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عبد الحكيم بديسواالراشدية(الفطيم)حمد بن سوقات 196

راشد نور الحقالراشديةمريم بنت عمران197

محمود وجيه أحسن أحمدالراشديةعمر بن الخطاب198
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محمود حمدي حسانين(4)الورقاء الشهيد نادر مبارك عيسى سليمان235

محمود محمد طاهر صادقي(4)الورقاء (رحمه هللا)احمد إسماعيل عقيل جناحي 236

الوليد احمد الشفيع عبدالرحمنرأس الخورالشهيد يونس باقر البلوشي237

سيد امير سيد اسالمرأس الخورسهيل بن جمعة238

عمر عبد الغفور رأس الخورموانئ وجمارك دبي239

عبدالرحمن محي أحمد الشرقاوي(3)رأس الخور الصناعية عبدالرحيم كتيت240

جاسم محمد الهبر(3)رأس الخور الصناعية عبدالرحيم كتيت241

حافظ محمد عدنانرأس الخور الصناعيةخالد فودة242

عبد الرحمن سيف رأس الخور الصناعيةالختال243

السيد بدران محمد احمد(3)رأس الخور الصناعية مصطفى حسن أهلي244

عبدالرحمن عالي(1)ورسان آمنة بنت محمد بالخرم القمزي245

عباس عبد النور محمود (1)ورسان عبدالرزاق عبدالعزيز المطوع246

محمد حسن حسين(1)ورسان مريم بنت هندي الشامسي247

عبدالسالم سعيد كريم(1)ورسان المدينة العالمية248

محي الدين حسين يوسف(1)ورسان محمد سعيد محمد عبدهللا249

محمد عالي أمين(1)ورسان عقيل عباسي250

فضل ديان قاري(1)ورسان (رحمه هللا)أحمد بن سلطان الرحومي 251

صدام محمد علي عبدالحليم (1)ورسان ورسان252

محمد عبد الكريم العبد هللا(3)ورسان الغفران253

خيري سعيد رمضان(3)ورسان عائشة بنت أبي بكر254

كمال  اخمد طاهر مصطفىمردفموزة المناعي255

طالل أحمد السالممردفبالل بن رباح 256

طارق بن عبد الكبير حدوتمردفمحمد خميس سعيد البادي257

عبدالسالم أحدادمردففاطمة علي بالقيزي258

براء ايمن جراحمردففايقة سعيدي259

عبد العزيز ابوالغيطمردفمردف الكبير260

محمد المصطفى ولد محمد عبد الرحمنمشرفحديقة مشرف261

محمد محمود األمين(1)المزهر عوشة سالم السويدي262

أنس أحمد عيدو(1)المزهر الفاروق263

محمد السيد شعبان السيد(1)المزهر سلطان بن أحمد لوتاه264

سيف محمد عبد العزيز السويدي(1)المزهر حراء265

يونس عوض علي الحسن(1)المزهر عباد الرحمن266

احمد سليم عبد المنعم سليم(1)المزهر قباء267

مختار صالح أحمد(1)المزهر الشهيد سالم علي عبيد المري268

عبد الحميد عبد الحسيب إسماعيل العدل(1)المزهر عبيد الحلو269

علي ناجي محسن أحمد(1)المزهر حسان بن ثابت270



محمد أحمد عبدالرحمن الكمالي(1)المزهر راشد الجابري271

حمزة محمد بدر الدين مالحفجي(1)المزهر آمنة عبيد الشحي272

إبراهيم محمد كشيدان(1)المزهر الرحمة273

أحمد حسن إبراهيم حسن(1)المزهر (رحمه هللا)محمد كدفور المهيري 274

حمد الكمالي(1)المزهر  الشهيد راشد هالل راشد الكعيبي275

محمد بكر حياني(1)المزهر الحمراني276

سعدي جعرور(1)المزهر (الفتح)عوشة عبد هللا المري 277

محمد إقبال الدين االل (1)المزهر 1المزهر - محمد خميس البادي 278

ثيروفات حسينار عبد هللا(1)المزهر أحمد ياسين 279

محمد هشام صبحي زرزور(1)المزهر عائشة السيد يعقوب الهاشمي280

بابكر عوض الطيب(2)المزهر األرقم بن أبي األرقم281

محمد نعيم جمال حسين(2)المزهر عبد الرحمن بن عوف282

سيد عمار عبد الفتاح عمار(2)المزهر طيبــة283

عبد اللطيف محمد سعيد الشواف(2)المزهر بن حريز284

محمد البصيري صال(2)المزهر محمد جمعة النابودة285

عبد هللا ياسين ويسي(2)المزهر الشيخة لطيفة بنت مانع آل مكتوم286

محمد عمر عبد هللا السيد(2)المزهر خالد إبراهيم عبد هللا الدبوس/ الشهيد287

عبد هللا زبير أحمد(2)المزهر علي الخالفي288

طاهر االسيوطي(1)عود المطينة محمد بن عمير289

جهاد الرحمن صديق(1)عود المطينة  ناصر بن صالح لوتاه290

عبدالرحمن ماهر أبوالشوارب(1)عود المطينة خالد جاسم محمد بن كلبان291

أسامة مصطفى حمزة(1)عود المطينة عبدالمجيد الخطيب292

عبدالنور مرياح(1)عود المطينة عبدالرحيم محمد كتيت293

صالح زايد فرج صالح البوسعيدي(2)عود المطينة الشهيد علي إبراهيم محمد عبدالعزيز األنصاري294

محمد يوسف محمود صالح(2)عود المطينة سلطان غانم أهلي295

علي محمد عبدهللا(2)عود المطينة الرضوان296

عبد هللا عثمان علي(2)عود المطينة البدر 297

منتصر عادل محمد عبدالعزيز(2)عود المطينة الختال298

موسى عبدهللا موسى محمد(2)عود المطينة محمد عبدالرحيم البناء299

كليف رشيد آدن(3)عود المطينة (رحمه هللا)مطر خميس المزينة 300

إبراهيم محمد علي فرج(3)عود المطينة حصة بنت أحمد الرئيسي301

محمد إبراهيم محمد إسماعيل(1)الخوانيج شعبية الخوانيج302

عبدالرحمن بن ظبوي(1)الخوانيج عثمان بن عفان303

ياسر محمود سالمة محمود(1)الخوانيج حمد محمد الحريز304

شعبان عبدالحكيم(1)الخوانيج (رحمه هللا)يوسف عبدهللا الجزيري 305

عمر حمزة(1)الخوانيج عمر بن الخطاب306

سيف عمر محمد(1)الخوانيج راشد بن شبيب307

عمر عبد عباس(1)الخوانيج أسد بن الفرات308

محمد صابر عبداالول(1)الخوانيج عبدهللا بن أبي بكر309



ياسر محمد التور(1)الخوانيج األرحام عبد هللا بن رواحة310

حسن ذو النورين(1)الخوانيج دار السالم311

سعيد سيد الهاشمي(1)الخوانيج خلفان بن ظاهر312

عبدالعزيز احمد محمد (1)الخوانيج رحمة الشامسي313

عبدهللا االنصاري(1)الخوانيج المرحوم أحمد الحباي314

احمد بلوكي(2)الخوانيج أحمد عبدهللا الشيخ315

قاري عبدالواحد(2)الخوانيج سعيد محمد الرقباني316

إبراهيم الحوسني(2)الخوانيج باب الريان317

محمد حسين كال مياهوادي العمرديعبدهللا بن جرش318

فدا محمد عوضوادي العمرديإبراهيم الخياط319

يوسف الشحيوادي العمرديمحمد الفاتح320

فتحي فتحي عطية عاشوروادي العمرديحمد بن سوقات321

ممدوح حداد جمعة عيسويوادي العمرديفاطمة الزهراء322

أبوبكر عبدالرحمنوادي العمردي (رحمه هللا)عبيد الحلو 323

خالد بلبوزيالعياصاإلمام الشافعي324

بوبكر اب بويالعياصالشيخ حمدان بن راشد325

حذيفة إبراهيمالطيالرواشد326

محمد رفيق ضال بهادرالطيعزبة الشيخ حمدان بن راشد327

محمد هللا فريدالطيعزبة الطي328

أسد زينل أحمد(1)العوير مصعب بن عمير329

احمد محمد علي ابوالسعود(1)العوير الشيخ احمد بن راشد330

سليمان الطاهر المنا(1)العوير شعبية سلطان331

قاري جوهر هللا حاجي(1)العوير موزة خليفة بالحبالة332

أحمد الجسمي(1)العوير عائشة محمد عبدهللا بالهول333

محمد عبدالجبار عتيق(2)العوير العوير الكبير334

عبدالناصر بيومي جمعة(2)العوير شعبية بن حميدان335

مبارك محمد علي(2)العوير اإلمام أشهب المالكي336

عبدالحكيم النيه(2)العوير العوير الثانية337

مسعد الشبراوي مسعد علي(2)العوير موزة عبدهللا حميدان338

السباعي محمد محمد البسيوني(2)العوير أنس بن مالك339

محمد طاهر عبدالحكيم (3)الروية محمية الروية340

محمد عمران محمد(3)الروية علي حمد بوهليبة341

محمد أبوبكر أمان هللا(3)الروية الروية342

احمد محمد مازادي(3)الروية عزبة صقور ناس343

بوزاكال ابراهيم مسليارالشندغةالشـيوخ344

مختار كل خائستاالسوق الكبيربردبي الكبير345

عبدالسالم محمد عليالسوق الكبيرالفاروق346

حافظ محمد فريد العالمالسوق الكبيرالشهيد خميس مصبح خميس347

سيدي محمد ولد السالمالسوق الكبيرأحمد عبد الرحمن348



محمد خالد كانبوريالسوق الكبيرطــه349

رأفت موسي محمدالسوق الكبيرالشيخ محمد بن حشر آل مكتوم350

راحت غل أكبر شاه السوق الكبيرحارب بن حارب351

نور ذوالفقار الحمريةمحمد عبدهللا عباس352

محمد أسعد أنصاريالحمريةالفتح353

عبدالجليل محمد عليالحمريةالسالم354

عظيم هللا فيض هللا(2)أم هرير مجمع راشد السكني355

هدايت هللا مولوي حماية هللا(2)أم هرير اإلدارة العامة لهيئة الصحة356

حامد الجناحي(2)أم هرير الشيخ أحمد بن علي آل ثاني357

محمد السيد حافظ شهابميناء راشدالرستماني358

كليم هللا نور هللامدينة دبي المالحيةاإلتحاد359

محمود زكي محمودالمنخولالمنخول الكبير360

حكيم بركانيالمنخولالفالح361

عبد الناصر عمر علىالمنخولأبو حامد الغزالي362

عبدالرحيم عبدالرحمن زينليالمنخولالتوحيـد363

داوود عبدالعزيز محمدالرفاعةسلطان حسن بالشاالت364

محبوب الرحمن قريشيالكرامةالكرامة الكبير365

خورشيد عالم جميلالكرامةكلية الدراسات اإلسالمية366

حسين روبليالكرامة(رحمه هللا)حمد ضاعن الهويدي 367

حافظ عبدالرحيمعود ميثاءعبدهللا الزهري368

السيد صبري محمدعود ميثاءعبدالرحيم محمد كتيت369

محمد ناصر الموزعيعود ميثاءنادي الوصل الرياضي370

نصرت عبدالرحمنعود ميثاءالوالدين371

تسليم حسين مقبولعود ميثاءمستشفى لطيفة372

عبدالجبار المذهولالجافليةالنبهان373

رمضان سليمالجافليةأبو عبيدة بن الجراح374

أحمد قاري محمد أكبر شاهالجافليةالجافلية الصغير375

محمد إسحاق حسينيالجافليةالشيخة لطيفة الكبير376

عبدالرحمن ياسين ويسيالجافليةالشيخة لطيفة الصغير377

حسن أبكر األهدلالجافليةأبو ذر الغفاري378

رضا محمد السيد يوسفالسطوةعبد هللا بن الزبير379

محمد إلياس محمد عبدالفتاحالسطوةأبو بكر الصديق380

عبد الحميد شوتي شودريالسطوةأبي بن كعب381

شعبان القناوي عبداللطيفالسطوةقرطبة382

عبدهللا أبكر األهدلالسطوةالشهيد حمزة محمد أحمد علي383

محمد حيدره الشيخ ول الطالبالسطوةأحمد بن جرش384

محمد شاه عالم ادومياهالسطوةياسين385

حافظ  محمد أبوحنيفالسطوةفاطمة خميس فيروز386

أحمد بودبوس ولد شيخناالسطوةمدرسة آل مكتوم للتعليم األساسي387



محمد األمين محمودالبدعالسطوة الكبير388

سيد كاشف البدعاإلمام الشافعي389

نثار أحمد عبدالكريمالبدعالسيد محمد الهاشمي390

محمد علي حميدالبدعشعبية الوصل391

إبراهيم آدم محمدالبدعمالك بن أنس392

ضاحي عبد المالك أحمدالبدعماجد أحمد الغرير393

محمد نور عبدهللا عبدالواحديالوصلعبد الرحمن القاسمي394

محمود محمد نورالوصلالشهيد سعيد عنبر جمعة زعبيل الفالسي395

محمد زبير حبابالوصلالنور396

بهاء الدين نافعالوصلشهداء القوات المسلحة397

أحمد عبدهللا عبدالرحمنالوصلآمنة عبدهللا 398

الحسن محمد عبدالفتاحالوصلخليفة بن ظاعن399

مصطفى الهاشمي(1)جميرا أحمد رمضان جمعة400

فؤاد حقيار(1)جميرا قاسم أحمد صديقي401

سعد جمعة(1)جميرا جميرا402

عبدالودود محمد الوهباني(1)جميرا حصة بنت المر403

حافظ محمد شهيدهللا(1)جميرا الشهيد بدر خميس محمد فرحان404

يوسف الشعيري(1)جميرا نورة بنت أحمد العتبية405

عبدالغني الصباغ(1)جميرا سهيل بن جمعة406

سيد جميل سيد جوهر(1)جميرا ثاني جمعة آل مكتوم407

عبدالودود عبدالرزاق األحمد(1)جميرا أبو بكر الصديق408

شكري عبدالرحمن(1)جميرا شرف الدين السيد محمد409

محمد عبدالعليم شوشان(2)جميرا راشد الحديث410

محمد الحمود (2)جميرا راشد بخيت الفالسي411

 عبدالباسط محمد الزين(2)جميرا عبيد بن ناصر412

طه عبدالرزاق(2)جميرا شمسة عبدالرحيم413

حسام الدين مغازي(3)جميرا سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم414

محمد إفرخاس(3)جميرا محمد بن الشيخ جمعة415

أحمد سعد عبدالغني(3)جميرا صلف ثاني بن عتيق416

أحمد سيك(3)جميرا (3)جميرا 417

خالد محمود زيدان(3)جميرا خليفة الفهد418

علي حسن طه(3)جميرا مطر بن الحج419

عبدهللا جوهر خضر(3)جميرا ميثاء بنت عبدهللا المهيري420

سيد كريم سيد رحيمالجدافجداف دبي421

نور الهادي غالمالجدافالمجيد422

سامي جواد السقاالجدافالشيخة عذيجة بنت صقر آل نهيان423

وليد إبراهيم عبد المعطيالوصلالشهيد سعيد أحمد عبيد بو كرود المرى424

أحمد نور نور محمد شيخ زادةالصفا األولى الشيخة موزة آل مكتوم425

موسى خليف راجيالصفا األولى عائشة 426



مجدي توفيق البهيالصفا األولى علي بن أبي طالب427

أحمد عطية عبد اللطيف أحمدالصفا الثانية عائشة بطي المال428

خالد البلتاجيالصفا الثانية أم يحيي429

عبدالرحمن محمد  أحمد سمينالصفا الثانية محمد خميس بن هندي المهيري430

محمد أحمد بحالقأم سقيم األولى روضة األبرار431

خالد مغازي حنطورأم سقيم األولى محمد ماجد ثاني432

سيد أحمد الهاشميأم سقيم األولى أحمد محمد بن فهد433

وحيد هللا بارز أم سقيم األولى حصة بنت المر 434

عبدالحفيط عبدالوكيل أم سقيم األولى عبدهللا المليح435

نور احمد عبدالرؤوفأم سقيم األولى فرج بن بطي المحيربي436

منيرعبد هللا محمد عثمان أم سقيم األولى المنارة437

محمود عبدي عبدهللاأم سقيم األولى أحمد بن محمد المزروعي438

محمد عبد العزيز  الخوليأم سقيم األولى مريم بنت جمعة بنت سالم الروم439

زياد محمد فياضأم سقيم األولى إبراهيم عبد هللا المال440

محمد إبراهيم عبدالعزيز أم سقيم األولى عبد هللا بن مسعود441

نبيل محمد نوح أم سقيم الثانية الصالح442

شمس الحق واحديأم سقيم الثانية الشيوخ443

قاري اسالم الدينأم سقيم الثانية حميد الطاير444

محمد صبري مصطفى أم سقيم الثانية أبو أيوب األنصاري445

عبد الحميد محمد صبحي بيأم سقيم الثانية سعيد بن حزيم446

شعبان السيد عبدالمولىأم سقيم الثانية  محمد بن بطي الصامولي447

أحمد ياسين سمرةأم سقيم الثانية بن عابد448

عبدالجبار عبدالقادرأم سقيم الثانية الشيخة شمسة بنت سعيد آل مكتوم 449

قاري محمد آصف محمد شريفأم سقيم الثانية محمد مطر الطاير450
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