ام المؤمنين 273

محمد يوسف السعديند شماالصديق274

فدا محمد عوضوادي العمرديإبراهيم الخياط275

ممدوح حداد جمعةوادي العمرديفاطمة الزهراء276

محمد عثمان عبدهللاوادي العمرديعبدهللا بن جرش277

عبدالحكيم النيةوادي العمرديمحمد الفاتح278

أبوبكر عبدالرحمنوادي العمردي(رحمه هللا)عبيد الحلو 279

نديم   أحمد وادي العمرديمريم الحاي عبدهللا280

محمد أحمد بحالق 1أم سقيم روضة األبرار281

خالد مغازي حنطور 1أم سقيم محمد ماجد ثاني282

أمير علي عبدالباقي 1أم سقيم أحمد محمد بن فهد283

وحيد هللا بارز 1أم سقيم حصة بنت المر284

عبدالحفيط عبدالوكيل 1أم سقيم عبدهللا المليح285

نور احمد عبدالروؤف 1أم سقيم فرج بن بطي المحيربي286

منير عبدهللا القيسي  1أم سقيم المنارة287

محمود عبدي عبدهللا 1أم سقيم أحمد بن محمد المزروعي288



محمد عبدالعزيز الخولي 1أم سقيم مريم بنت جمعة بنت سالم الروم289

زياد محمد فياض 1أم سقيم إبراهيم عبدهللا المال290

محمد إبراهيم عبدالعزيز 1أم سقيم عبدهللا بن مسعود291

نبيل محمد أحمد 2أم سقيم الصالح292

شمس الحق واحدي 2أم سقيم الشيوخ293

بشير بقدور بن عطية 2أم سقيم حميد الطاير294

محمد صبري مصطفى 2أم سقيم أبو أيوب األنصاري295

عبدالحميد محمد صبحي 2أم سقيم سعيد بن حزيم296

شعبان السيد عبدالمولى 2أم سقيم محمد بن بطي الصامولي297

عبدالجبار عبدالقادر اراتو 2أم سقيم بن عابد298

ألبان أباهي أباهي 2أم سقيم الشيخة شمسة بنت سعيد آل مكتوم299

عبدالغفار محمد قربان 2أم سقيم الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم300

الفرات محمد أحمد 2أم سقيم الشيخ مجرن بن محمد المر301

مظفر خالد عبد الباقي 2أم سقيم أهل الحديث302

سيف الرحمن حافظ محمد 3أم سقيم المحاربة303

أحمد حسين السمين االهدل 3أم سقيم عبدهللا بن جرش304

احمد محمد بشير سالمة 3أم سقيم طارق عبد هللا قرقاش305

حافظ محمد شهيدهللاالبدع الشهيد بدر خميس محمد فرحان306

سامح محمد أحمدالبدعالسطوة الكبير307

محمد علي حميد قاسمالبدعشعبية الوصل308

سيد كاشف عليالبدعاالمام الشافعي309

إبراهيم أدم محمدالبدعمالك بن أنس310

ضاحي عبدالمالك أحمدالبدعماجد أحمد الغرير311

يونس محمد عقيليالبدعالسيد محمد الهاشمي312

زياد خالد محمد زغير1البرشاء شريفة عبدهللا العطار313

أحمد إبراهيم حسن جمعة حسن 1البرشاء فاطمة عبد هللا محمد رشيد314

يحيى موسى سعد1البرشاء فاطمة مرزوق الرشدان 315

سيد عمر سيد إسالم2البرشاء أبوبكر الصديق316

مسرور الحسن محفوظ2البرشاء عمر بن عبد العزيز317

عبدالحليم إبراهيم حسن 2البرشاء الشيخ جمعة بن سيف المنصوري318

محمد رفيق فقير 2البرشاء صلف ثاني بن عتيق319

محمد حبيب مداتيل 2البرشاء خميس المهيري320

قاري عبدالفتاح عبدالغني 2البرشاء بالل بن رباح321

محمد ناجي عبده مزيد 2البرشاء الجسمي سابقاّ- االحسان 322

علي أحمد عبدهللا الحمودي 2البرشاء عبدالرحمن بن أبي بكر323

أشرف عبدالفتاح أبوالمجد 2البرشاء الشهيد علي حسين حسن عبدهللا البلوشي324

جبيل حسن ميرجا 2البرشاء حمدة بنت سعيد الفالسي325



حسن شعبان عبداللطيف  2البرشاء الشيخ سلطان بن محمد بن زايد بن صقر ال نهيان326

عبدالفتاح محمد جمال 2البرشاء حمزة بن عبد المطلب327

أحمد عزب أحمد 2البرشاء عبدالرحيم محمد كتيت328

إدريس حكم جان 2البرشاء تعاونية االتحاد329

محمد المعتصم سالمة 2البرشاء رحاب محمد امين الكاظم330

محمود بصيلي 3البرشاء صالح محمد بن الحج331

خالد إسماعل مصبح3البرشاء عباد الرحمن 332

يونس رحال عبدالسالم 3البرشاء المهتدي333

عبدالرحمن محمد السعدي 3البرشاء أسامة بن زيد334

محمد مصطفى محمد 3البرشاء الفردوس335

محمد سعد عبدالستار 3البرشاء بن مسحار336

أحمد حسن عليان 3البرشاء الشهيد فريد علي بالل سالم337

سهيل محمود أمير 3البرشاء علي الشيزاوي338

صابر الزبير محمد 3البرشاء محمد بن بيات339

عبدالعزيز علي أحمد 3البرشاء محمد سيف بن عابد المهيري340

ياسر محمد الطاهري 3البرشاء رياض الصالحين341

عبد السالم محمد شمسي   3البرشاء مريم بنت بخيت بن عيص342

عبدالرحمن احمد سيد1الثنية هامل الغيث343

محمد أسامة عثمان الحمد3الثنية الشربتلي344

محمد غي غي4الثنية مسعود نقفي345

محمد انس شعيب4الثنية الوهاب346

أبوه ولد احبيب4الثنية الواحد347

محمود خليل أبو غليون4الثنية الصمد348

شعبان نبيل امين5الثنية آل عمران349

محمد علي مشاعل5الثنية بني هاشم350

أبومسلم حكمتوف5الثنية جميرا بارك351

محمد إسحاق حسينيالجافليةالشيخة لطيفة الكبير352

عبدالرحمن ياسين ويسيالجافليةالشيخة لطيفة الصغير353

رمضان سليم عليالجافليةأبو عبيدة بن الجراح354

حسن أبكر محمد االهدلالجافليةأبو ذر الغفاري355

أحمد قاري محمدالجافليةالجافلية الصغير356

عبدهللا العبيدليالجدافالمجيد357

سامي جواد السقاالجدافالشيخة عذيجة بنت صقر ال نهيان358

عبدالجبار المذهولالحضيبةالنبهان359

عمر السيد فرجالحضيبةعمر بن الخطاب360

محمد أسعد أنصاريالحمريةالفتح361

عبدالجليل محمد عليالحمريةالسالم362



نور أي ذو الفقارالحمريةمحمد عبدهللا عباس363

محمد منصور محمد حسنالخليج التجاري(رحمه هللا)الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم 364

داود عبد العزيز الرفاعةسلطان حسن بالشاالت365

عبدالرحمن محمودالرفاعةالشيخة لطيفة بنت حمدان366

محمد سمير معوضالرفاعةالرفاعة367

جابر نوري المصري السطوةأبي بن كعب368

شعبان القناوي عبداللطيفالسطوةقرطبة369

عبد هللا أبكرالسطوةالشهيد حمزة محمد أحمد علي370

محمد حيدره الشيخ ول الطالبالسطوةأحمد بن جرش371

محمد شاه عالم أدومياهالسطوةياسين372

رضا محمد السيدالسطوةعبدهللا بن الزبير373

محمد إلياس محمدالسطوةأبو بكر الصديق374

عثمان أدريس محمد عليالسطوةفاطمة خميس فيروز375

نور هللا خليل الرحمنالسطوةرمضان جمعة376

محمد عزير ركن الدينالسوق الكبيربردبي الكبير377

عبد السالم محمد علي السوق الكبيرالفاروق378

حافظ محمد فريدولالسوق الكبير الشهيد خميس مصبح خميس379

عبدالرزاق خير انديشالسوق الكبيرأحمد عبد الرحمن380

محمد خالد كانبوريالسوق الكبيرطه381

سيدي محمد ولد السالم السوق الكبيرالشيخ محمد بن حشر آل مكتوم382

سعد خالد العلوشالسوق الكبيرحارب بن حارب383

حيدر رسن محمودالسوق الكبيرالسوق الكبير384

كبر شاه الشندغةالشيوخ385 راحت غل أ

فارس المصطفى  1الصفا الفاروق عمر بن الخطاب 386

أحمد نور نور محمد 1الصفا الشيخة موزة آل مكتوم387

موسى خليف راجي 1الصفا عائشة388

مجدي توفيق  1الصفا علي بن ابي طالب389

سليم هللا دولت2الصفا ام يحيى390

عبدالرحمن محمد سمين2الصفا محمد خميس بن هندي المهيري391

إبراهيم محمد شاه2الصفا زينب392

عبدهللا محمد صوفي2الصفا البراء بن عازب393

أحمد عطية عبداللطيف 2الصفا (رحمها هللا)عائشة بطي المال 394

نذير محمد عمر 1الصفوح الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم395

أدين محمد جاما 1الصفوح الشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم396

خالد فيتوري1القوز الشرفي397

عبدالهادي عبدالغفور1القوز بن غليطة398

محمد عبدالمنعم كاتبي1القوز الصديق399



عبدهللا عبدهللا محمد االهدل 1القوز خديجة بنت سالم عبيدهللا400

إسحاق أحمد سالمي 1القوز سعد بن أبي وقاص401

صفي هللا عبيدهللا تاش 1القوز (رحمه هللا)حسن عبدهللا بالغزوز 402

الشيخ أحمد ولد الخراشي 1القوز المهتدي403

محمد يسلم محمد ولد األمين 1القوز علي محمد صادق البلوشي404

عبدهللا سعيد إمام 1القوز نايف محمد أحمد الشنقيطي405

محمد يحفظ ولد شيخ 1القوز عبدهللا قايد أهلي406

تامر صالح حسن 1القوز عبدالرحيم محمد كتيت407

سعيد بنور 1القوز (رحمه هللا)الشيخ مكتوم بن خليفة بن سعيد آل مكتوم 408

كريم سعدالدين 1القوز (رحمه هللا)الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم 409

سلطان عبدهللا الحمادي 1القوز إبراهيم طالب عباسي410

محمد محمد محمود 2القوز سعيد بن المسيب411

محمد أحمد إبراهيم 2القوز سيف بن هالل بن احمد لوتاه412

سعد السيد قطب الشال 2القوز موظفي حكومة دبي413

عبدالباسط محمد أمين 2القوز (رحمها هللا  )زينت عبد الرحيم 414

محمد علي غازي3القوز  مسجد الخير415

محمد ماهر محفوظ 4القوز (رضي هللا عنها)السيدة زينب 416

محمود محمد عبدالعزيز 4القوز عبدالرحيم محمد كتيت417

عبدالرحمن رمضان يوسف 4القوز الشيخ سعيد بن خليفة بن سعيد آل مكتوم418

محمد غالب فرحان 4القوز السيدة أم المؤمنين عائشة 419

جنيد الرحمن الصديق 4القوز راشد محمد صالح الجافلة المنصوري420

 انس عبدالرحمن كرم2القوز الصناعية عباد الرحمن421

مقبول احمد محمد2القوز الصناعية خوري هيل422

جاوييد اختر خيري2القوز الصناعية خديجة بنت خويلد423

عثمان بخاري3القوز الصناعية محمد عبدالخالق قرقاش424

حامد انا كويا4القوز الصناعية فاطمة الزهراء425

محمد عبدالرحمن عمارو4القوز الصناعية األنبياء426

محبوب الرحمن حاجيالكرامةالكرامة الكبير427

عبد القادر محمد السيد زرمبةالكرامةعيسى صالح القرق428

رمضان عبدالعظيم عبداللطيف الكرامةالرحمة 429

حسين روبلي الكرامة(رحمه هللا)حمد ضاعن الهويدي 430

علي أبو زيد أبو زيدالمنارةعمار بن ياسر431

 حمزة عبد المتينالمنارةإنصاف بنت عبدهللا النعمان432

أشرف محمد زيدانالمنارةعائشة المزروعي433

محمود عبدالمولى سالمالمنارةالشهيد فؤاد صديق عبدهللا قاسم434

نورهللا حاجي الل محمدالمنارةقاسم عبدهللا435

أسعد الفيتوري سالمالمنارةالمنارة436



بالل مصطفى حسينالمنارة(رحمه هللا)عبدالرحمن الشيباني 437

عبد المتين دستكيرالمنارة ميثاء مطر الطاير438

عبدالناصر عمر عليالمنخولأبو حامد الغزالي439

عبدالرحيم عبدالرحمن زينليالمنخولالتوحيد440

محمود زكي محمودالمنخولالمنخول الكبير441

حكيم بركانيالمنخولالفالح442

حسين البلوشيالمنخولأبوبكر الصديق443

وليد إبراهيم عبدالمعطيالوصلالشهيد سعيد احمد عبيد عيسى بوكرود المري444

محمود محمد نور  الواحديالوصلالشهيد سعيد عنبر جمعة زعبيل الفالسي445

محمد نور عبدهللا الواحديالوصلعبدالرحمن القاسمي446

الحسن محمد عبد الفتاحالوصلالنور447

بهاء الدين عبدالفتاح عبدالفتاحالوصلشهداء القوات المسلحة448

أحمد عبدهللا عبدالرحمنالوصلآمنة عبد هللا شبيب449

محمد يسلم ولد محمدالوصلخليفة بن ضاعن450

عدي الغباريام الشيفصديق كاظم451

محمد علي سندام الشيفجبريل452

محمد حسين أحمد االهدلام الشيف(رحمه هللا)علي عبيد بن تميم 453

عمر عبدالحميد عبطانام الشيفالفرقان454

حسين أحمد سمين األهدل ام الشيفعمر بن الخطاب455

حامد احمد الجناحي1ام هرير الشيخ احمد بن علي آل ثاني456

سالمة حسين محمدبرج خليفةالغفور457

مجيب الرحمن عبدالرحمنتيكومتيكوم458

شكري بن عبدالرحمن بنعمت1جميرا (رحمها هللا)فاطمة السيد عبدالرحيم الحسيني 459

محمد  حمدي عبدالعظيم  1جميرا جميرا الكبير460

عبدالمحسن ولد عبدالرحمن  1جميرا حصة بنت المر461

يوسف الشعيري   1جميرا نورة بنت أحمد العتيبة462

ذبيح هللا فاروقي  1جميرا سهيل بن جمعة463

عبدالودود عبدالرزاق    1جميرا أبو بكر الصديق464

محمد شعيب كوزي  2جميرا راشد الحديث465

محمد عبدالعليم شوشان  2جميرا راشد بن بخيت466

حسام الدين مغازي حنطور  3جميرا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم467

عبد صمد بايندى علي  3جميرا محمد بن الشيخ468

أحمد سعد عبدالغني  3جميرا صلف ثاني بن عتيق469

أحمد سك  3جميرا 3جميرا 470

خالد محمود زيدان  3جميرا خليفة الفهد471

علي حسن محمد طه  3جميرا مطر بن الحج472

جاسم محمد أحمد  3جميرا السيدة عائشة أم المؤمنين473



عبدهللا جوهر خضر  3جميرا ميثاء بنت عبد هللا المهيري474

عبد الباسط مرسي  3جميرا الصفا الكبير 475

عبدالحميد بمانعلي على بور   3جميرا سالم عبيد درويش المزروعي476

سيف الرحمن امان هللا  3جميرا باليوحة477

عمر قاسم سباعي 1زعبيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم478

األمين يوسف عثمان 1زعبيل شعبية زعبيل479

يوسف دليل أحمد 1زعبيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم480

وائل عادل أحمد عزعزي2زعبيل الشيخة هند بنت جمعة آل مكتوم481

رشاد رشاد صالحة 2زعبيل الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم482

عبد المنعم محمد فضل 2زعبيل اهل السنة483

السيد الصبري محمدعود ميثاءعبدالرحيم محمد كتيت484

نصرت هللا عبد الرحمنعود ميثاءالوالدين485

كليم نور هللا حاجيمدينة دبي المالحيةاالتحاد486

محمد حسن الطاهر مرسى دبيالرحيم487

محمد نبيل السيدمرسى دبيمحمد بن احمد المال488

منصور حسن الحماديمرسى دبيالتسامح489

حمادة علي سند محمدنخلة جميراعبدالرحمن الصديق490

حمادة علي سندالخيران أسامة بن زيد491

أحمد عبدالرحمن محمد1الورقاء الشيخ راشد آل مكتوم492

صالح الدين طاهري1الورقاء سلطان محمد الغزال493

أحمد محمد عقيلي2الورقاء آمنة بنت راشد494

أحمد عبد هللا شاعري2الورقاء قباء495

نارولوجون دافرونوف2الورقاء طه496

هادي نقراش2الورقاء الشهيد خالد علي غريب جمعة البلوشي497

عمر سعد باصلعة2الورقاء مصعب بن عمير498

عبد الجليل حمدي2الورقاء الخلفاء الراشدين499

أمين العلوي2الورقاء الشريف500

عبد الحميد نور محمد2الورقاء الورقاء  الكبير501

عبد الرحمن المال3الورقاء النور502

أسد هللا نعمت هللا3الورقاء نافع بالشاالت503

أحمد فوزي الطه3الورقاء عثمان بن عفان504

أحمد رمضان خلف3الورقاء الكمالي505

أمير مهدي هدهود3الورقاء أمين الشريف506

الحكيم السيد محمد العناني3الورقاء عبدالرحيم محمد كتيت507

عالء فريد عبد الهادي3الورقاء بر الوالدين508

أحمد عبد الوهاب العساف3الورقاء موزة بنت سعيد خلفان المري509

سالمة إبراهيم سالم3الورقاء عائشة بنت السيد إبراهيم510



عبد السالم حسن أحمد3الورقاء محمد عيسى الحلو511

يونس علي داد 3الورقاء زينب عبدهللا قائد512

جبير عبيد علي3الورقاء الجليل513

محمد سمير الحداد3الورقاء مريم فوالذ514

محمود الوليد4الورقاء (رحمه هللا)احمد إسماعيل عقيل الجناحي 515

محمود محمد طاهر4الورقاء طريق الجنة516

محمد شوكت اإلسالم4الورقاء الشهيد هيثم جمعة فرج المنقوش517

فيصل مستغانمي4الورقاء شيخة بنت سعيد آل مكتوم518

عبد هللا موسى4الورقاء الشهيد سيف يوسف أحمد عبدهللا بوالهول الفالسي519

عربي شجيد4الورقاء الشهيد نادر مبارك عيسى سليمان520

أحمد سعد عميرة4الورقاء سعيدة فوالد521

الوليد احمد الشفيع عبدالرحمنند الحمرالشهيد يونس باقر عبدهللا حسن البلوشي522

عبد الجليل محمد جمال الدينند الحمرمسجد الشهيد محمد عبدهللا مراد523

عبدالرحمن علي احمد بوللوند الحمرفاطمة بنت محمد524

عامر صالح محمد العليند الحمرالكاظم525

طريف ركن السندند الحمرالقطامي السويدي526

عمير عبيد الرميثيند الحمرحفصة527

طارق عبد هللا سالميند الحمرمسجد الشهيد محمد عبد العزيز حمد الشيراوي528

وليد سلمان عبد الجبارند الحمرعفراء الكتبي529

محمد سليمان االهدلند الحمرناصر راشد لوتاه530

عبد هللا عبد القادر الكمالي ند الحمررياض الصالحين531

محمد ادوموا عليند الحمرخلف عتيق الحميري532

 إبارهيم كنجو عزيزة1جبل علي الرستماني533

إدريس عيسى بكر1جبل علي عمر بن عبدالعزيز534

عبدالقاد أحمد بحالق1جبل علي عبدهللا علي الشعفار535

 أشرف توني1جبل علي نخيل536

محمد الطالب1جبل علي الفرجان537

أيمن عبدهللا عبدالخالق1جبل علي الصناعية مصعب بن عمير538

محمد طيب سار1جبل علي الصناعية حنظلة بن أبي عامر539

حاامد إدريس1جبل علي الصناعية خباب بن األرث540

محمد أنس شريف1جبل علي الصناعية (رضي هللا عنها)السيدة رقية 541

محمد محمود أباهي1جبل علي الصناعية خالد بن الوليد542

محمد يوسف عبدالجبار2سيح شعيب شيخة سعيد هالل السويدي543

عمر حسن طه 1مجمع دبي لالستثمار  المجمع544

سليم هللا نور هللا 1مجمع دبي لالستثمار  التقوى545

خالد ربيع عبدالستار 1مجمع دبي لالستثمار  زليخة عبدهللا عبد الكريم الحميدي546

محمد عبدالعزيز شدو 2مجمع دبي لالستثمار  السالم547



محمود الشراكي 2مجمع دبي لالستثمار  عبدالرزاق االنا548

يمهل محمد امان  1  ند الشبا ند الشبا الكبير549

يوسف جدو  1  ند الشبا السويدا550

شيخنا ولد زايد  1  ند الشبا الصحابة551

أحمد الهيبة خينه   2  ند الشبا أحمد بن مجرن552

محمود بدير إبراهيم الغندور  2  ند الشبا عائشة أم المؤمنين553

عبدالقادر عبدهللا محمود  2  ند الشبا (رحمه هللا)أحمد سعيد الطاير 554

محمد نواز محمد  4  ند الشبا حمزة بن عبدالمطلب555

عبدالوكيل راشدي  4  ند الشبا أبو بكر الصديق556

مصطفى نواب االعسر  4  ند الشبا عبدهللا بن خرباش557

فاتح امحمد المسكين  4  ند الشبا بنات جمعة بن عفيرة بن الحج558

شمس المنان فضل  4  ند الشبا شمسة محمد الحريز559

مأمون شعبان الراوي  4  ند الشبا ند الشبا560

هشام محمد سليمان االهدل  4  ند الشبا خلفان بن خرباش561

محمد عبدالفتاح محمد  4  ند الشبا محمد ثاني بن قطامي السويدي562

محمد هادي توري1البرشاء جنوب علي الحاج563

عبدالعزيز أحمد ضياء 1البرشاء جنوب حسين علي يتيم564

فضل غغور مغفورهللا1البرشاء جنوب الدشتي565

عمر  أدم  قطي1البرشاء جنوب الشهيد إبراهيم غالم سالم حسن البلوشي566

يحي علي سامبو1البرشاء جنوب فاطمة بطي عتيق567

عبدهللا محمد الجسمي1البرشاء جنوب عيده بنت مبارك568

إبراهيم محمود عبد الواحدي1البرشاء جنوب اإلخالص569

وقار شاه أحمد 1البرشاء جنوب دليبة570

عمر أحمد آل غريب1البرشاء جنوب المغفرة571

محمد نورالدين العبدهللا2البرشاء جنوب أبو بكر الصديق572

سيف الدين 2البرشاء جنوب حمدة سعيد حريز الفالسي573

عبدهللا حسين الخلف2البرشاء جنوب (رحمة هللا)خلفان بن شناف 574

خالد أحمد حبيب2البرشاء جنوب احمد الغيث575

السعيد محمد السعيد4البرشاء جنوب (رحمها هللا  )فاطمة السيد محمد يوسف شرف 576

ربيع كامل محمد عبدهللا  4البرشاء جنوب صالح بن الحج577

أحمد ماهر  أبو الشوارب  4البرشاء جنوب عبدهللا محمد الشيراوي578

عبدهللا محمد عبدالرحمن1الحبية االتحاد العقارية579

إدريس دكار1الحبية العدل580

عبدهللا ماهر أبو الشواب1الحبية (رحمه هللا)حسن عباس شربتلي 581

عبدهللا سهيل أحمد4الحبية الجمعة582

شفيع الرحمن مولوي4الحبية االبرار583

سعد محمد األهدل 5الحبية رمرام584



عثمان محمود سعيد  6الحبية ُمدن585

محمد أحمد بطل حدائق الشيخ محمدالكوثر586

فضل الرحمن سادات 1راس الخور الصناعية اليعقوب587

حافظ محمد عدنان3راس الخور الصناعية عبدهللا الختال588

عادل خذيري3راس الخور الصناعية مجمع سماري589

السيد بدران محمد احمد3راس الخور الصناعية مصطفى حسن اهلي590

إسرار أحمد رحمت يار3راس الخور الصناعية خالد احمد فودة591

شهاب مغازي محمد1معيصم يوسف محمد هادي بدري592

بسام الراعي2ند الشبا الشيخة فاطمة بنت سليمان593

عمار سعيد خادم بن طوق3ند الشبا محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان594

أبو بكر حسين سالمي4ند الشبا الشيخ منصور بن زايد آل نهيان595

ياسر عبدالحكيم بركات2وادي الصفا نادية بنت سعيد بن علي الشامسي596

أحمد علي عبدالغني2وادي الصفا الحسيني597

حاج مالك باه3وادي الصفا حسين عبدهللا البحري598

عيد حسين عيد3وادي الصفا أم القرى599

حسن وجيه حسن5وادي الصفا (رضي هللا عنها  )عائشة أم المؤمنين 600

محمد طه مصطفى النعال6وادي الصفا الرحمن601

محمد ربيع الحافظ7وادي الصفا المدينة المستدامة 602

محمد محمود الزين7وادي الصفا الشكور603

عبد السالم سعيد كريم1ورسان المدينة العالمية604

محي الدين حسين يوسف1ورسان (رحمه هللا)محمد سعيد محمد عبدهللا 605

عباس عبد النور محمود 1ورسان عبدالرزاق عبدالعزيز المطوع606

عبدالرحمن عالي1ورسان أمنة بنت محمد بالخرم القمزي607

إسحاق فينجينغ هان1ورسان (رحمه هللا)سيف خادم الرميثي608

ضياء محمود1ورسان مريم بن هندي الشامسي609

محمد إسماعيل فاروق 1ورسان الحمد610

أحمد محمد أبوالسعود1العوير الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم611

محمد طلحة خالد1العوير موزة خليفة بالحبالة612

فوزي محمد محمد الهادي 1العوير العوير613

أحمد محمد الجسمي1العوير عائشة محمد عبدهللا بالهول614

محمد عبدالجبار عتيق2العوير العوير الكبير615

عبدالناصر بيومي جمعة2العوير شعبية بن حميدان616

مبارك محمد علي2العوير اإلمام أشهب المالكي617

سليمان الطاهر المنا2العوير شعبية سلطان618

مسعد الشبراوي مسعد2العوير موزة عبدهللا حميدان619

محمد المحمدي همام2العوير أنس بن مالك620

السباعي محمد محمد2العوير العوير الثانية621



حسين عالء الدين حسين2العوير الشيخة شمسة بن مجرن622

باروكاتيل عبدالرحمن نصير الدين1لهباب شعبية لهباب623

محمد عبدهللا الطاهر1لهباب صالح الدين األيوبي624

الذهبي الطيب1لهباب محمد مطر بن غدير625

خليل الرحمن فضل المنان 1لهباب عمر بن الخطاب626

عبدهللا يحيى مراد عوض1لهباب سلمان الفارسي627

عبدهللا أحمد السباعي المنسي1لهباب عبدهللا بن الزبير628

محمد رشاد محمد 1لهباب عبيد الحلو629

أمير السعيد حسن عوض 1لهباب (رحمه هللا  )عامر غانم اهلي 630

هشام محمد عبداللطيفنزوةشعبية جبل النزوة631

محمد أطهر محمد3الروية 3الروية 632

 محمد عمران محمد إسماعيل 3الروية علي حمد بوهليبة633

عبدهللا سيد علويالمهامرغم634

محمد األمين ولد محمد أحيدام السلي1مرغم 635

محمد احمد محمودحتاحتا الكبير636

حسب الرسول جاد هللاحتاصعير الكبير637

عمر عبدالشافي عليحتاجيما638

محمد عظيم فرححتاالقصر639

حسن النعناعحتاالشيخ خليفة آل مكتوم640

محمد ممدوححتا(رحمه هللا  )عبيد القطامي السويدي 641

الصديق محمد حتاالشيخة ميثاء آل مكتوم642

عبدهللا مرشد شيتحتاالمصيف643

يعقوب إبراهيم حتاعمر بن الخطاب644

عبدهللا سهيل إبراهيمحتاالشهيد عيسى ابراهيم حمد محمد البدواوي645

عبدهللا فيض محمدحتاالشيخة صنعاء بنت مانع آل المكتوم646

مصطفى ممدوححتاالريان647

عبدالرحمن منير راجهحتاالشيخة فاطمة محمد بن احمد بن سليمان648

إبراهيم محمد عثمان2لهباب لهباب الكبير649

محمد دالور حسن شكيدير2لهباب عبدهللا ثعيلب الهاجري650

حافظ محمد عبدالقادر2لهباب محمية الهباب651

محمد طاهر عبدالحكيم2لهباب محمية الروية652

محمد راملي باليكادانمرغمشعبية مرغم653

فضل ديان قاري3ورسان (رحمه هللا)احمد محمد سلطان الرحومي 654

خيري سعيد رمضان3ورسان عائشة بنت ابي بكر655

محمد عبد الكريم العبد هللا3ورسان الغفران656

رضا محمد الشافعي حسين3ورسان مريم جمعة السويدي657

عبيدالرحمن ذو الفقارالفقعمرقب الكبير658



محمد يحفظ ولد سيدي محمدالليسيليالمرموم الكبير659

محمد محمود انباتيالليسيليغريسة المنصوري660

محمد صالح فروزندهالليسيليعائشة أم المؤمنين661

سيدي عديالليسيليسالم بن احمد بن دري الفالحي662

محمد سيدي عمارالليسيليمحمد سعيد بن منانة663

محمد الخليلالليسيليمسري سالم بالعرطي664

خليل خواج رب نوال2الياليس محمية الصقور665

عبدهللا الذياني 2الياليس ثريا بنت احمد الفاضل666

سيد عبدالرحمنقريطيسة2مرغم 667

الشيخ مصطفى ولد السويديقريطيسة(رحمه هللا)علي بن سلطان بن هالل السبوسي 668

سامح أبوبكرمقطرةالشيخ حمدان بن راشد669


