
املنطقة املصلياتم

زعبيل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم1

2Dالكب Eاملنخولمصىل بر د

3Dام سقيممصىل أم سقيم الكب

4Dالربشاءمصىل الربشاء الكب

5Dالرباحةمصىل ديرة الكب

6Dالعوير 1مصىل العوير الكب

7Dند الحمرمصىل ند الحمر الكب

8Dالورقاء  مصىل الورقاء  الكب

املزهر 1مصىل طيبة 9

الليسييلمصىل الليسييل10

حتامصىل حتا11

الراسبن دملوك12

الراس الفطيم13

الراسبن سليم14

الراسبن نايم 15

الراسنارص لوتاه الجديد16

الراسساj مصبح بن حمودة17

الضغايةفاطمة الزهراء18

الضغايةبو هناد19

الضغايةعثpن عبد الله الفطيم 20

الضغاية بن يدعوه21

الضغايةالدبوس22

الضغايةالكويتي23

الضغايةالرحمة24

البطtبن شبيب25

البطtاإلuان26

البطtبن حاذة27

البطtبالهول28

البطtبالقيزي29

البطtبالقبب30

البطtثا| بن خلف31

السبخةالسادة32

33Dعيال نارص  الزرعو| الكب

عيال نارصمصطفى عبد اللطيف34

عيال نارصبن صنقور35

عيال نارصفاطمة احمد36

37Eعيال نارصعيال نارص الغر

املررالفطيم38

املرر راشد بن صقر 39

املررراشد بن دملوك40
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41Dاملرر الشيخة لطيفة الكب

املرر الشيخة لطيفة بنت حمدان ال نهيان ( رحمها الله )42

املرر ثا| بن عبد الله43

نايفالخلفاء الراشدين44

نايفبن عوقد45

نايفالقرقاوي46

نايفالحاج نارص عبدالله حسt انوهي47

نايفعيد مدية48

نايفأحمد ماجد الغرير49

املرقباتبور سعيد 50

املرقباتقرقاش51

املرقباتمنى سلطان العتيبة 52

املرقباتالخبييص53

املرقباتمحمد عمربن حيدر54

أبوهيلأبوهيل55

ابوهيلاملقداد بن عمرو 56

ابوهيلحمد بن سلطان57

ابوهيلبن خلف58

ابوهيلشيخة بنت حميد59

ابوهيلالتوحيد60

ابوهيلأبو هريرة61

ابوهيلهور العنز الرشقي62

ابوهيلماجد الفطيم 63

ابوهيلالحاجة موزة64

ابوهيلعيل بن ساj بن جاسم65

ابوهيلرحمة البدور66

ابوهيلعبد الرحمن بن جمعة االرشم الفاليس67

68Dهور العنزالصفية الكب

69Dهور العنزاملنامة الكب

هور العنزعيد بن مديه70

هور العنزاملطرويش الجديد71

هور العنزعيد محمد بن مدية72

هور العنزالسيدة عائشة ام املؤمنt (ريض الله عنها )73

هور العنزالسلف الصالح74

هور العنزاحمد بن ماجد الفطيم75

هور العنز يوسف باقر76

هور العنزمريم صالح لوتاه77

هور العنزنارص لوتاه78

الخبييصاملصطفى حسن أهيل 79

الرباحةحمزة بن عبد املطلب80
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الرباحةراشد عبد الله الفطيم81

الرباحةاألنصار 82

الرباحةرحمة الشاميس83

الرباحةالشهيد عادل عيل صالح احمد84

الرباحةعبدالرحيم بالسالح85

املطينةالهاشمي86

املطينةأحمد بن سلطان بن سليم87

املطينةبرج نهار88

املطينةخليفة بن سلطان الحبتور89

املطينةقباء90

املطينةسلpن الفاريس 91

املطينةحمدة بنت محمد املهDي92

املطينةبالل بن رباح93

رقة البطtمرفأ السفن 94

رقة البطtاليعقوب95

الكورنيشالليث بن سعد96

بورسعيد بور سعيد الرشقي97

بورسعيد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم98

بورسعيد خليفة التاجر99

بور سعيدسعيد لوتاه100

ميناء الحمريةالشيخ املر101

ميناء الحمريةالوحيدة102

ميناء الحمريةعبدالرحيم كتيت103

الوحيدةعيل بن أE طالب104

الوحيدةخالد بن الوليد105

الوحيدةاألنوار106

الوحيدةالبدور107

الوحيدةعيد بن مديه (رحمه الله)108

الوحيدة االمام مالك بن انس 109

الوحيدةعبد الصمد بن راشد الكيتوب110

هور العنز رشقفاطمة الزرعو|111

هور العنز رشقعثpن بن عفان 112

هور العنز رشقالسوق املركزي113

املمزراملمزر114

املمزربن دملوك115

املمزرالطفيل بن عمر الدويس116

املمزر الشهيد محمد عيل سيف بالجافلة117

املمزرعيل بن أE طالب118

املمزرالوالدين119

القرهودالشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم120
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القرهودبن دراي121

القرهودالرحمن122

القرهوداملطار123

القرهودالقرهود124

ام رموللوتاه 125

ند شpعائشة ام املؤمنt (ريض الله عنها ).126

ند شpالصديق127

128Dالراشديةالراشدية الكب

الراشديةزيد بن حارثة129

الراشديةبن فوالذ130

الراشديةمحمد سعيد املال131

الراشديةالجسمي132

الراشديةأهل بدر133

الراشديةالعتيبة134

الراشديةالقطامي135

الراشديةالقطامي السويدي136

الراشديةاإلمام الشافعي137

الراشديةعيىس بن حريز138

الراشديةالحرس األمDي139

الراشديةسعد بن عبادة140

الراشديةسلطان العلpء141

الراشديةمريم بنت عمران 142

143Dالراشديةبن عم

144 tالراشديةالصالح

الراشديةعائشة الفهيم145

الراشديةعمر بن الخطاب146

الراشديةالهدى147

الراشديةحمد بن سوقات (الفطيم)148

الخDان أسامة بن زيد 149

ند الحمرالشهيد يونس باقر عبدالله حسن البلويش150

ند الحمر الشهيد محمد عبدالله مراد151

ند الحمرفاطمة بنت محمد152

ند الحمرالكاظم153

ند الحمرالقطامي السويدي154

ند الحمرحفصة155

ند الحمر الشهيد محمد عبد العزيز حمد الشDاوي 156

ند الحمرعفراء الكتبي157

ند الحمرنارص راشد لوتاه158

159tند الحمررياض الصالح

ند الحمرخلف عتيق الحمDي 160
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الورقاء 1الشيخ راشد بن مكتوم161

الورقاء 1سلطان محمد الغزال 162

الورقاء 2آمنة بنت راشد 163

الورقاء 2قباء164

الورقاء 2طه165

الورقاء 2الشهيد خالد عيل غريب جمعة البلويش166

167Dالورقاء 2مصعب بن عم

الورقاء 2الرشيف168

الورقاء 2الخلفاء الراشدين169

170Dالورقاء 2الورقاء  الكب

الورقاء 3النور171

الورقاء 3نافع بالشاالت172

الورقاء 3عثpن بن عفان173

الورقاء 3الكpيل174

الورقاء 3أمt الرشيف175

الورقاء 3عبد الرحيم كتيت176

الورقاء 3بر الوالدين177

الورقاء 3عائشة بنت السيد إبراهيم178

الورقاء 3محمد عيىس الحلو179

الورقاء 3زينب عبد الله قائد180

الورقاء 3الجليل181

الورقاء 3مريم فوالد182

الورقاء 3موزة بنت سعيد خلفان املري183

الورقاء 4احمد إسpعيل عقيل الجناحي (رحمه الله)184

الورقاء 4طريق الجنة185

الورقاء 4 الشهيد هيثم جمعة فرج املنقوش186

الورقاء 4شيخة بنت سعيد آل مكتوم187

الورقاء 4 الشهيد سيف يوسف أحمد عبدالله بوالهول الفاليس188

الورقاء 4الشهيد نادر مبارك عيىس سليpن189

الورقاء 4سعيدة فوالد190

رأس الخور ص1اليعقوب191

رأس الخور ص1بن غليطة192

رأس الخور ص1عبد الله سيف خلفان بالجافلة193

راس الخور ص2سهيل بن جمعة194

راس الخور ص2الخلفاء الراشدين 195

راس الخور ص2طلحة196

راس الخور ص3ورسان197

راس الخور ص3عبد الرحيم كتيت198

راس الخور ص3عبد الرحيم كتيت199

راس الخور ص3عبد الله الختال200
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راس الخور ص3مصطفى حسن اهيل201

راس الخور ص3خالد احمد فودة202

راس الخور ص3مجمع سpري203

204 Eراس الخور ص3موا| د

ورسان 1عقيل عبايس205

ورسان 1املدينة العاملية206

ورسان 1محمد سعيد محمد عبدالله (رحمه الله)207

ورسان 1 عبد الرزاق عبد العزيز املطوع 208

ورسان 1 أمنة بنت محمد بالخرم القمزي209

ورسان 1مريم بن هندي الشاميس210

ورسان 1سيف خادم الرميثي(رحمه الله)211

ورسان ؟النخيل212

ورسان 3 احمد محمد سلطان الرحومي (رحمه الله)213

ورسان 3عائشة بنت اE بكر214

ورسان 3الغفران215

مطاردEاملنطقة الحرة216

مطاردEعبد الرحيم كتيت217

الطوار 1 الشهيد حسن عبدالله بالل إسpعيل218

الطوار 1حمدة املال219

الطوار 1الطوار (2)220

الطوار 1الطوار (1)221

الطوار 1عبد الله عبد الرحيم كتيت222

الطوار 2 الشهيد عيل عبدالله راشد السويدي223

الطوار 2عبد الله بن عمر224

الطوار 2أنس بن مالك225

الطوار 2بن مجرن226

الطوار 2محمد حسن الشيخ227

الطوار 2درويش عيل عبدالله العpدي228

الطوار 3بن دعفوس229

الطوار 3القطامي230

231Dالطوار 3عبد الله بن عم

الطوار 3مريم بنت سلطان232

الطوار 3مريم عيل ربيعة233

الطوار 3عبد الرحيم كتيت234

الطوار 3النور235

الطوار 3الزرعو|236

النهدة 1فاطمة محمد عيل237

النهدة 1 الرضا238

النهدة 2النهدة239

النهدة 2خديجة بنت خويلد240
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النهدة 2عبد الرحمن محمد طاهر241

النهدة 2سالمة بنت عيل أهيل242

القصيص 1زيد بن ثابت243

القصيص 1األنصار244

القصيص 1عمرو بن العاص245

القصيص 1النور246

القصيص 1نادي شباب األهيل247

القصيص 2أبو بكر الصديق248

249tالقصيص 2بن سامل

القصيص 2الرب250

251 Dالقصيص 2القطامي الصغ

القصيص 2   عمر بــن عبد العزيز252

253Dالقصيص 3القطامي الكب

القصيص 3شعبية القصيص254

القصيص 3بن طحنون255

القصيص 3فاطمة باقر256

القصيص 3الشDاوي257

القصيص 3عثpن بن عفان 258

القصيص 3شعبية الرشطة 259

القصيص ص1الرحمن260

القصيص ص1محمد أحمد بن سوقات261

القصيص ص1البديع262

263Dالقصيص ص2طلحة بن الزب

القصيص ص2 أبو بكر الصديق264

265tالقصيص ص 3املتق

القصيص ص 3سعيد أحمد نارص لوتاه266

القصيص ص4خميس راشد غافان267

محيصنة 1عمر بن عبد العزيز268

محيصنة 1فاطمة بنت راشد269

محيصنة 1آمنة عيىس أحمد لوتاه270

محيصنة 1محمد عيل القرقاوي271

محيصنة 1جمعة بالقيزي272

محيصنة 1الصحابة273

محيصنة 2بالل بن رباح274

محيصنة 2ساj سعد 275

محيصنة 2أبو شقر276

محيصنة 2صالح محمد بن الحج277

محيصنة 2مريم بنت محمد 278

محيصنة 2حمد عبد الكريم نرصالله العارف279

محيصنة 2الكpيل280
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محيصنة 2الشهداء281

محيصنة 2أبوذر الغفاري282

محيصنة 3التقوى283

محيصنة 3فاطمة الزهراء284

محيصنة 3 الشهيد ساj محمود حسن عاشور285

محيصنة 3عكاشة بن محصن286

محيصنة 3إبراهيم لوتاه287

محيصنة 3ساj سعيد بوعديل288

محيصنة 3رشيفة فوالذ289

290Eمحيصنة 4سكن مواصالت د

محيصنة 4الرحمن291

محيصنة 4الزبD بن العوام292

محيصنة 4خالد بن زايد بن صقر آل نهيان293

محيصنة 4±يم الداري 294

محيصنة 4عيل سيف أحمد لوتاه295

محيصنة 4عبد الرحيم كتيت296

محيصنة 4 عيل الشنقيطي (رحمه الله)297

محيصنة 4راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم ( رحمه الله )298

محيصنة 4واحة الوصل299

مردفموزة املناعي300

مردفبالل بن رباح301

مردفمحمد خميس سعيد البادي302

303Dمردفمردف الكب

مردففايقة سعيدي304

مردففاطمة عيل خلفان بالقيزي305

مردفمردف306

مردفأبو حنيفة النعpن307

املزهر 1 الشهيد راشد هالل راشد الكعيبي السويدي308

املزهر 1عوشة ساj السويدي309

املزهر 1سلطان بن احمد لوتاه310

املزهر 1 الشهيد ساj عيل عيد املري311

املزهر 1الحمرا|312

املزهر 1الفتح313

314 tاملزهر 1أحمد ياس

املزهر 1عائشة السيد يعقوب الهاشمي315

املزهر 1حسان بن ثابت316

املزهر 1الرحمة317

املزهر 1آمنة عبيد الشحي318

املزهر 1عبيد الحلو319

املزهر 1حراء320
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املزهر 1محمد خميس سعيد البادي321

املزهر 1عباد الرحمن322

املزهر 1الفاروق323

املزهر 1قباء324

املزهر 1الجابري 325

املزهر 1عمر بن عبد العزيز326

املزهر 1 ساj بخيت 327

املزهر 2عبد الرحمن بن عوف328

املزهر 2بن حريز329

املزهر 2محمد جمعة النابودة330

املزهر 2األرقم بن أE األرقم331

املزهر 2الشيخة لطيفة بنت مانع آل مكتوم332

املزهر 2عيل الخاليف333

املزهر 2 الشهيد خالد إبراهيم عبدالله الدبوس334

املزهر 2 محمد بن كدفور املهDي (رحمه الله)335

املزهر 2سعد بن أE وقاص336

337Dعود املطينة 1محمد بن عم

عود املطينة 1نارص بن صالح لوتاه338

عود املطينة 1 الشهيدعىل إبراهيم محمد عبدالعزيزاالنصاري339

عود املطينة 1عبد املجيد الخطيب340

عود املطينة 1عبد الرحيم كتيت341

عود املطينة 1خالد جاسم بن محمد بن كلبان342

عود املطينة 2سلطان يوسف أهيل343

عود املطينة 2الرضوان344

عود املطينة 2الختال345

عود املطينة 2محمد عبد الرحيم عبد الكريم البناء346

عود املطينة 2البدر347

عود املطينة 3حصة بنت أحمد الرئييس348

عود املطينة 3املرحوم مطر خميس املزينة349

الخوانيج 1 رحمة الشاميس350

الخوانيج 1االرحام351

الخوانيج 1عثpن بن عفان352

الخوانيج 1حمد محمد الحريز353

الخوانيج 1 خلفان بن ظاهر (رحمه الله)354

الخوانيج 1املرحوم يوسف عبدالله الجزيري355

الخوانيج 1أسد بن الفرات356

الخوانيج 1دار السالم357

الخوانيج 1عمر بن الخطاب358

الخوانيج 1عبدالله بن أE بكر359

الخوانيج 1املدينة360
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الخوانيج 1املرحوم احمد الحباي361

362tالخوانيج 1الحرم

الخوانيج 1الحبتور363

الخوانيج 1راشد بن شبيب364

الخوانيج 2شعبية الخوانيج365

الخوانيج 2احمد عبدالله الشيخ366

الخوانيج 2سعيد محمد الرقبا|367

الخوانيج 2باب الريان368

الطيالرواشد369

الطيعزبة الشيخ حمدان بن راشد370

الطيعزبة الطي371

وادي العمرديإبراهيم الخياط372

وادي العمرديفاطمة الزهراء373

وادي العمرديعبد الله بن جرش374

وادي العمرديمحمد الفاتح375

وادي العمردي عبيد الحلو (رحمه الله)376

وادي العمرديحمد بن سوقات377

العياصاإلمام الشافعي378

العياصالشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم379

العياصرشكة الرواE لأللبان 380

العوير 1 الشيخ أحمد بن راشد ال مكتوم381

382Dالعوير 1مصعب بن عم

العوير 1موزة خليفة بالحبالة383

العوير 1عائشة محمد عبدالله بالهول384

العوير 1العوير385

386Dالعوير 2العوير الكب

العوير 2شعبية بن حميدان387

388µالعوير 2اإلمام أشهب املال

العوير 2شعبية سلطان389

العوير 2موزة عبد الله حميدان390

العوير 2أنس بن مالك391

العوير 2العوير الثانية392

العوير 2مركز الشيخ محمد بن حمدان ال نهيان لتحفيظ القرآن الكريم 393

الروية 3الروية 3943

الروية 3عزبة صقور ناس395

الروية 3عيل حمد بوهليبة396

الروية 3محمية الروية 397

الروية 3 الهدى 398

الروية 3مزرعة الشيخ محمد بن زايد بن صقر ال نهيان 399

الشندغةالشيوخ400
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401 Dالكب EبردDالسوق الكب

السوق الكبDالفاروق402

السوق الكبD  الشهيد خميس مصبح خميس403

السوق الكبDأحمد عبد الرحمن 404

السوق الكبDطه405

السوق الكبDحارب بن حارب406

الحمريةمحمد عبد الله عباس407

الحمريةالفتح408

الحمريةالسالم409

ام هرير 2مجمع راشد السكني410

ام هرير 2اإلدارة العامه لهيئة الصحة411

ام هرير 1الشيخ احمد بن عيل آل ثا|412

413|pاملالحيةالرست Eمدينة د

414Dاملنخولاملنخول الكب

املنخولالفالح415

املنخولأبو حامد الغزايل 416

املنخول التوحيد417

الرفاعةسلطان حسن بالشاالت418

419Dالكرامةالكرامة الكب

الكرامةجامعة الوصل (كلية الدراسات اإلسالمية )420

الكرامةحمد ضاعن الهويدي (رحمه الله)421

الكرامةعبد الله الزهري422

عود ميثاءعبد الرحيم كتيت423

عود ميثاءنادي النرص424

عود ميثاءالوالدين425

الجدافمستشفى لطيفة426

الحضيبةالنبهان427

الجافليةأبو عبيدة بن الجراح428

429Dالجافليةالجافلية الصغ

430Dالجافليةالشيخة لطيفة الكب

431Dالجافليةالشيخة لطيفة الصغ

الجافليةأبو ذر الغفاري432

433Dالسطوةعبد الله بن الزب

السطوةأبو بكر الصديق434

السطوةأE بن كعب435

السطوةقرطبة436

السطوة الشهيد حمزة محمد أحمد عيل437

السطوةأحمد بن جرش438

439tالسطوةياس

السطوة فاطمة خميس فDوز440
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السطوة مدرسة ال مكتوم للتعليم االسايس441

442Dالبدعالسطوة الكب

البدعاالمام الشافعي443

البدعالسيد محمد الهاشمي444

البدعشعبية الوصل445

البدعمالك بن أنس446

البدعماجد أحمد الغرير447

الوصلعبد الرحمن القاسمي448

الوصلالشهيد سعيد عنرب جمعة زعبيل الفاليس449

الوصلالنور450

الوصلآمنة عبد الله شبيب451

الوصلخليفة بن ضاعن452

جمDا 1  أحمد رمضان جمعة453

جمDا 1قاسم احمد صديقي454

455Dا الكبDا 1  جمDجم

جمDا 1  حصة بنت املر456

البدع الشهيد بدر خميس محمد فرحان457

جمDا 1  نورة بنت أحمد العتيبة 458

جمDا 1  سهيل بن جمعة459

جمDا 1  الشيخ جمعة آل مكتوم460

جمDا 1  أبو بكر الصديق461

جمDا 1رشف الدين السيد محمد462

جمDا 2  راشد الحديث463

جمDا 2  راشد بن بخيت464

جمDا 2  عبيد بن نارص 465

جمDا 3  شمسة عبد الرحيم 466

جمDا 3  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم467

جمDا 3  محمد بن الشيخ468

جمDا 3  صلف ثا| بن عتيق469

جمDا 3  جمDا (3)470

جمDا 3  خليفة الفهد471

جمDا 3  مطر بن الحج472

جمDا 3  ميثاء بنت عبد الله املهDي473

474Eالجدافجداف د

الجدافاملجيد475

الجدافالشيخة عذيجة بنت صقر ال نهيان476

الوصلالشهيد سعيد احمد عبيد عيىس بوكرود املري 477

الصفا 1 الشيخة موزة آل مكتوم478

الصفا 1 عائشة 479

الصفا 1 عيل بن اE طالب480
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الصفا 2  عائشة بطي املال (رحمها الله)481

الصفا 2ام يحيى482

الصفا 2محمد خميس بن هندي املهDي483

أم سقيم 1 روضة األبرار484

أم سقيم 1 محمد ماجد ثا|485

أم سقيم 1 أحمد محمد بن فهد486

أم سقيم 1 حصة بنت املر 487

أم سقيم 1 عبدالله املليح488

489EDأم سقيم 1 فرج بن بطي املح

أم سقيم 1 املنارة490

أم سقيم 1 أحمد بن محمد املزروعي491

أم سقيم 1 مريم بنت جمعة بنت ساj الروم492

أم سقيم 1 إبراهيم عبد الله املال493

أم سقيم 1 عبد الله بن مسعود494

أم سقيم 2 الصالح495

أم سقيم 2 الشيوخ496

أم سقيم 2 حميد الطاير497

أم سقيم 2 أبو أيوب األنصاري498

أم سقيم 2 سعيد بن حزيم499

أم سقيم 2  محمد بن بطي الصامويل500

أم سقيم 2 بن عابد501

أم سقيم 2  الشيخة شمسة بنت سعيد ال مكتوم502

أم سقيم 2 محمد مطر الطاير503

أم سقيم 2 الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم504

أم سقيم 2 الشيخ مجرن بن محمد املر505

أم سقيم 3 املحاربة506

أم سقيم 3 عبدالله بن جرش507

املنارةعpر بن يارس508

املنارةإنصاف بنت عبد الله النعpن509

املنارةعائشة املزروعي 510

املنارة الشهيد فؤاد صديق عبدالله قاسم511

املنارةقاسم عبد الله512

املنارة ميثاء مطر الطاير 513

املنارةاملنارة514

املنارة عبد الرحمن الشيبا| (رحمه الله)515

ام الشيفصديق كاظم516

ام الشيف جربيل517

ام الشيف عيل عبيد بن ±يم (رحمه الله)518

ام الشيفالفرقان519

ام الشيفعمر بن الخطاب520
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القوز الصناعية 2عباد الرحمن521

القوز الصناعية 4األنبياء522

الصفوح 1 الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم523

الصفوح 1 الشيخ خليفة بن سعيد أل مكتوم524

الربشاء جنوب 1 عيل الحاج 525

الربشاء جنوب 1الدشتي526

الربشاء جنوب 1 الشهيد إبراهيم غالم ساj حسن البلويش 527

الربشاء جنوب 1فاطمة بطي عتيق528

الربشاء جنوب 1عيده بنت مبارك529

الربشاء جنوب 1اإلخالص530

الربشاء جنوب 1املغفرة531

الربشاء جنوب 1دليبة 532

الربشاء جنوب 1حسt عيل يتيم533

الربشاء جنوب 2أبو بكر الصديق534

الربشاء جنوب 2حمدة سعيد حريز الفاليس535

الربشاء جنوب 2خلفان بن شناف (رحمة الله)536

الربشاء جنوب 2احمد الغيث537

الربشاء جنوب 4فاطمة السيد محمد يوسف رشف ( رحمها الله )538

وادي الصفا 7الشكور539

الثنية 4مسعود نقفي540

الثنية 5بني هاشم541

الحبية 1االتحاد العقارية542

الحبية 1العدل543

الحبية 1حسن عباس رشبتيل (رحمه الله) 544

الحبية 4الجمعة545

الحبية 4االبرار546

تيكومتيكوم547

نخلة جمDاعبدالرحمن الصديق548

مرىس دEالرحيم549

مرىس دEالتسامح550

الثنية 1هامل الغيث551

معيصم 1 يوسف محمد هادي بدري 552

الربشاء 1رشيفة عبدالله العطار553

الربشاء 2 الشيخ جمعة بن سيف املنصوري554

الربشاء 2 صلف ثا| بن عتيق555

الربشاء 2 عبد الرحيم كتيت556

الربشاء 2 بالل بن رباح557

558tالربشاء 3 رياض الصالح

الربشاء 2  الشهيد عيل حسt حسن عبدالله البلويش559

الربشاء 2 تعاونية االتحاد560
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الربشاء 2 السالم561

الربشاء 2 الشيخ سلطان بن محمد بن زايد بن صقر ال نهيان562

الربشاء 2 خميس املهDي563

الربشاء 2 رحاب محمد امt الكاظم564

الربشاء 2 حمدة بنت سعيد الفاليس565

الربشاء 2 حمزة بن عبد املطلب566

567jالربشاء 3  الشهيد فريد عيل بالل سا

الربشاء 2 عبد الرحمن بن أE بكر568

الرشاء 3إسطبل وادي الصفا569

الربشاء 3 املهتدي570

الربشاء 3 أسامة بن زيد571

الربشاء 3 الفردوس572

الربشاء 3 بن مسحار573

الربشاء 3 عيل الشيزاوي574

الربشاء 3 محمد بن بيات575

الربشاء 3 محمد سيف بن عابد املهDي576

برج خليفةالغفور577

برج خليفةإسطبل الشيخ حمدان بن راشد578

برج خليفةإسطبل الشيخ محمد بن راشد579

القوز 2 سعيد بن املسيب580

القوز 1 سعد بن أE وقاص581

القوز 1  حسن عبدالله بالغزوز (رحمه الله)582

القوز 1 خديجة بنت ساj عبيد الله 583

القوز 1 املهتدي584

القوز 1  الشيخ مكتوم بن خليفة بن سعيد ال مكتوم (رحمه الله)585

القوز 1 عيل محمد صادق البلويش586

القوز 1 نايف محمد أحمد الشنقيطي587

القوز 1 عبد الرحيم كتيت588

القوز 1 الشيخ راشد بن محمد بن راشد ال مكتوم (رحمه الله)589

القوز 1 عبد الله قايد أهيل590

القوز 1 لطيفة الفتان591

592Eالقوز 2 موظفي حكومة د

القوز 2 سيف بن هالل بن احمد لوتاه593

القوز 2 زينب عبد الرحيم ( رحمها الله )594

القوز 4 راشد محمد صالح الجافلة املنصوري595

القوز 4 السيدة زينب (ريض الله عنها)596

القوز 4 عبد الرحيم كتيت597

القوز 4 الشيخ سعيد بن خليفة بن سعيد ال مكتوم598

زعبيل 1 شعبية زعبيل 599

زعبيل 1 الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم600
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زعبيل 2الشيخة هند بنت جمعة ال مكتوم601

زعبيل 2 الشيخ حمدان بن راشدآل مكتوم602

  ند الشبا 1  السويدا 603

604Dند الشبا 1  ند الشبا الكب  

  ند الشبا 1  الصحابة605

  ند الشبا 2نادي ند الشبا606

  ند الشبا 2  أحمد بن مجرن607

  ند الشبا 2   أحمد سعيد الطاير (رحمه الله)608

609tند الشبا 2  عائشة أم املؤمن  

  ند الشبا 2   الشيخ دملوك بن جمعة 610

  ند الشبا 4  أبو بكر الصديق611

  ند الشبا 4  محمد ثا| بن قطامي السويدي612

  ند الشبا 4  عبد الله بن خرباش613

  ند الشبا 4  بنات جمعة بن عفDة بن الحج614

  ند الشبا 4  خلفان بن خرباش615

  ند الشبا 4  حمزة بن عبد املطلب616

  ند الشبا 4  شمسة محمد الحريز617

  ند الشبا 4  ند الشبا618

ند الشبا 4محمد بن الشيخ مجرن619

وادي الصفا 2نادية بنت سعيد بن عيل الشاميس 620

وادي الصفا 2الحسيني621

وادي الصفا 5عائشة أم املؤمنt ( ريض الله عنها )622

جزيرة القفايالشيخ محمد بن راشد623

624tا 3  السيدة عائشة أم املؤمنDجم

الكرامةعيىس صالح القرق625

الكرامةالرحمة 626

627 Dا 3  الصفا الكبDجم

السطوةرمضان جمعة628

املنخولأبوبكر الصديق629

مدينة دE املالحيةرسيعة مطر املهDي630

631Dالسوق الكبDالسوق الكب

الرفاعةإبراهيم الخليل632

الحضيبةعمر بن الخطاب633

جمDا 3عبدالرحمن بن عوف634

جمDا 4ساj عبيد درويش املزورعي 635

جمDا 3باليوحة636

الثنية 5آل عمران637

الحبية 2السالم638

الحبية 5رمرام639

الياليس 5الصحابة640
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مرىس دEمحمد بن احمد املال641

القوز الصناعية 4فاطمة الزهراء642

القوز الصناعية 2جمعة غريب643

الثنية 4الوهاب644

الثنية 3الرشبتيل645

وادي الصفا 7املدينة املستدامة 646

الصفا 2الرباء بن عازب647

الصفا 2زينب648

القوز الصناعية 2خديجة بنت خويلد649

أم سقيم 3 طارق عبد الله قرقاش650

الثنية 4الصمد651

الثنية 4الواحد652

املنارة  مصبح  راشد الفتان653

وادي الصفا 6الرحمن654

الصفا 1 الفاروق عمر بن الخطاب 655

القوز الصناعية 4سكن عpل رشكة العارف656

القوز الصناعية 1 مصنع تيفا|657

جي يف يسسDكل مول658

جي E ارمصبح الفتان659

الثنية الخامسةجمDا بارك660

زعبيل 2 اهل السنة661

القوز 1 الرشيف662

الربشاء 1االحسان663

الربشاء 1فاطمة عبد الله محمد رشيد664

665Dالقوز 3  الخ

القوز 4 السيدة أم املؤمنt عائشة 666

الربشاء 3صالح محمد بن الحج667

الربشاء 3عباد الرحمن 668

669Dاملايل العاملي الكب Eزعبيل 2مركز د

ند حصة األول670

ند حصةالواحة 6711

ند حصةالواحة 6722

ند حصةسوق اكسرتا673

القوز 1 الصديق674

الربشاء 3   مريم بنت بخيت بن عيص675

الربشاء 2أبوبكر الصديق676

ند الشبا 2الشيخة فاطمة بنت سليpن677

الربشاء 1فاطمة مرزوق الرشدان 678

القوز 1 بن غليطة679

القوز الصناعية 3محمد عبدالخالق  قرقاش680



 Eقا�ة املصليات واملساجد لعيد اإلضحى املبارك 1442هـ - 2021م- إمارة د

الليسييلشعبية لهباب681

682Eالليسييلصالح الدين األيو

الليسييلعمر بن الخطاب683

الليسييلسلpن الفاريس684

الليسييلبن غدير685

686Dالليسييلعبدالله بن الزب

الليسييلساj بن أحمد الفالحى687

688Dالليسييللهباب الكب

الليسييللهباب الثانيه689

الليسييلشعبية جبل النزوى690

الليسييلسوق الجpل691

الليسييل مرغم692

الليسييلمرغم 6931

الليسييلشعبية مرغم الجديده694

695Dالليسييلاملرموم الكب

الليسييلغريسة املنصوري696

الليسييلاسطبل سيح السلم697

الليسييلالشيخ حمدان بن راشد698

الليسييلأسطبل الشيخ حمدان بن راشد699

الليسييلاملرحوم عيل السبويس700

الليسييلعزبة الشيخ مكتوم بن محمد701

الليسييلمحمية لهباب702

الليسييلعائشة ريض الله عنها703

الليسييلمحمد سعيد بن منانة704

الليسييلالرحمة705

الليسييلمرغم 7062

الليسييلعيل سلطان السبويس707

708Dالليسييلمرقب الكب

الليسييلالخيل709

الليسييلخليفه بن سعيدآل مكتوم7104

الليسيىلمرسي ساj بالعرطي711

الليسيىلراشد حمد بن غدير712

الليسيىلسعيداالحبا¾713

جبل عيل السيدة رقية714

715Dجبل عيل مصعب بن عم

716Eجبل عيل مجمع مطار د

717Eجبل عيل تاكيس د

جبل عيل مستودع الحافالت718

جبل عيل عمر بن عبد العزيز719

720|pجبل عيل عبد الله الرست
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جبل عيل عبدالله الشعفار721

جبل عيل حنظلة بن أE عامر722

جبل عيل خباب بن االرث723

جبل عيل خالد بن الوليد724

جبل عيل الفرجان725

جبل عيل حدائق جبل عيل726

جبل عيل املجمع727

جبل عيل السالم728

جبل عيل التقوى729

جبل عيل املرحوم أحمد الحباي730

جبل عيل القدرة731

جبل عيل مدينة دE للقدرة732

جبل عيل محمية الصقور733

جبل عيل شيخة سعيد هالل734

جبل عيل قباء 735

جبل عيل الشورى736

جبل عيل الفتح737

جبل عيل التوبة738

جبل عيل األنصار739

جبل عيل عبدالرزاق اآلنا740

حتاجامع عمربن الخطاب741

حتاجامع الشيخه صنعاء آل مكتوم742

حتاجامع الشهيد عيىس البدواوى743
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حتاعبيد القطامى745

حتاالشيخ خليفه آل مكتوم746

حتاالشيخه ميثاء آل مكتوم747

حتاسكن البلدية748

حتاالريان749


