
 اسم المصلى/ المسجد

 الزبير بن العوام

 أحمد خلفان المحيربي

 الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

 ثاني بن محمد

 الكريم

 أحمد جمعة الزعابي

 الشيخ هزاع بن سلطان

 الصحابة

 بالل بن رباح

 غرير العوجان القبيسي

 قباء

 محمد عبد هللا القمزي

 عفراء بنت أحمد

 محمد بن درويش

 حمدة مرشد المنصوري

 درويش بن كرم

 محمد بن مسعود

 فاطمة الزهراء

 عبد هللا بن مظعون

 عمير بن يوسف

 عبد هللا حميد الرميثي

 عتيق بن راشد

 الشيخ بطي بن خادم

 محمد مانع الرميثي

 الشيخة فاطمة بنت مبارك

 الكوثر

 عفراء سيف المزروعي



 الشيخ حامد بن بطي

 بن زايد آل نهيان الشيخ خليفة

 سيف حمدان المنصوري

 حديقة العائلة

 فاطمة محمد بالهول السويدي

 محمد سيف مساعد

 غانم خلف الهاملي

 عبد هللا بن كليب

 حمدة خليفة خلفان القبيسي

 يزيد بن المنذر 

 سلطان بن راشد

 الشيخة مريم بنت عبد هللا

 محمد بن حارب العتيبة

 سلطان الثانيالشيخ زايد بن 

 علي بن غانم بن حمودة

 عبد هللا راشد الظاهري

 الشهيدة/مهره محمد حسن الزعابي

 هامل بن خادم الغيث

 فاطمة بنت بطي القبيسي

 ثاني بن مرشد

 راشد عبد هللا

 عبد الخالق عبد هللا خوري

 عبد الرحيم  عبد هللا حسين خوري

 عبد هللا حسين خوري

 برج العين

 سالم الكعبيعلي 

 العزيز

 أحمد خلف المزروعي

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 علي أحمد الظاهري

 محمد خليفة نيم الرميثي

 مريم بنت سعيد

 أحمد علي بن حمودة

 خديجة خميس الرميثي

 عيسى بطي العجماني



 مريم عبد هللا بن بروك

 عبد هللا أحمد العتيبة

 نهيانالشيخ: زايد بن سلطان آل 

 كنه سعيد القمزي

 خادم بن نهيمان

 أبو بكر الصديق

 محمد سعيد بن بروك

 الرضوان

 عبد هللا سعيد القمزي

 الشيخة مريم بنت سلطان آل نهيان

 سلطان اليوسف

 سالم ميزر السويدي

 أبو ثعلبة األنصاري

 الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان

يد الدرمكي  سعيد سعَّ

 المهيرياحمد عتيق صقر 

 غريسة محمد السويدي

 الشيخ حمدان بن زايد

 علي خلفان راشد المطّوع الظاهري

 سريعة بنت محمد الرميثي

 الشيخ سلطان بن زايد األول

 الشيخ خليفة بن زايد

 الشهيد: وليد إبراهيم محمد عبد هللا العلي

 محمد بن هامل الغيث

 فاطمة عثمان زايد القبيسي

 العزيز المباركأحمد عبد 

 حمد خلفان الكتبي

 فاطمة بنت عبد الرحمن

 عبد هللا بن غنوم الهاملي

 عمر بن الخطاب

 أحمد محمد محوش

 خليفة محمد خلف المزروعي

 البرهان

 عبد الجليل الفهيم

 مريم غانم الرميثي



 سراقة بن مالك

 مصعب بن عمير

 عيد بخيت المزروعي

 والدة عمير بن يوسف

 الحاج عبد هللا حسين

 محمد بن مسعود

 صقر سيف المحيربي

 ناصر بن حويليل المنصوري

 محمد أحمد المزروعي

 عبد هللا سلطان الفالسي

 قرية الفرسان

 الشيخ محمد بن زايد

 محمد خميس سعيد البادي

 بطي بن خادم آل حامد

 صالح مبارك مسلم عثعيث العامري

 سعيد سعيد علي

 العزيز ربيع المهيريمحمد عبد 

 راشد خميس المنصوري

 عبد الرحمن بن عوف

 النجم

 عائشة بنت خلفان

 الشيخ بطي آل حامد

 محمد بن بطي القبيسي

 أبناء خميس القبيسي

 مريفة خلفان الدرمكي

 هامل بن خادم الغيث

 راشد سالم القبيسي

 بدر

 عائشة أم المؤمنين

 عبيد بطي العجماني

 بن محمد آل نهيان الشيخ سيف

 الشهيد/ خليفة أحمد عبد العزيز المبارك

 جمعة حسن الزعابي

 معاوية بن زيد

 حمزة بن عبد المطلب



 الشهيد عبدالرحمن حسن الزعابي

 ربيع احمد القبيسي

 الشيخ حمد بن طحنون

 عمار بن ياسر

 عبد هللا عباس إسماعيل

 عبدهللا بن سالم

 سيف حارب المنصوري

 الشهيد/ سيف سعيد غباش

 القرية العمالية/ أرابتك لإلنشاءات

 العليم

 بر الوالدين

 عيد محمد جاسم المريخي

 قرية الظفرة العمالية

 ابي بن كعب

 اإلمام أبو حنيفة

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 الشيخة عائشة علي سيف الدرمكي

 جبريل

 سيد يوسف الهاشمي

 نخيرة الظاهريوالدة محمد بن 

 جمعة مبارك بن صلهوم

 القيوم

 الباسط

 محمد بن حبروش السويدي

 الحق

 حدائق الغولف

 حمد مبارك عثيث العامري

 محمد عشير علي سليمان المزروعي

 السالم

 سلمان الفارسي

 شركة الخليج للغازات الصناعية

 علياء هالل مرشد الهاملي

 عاصم بن عدي

 مارية القبطية

 ساري أحمد المزروعي



 محمد بن حارب العتيبة

 1الرحمة 

 الشيخ مبارك بن محمد بن خليفة آل نهيان

 آمنة سعود الظاهري

 محمد غنام الهاملي

 عبدهللا بن شيبان

 مجمع الجيمي للسكن العمالي

 المالئكة

 درويش بن أحمد

 عبدهللا بن مسعود

 أحمد جابر الهاملي

 جابر المريخليفة عبيد خليفة 

 علي إبراهيم سعد البطيح

 عبد هللا بن كلثوم

 عتيق بن عاتي الرميثي

 أحمد جمعة الزعابي

 2الرحمة 

 محمد سلطان اليوسف

 حمد ساري المزروعي

 خميس سيف كشيش الظاهري

 خادم محمد القبيسي

 مريم خميس الهاملي

 ناصر بن مذكر آل شافي الهاجري

 الرميثيورثة غرير عبد هللا 

 أبو الدحداح األنصاري

 أحمد حاضر المريخي

 فاطمة بنت جمال

 خليفة غيث القبيسي

 سلطان راشد  الظاهري

 الفتح

 األبرار

 شيخة بنت سرور بن محمد آل نهيان

 مبارك يسلم صالح سميدع

 حمد حويرب المنصوري

 عبدهللا علي الهاشلي



 أبو الدرداء

 سارة سعيد المزروعي

 سلمةأم 

 صغيرة ربيع القبيسي

 عيسى سعد هللا وليد فهد  المهيري

 سلطانة سالم أحمد

 عبد هللا سلطان الرميثي

 غريبه بنت راشد

 األسعدين

 خليفة احمد جبارة المرر

 هداية صالح الشامسي

 حمد راشد حمد الهاجري

 الشيخ شخبوط بن سلطان

 الشيخ محمد بن خالد آل نهيان

 الجرن المهيريمطر خليفة 

 عّباد بن قيس

 بني هاشم

 حمد ساري المزروعي

 جامع الزعاب

 الشيخ حمدان بن زايد

 غيث محمد علي القبيسي

 موزة عبيد عبد هللا العميمي

 الشيخ محمد بن خليفة ال نهيان

 حمد سالم كردوس العامري

 عبد الرحمن أحمد الشرفي

 علياء خويتم بخيت الراشدي

 درويش بن أحمد الكتبيسيف بن 

 عبد هللا عمر بافرج

 قصر البحر

 سعيد محمد خلف المزروعي

 الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان

 المعهد البترولي

 الوحدة مول

 أبو ذر الغفاري

 مجمع الريانة



 راشد سعيد هالل القبيسي

 عبيد خليفة جابر المري

 السالمة

 امين محمد العوضي

 حمودةغانم بن علي بن 

 طيران الرئاسة

 الريان

 الشهيد: عادل صديق محمد األسمني

 شهداء القوات المسلحة

 الشهيد: محمد هزاع ناصر المنصوري

 حيي جمعة بن عباد الهاملي

 ابو أيوب االنصاري

 مجمع مزيد

 صغير خلف خديه القبيسي

 الطفيل بن عمرو الدوسي

 ساس النخل

 خليفة خلفان فريح القبيسي

 أبوظبي مول

 مبارك بن سالمين المنصوري

 عمرو بن مالك

 محمد علي فاضل الهاملي

 الرسالة

 فاطمة خليفة المريخي

 شيخة أحمد علي السويدي

 مطيع بن األسود القرشي

 سيف مسعود الظاهري

 الرواشد

 النعمان بن اليسار

 عوف بن عفراء

 العبيدلي

 اإلمام أحمد بن حنبل

 زيد بن ربيعة

 أحمد سالم المحيربي

 سهيلة راشد الرميثي

 سعيد بن المسيب المخزومي



 بشر حربي المنهالي

 معن بن عدي

 الشهيد: مسلم سيف مسلم الراشدي

 محمد مسلم سالم المنهالي

 فاطمة مراد البلوشي

 عتيق ضاعن المهيري

 عبد هللا بن ربيع

 مريم سليم العامري

 زيد الرويعي المنهالي

 اإلمام النووي

 كنه سالم سهيل العامري

 حمدة خليفة زوجة هامل الغيث

 عمرو بن معاذ

 سالم أحمد حربي العامري

 إبراهيم بن عبد هللا األشعري

 الرويعي بشر حربي المنهالي

 سعيد عمران المزروعي

 عائشة بنت أبي بكر الصديق

 الخنساء

 الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان

 رعاية األحداثمركز 

 جبير بن مطعم بن عدي

 عائشة بنت إبراهيم السامان

 فاطمة بنت إبراهيم السامان

 اسطبالت الشيخ محمد بن زايد

 نادي غنتوت

 الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

 المهاجرين

 رافع بن المعلى

 زيد بن المعلى

 هالل بن المعلى الخزرجي

 رافع بن عنجدة

 محمد سالم سليمان الوهيبيالشهيد: يوسف 

 روضة عبدهللا المطوع

 أنس بن مالك األنصاري



 زيد بن الخطاب

 قرية الراحة

 سعد بن عبيد

 عمرو بن عنبسة السلمي

 سعيد بن جبير

 راشد محمد مهران البلوشي

 المقداد بن األسود الكندي

 هدفه علي العامري

 كعب بن زيد بن قيس

 أيوب بن خالد بن زيد

 مصلى العيد

 خالد علي إبراهيم جاسم المنصوري

 الشيخ سعيد بن أحمد آل حامد

 علي محمد صادق البلوشي

 والدة علي محمد صادق البلوشي

 أم كلثوم بنت النبي صلى هللا عليه وسلم

 1ميناء خليفة 

 2ميناء خليفة 

 الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

 عوشه عبد هللا معضد المزروعي

 الشيخة عفراء بنت حامد آل حامد

 سلمان الفارسي

 خميس بخيت بالسم المنصوري

 بخيتة سالم الكتبي

 شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي

 عبد هللا بن إدريس الخوالني

 سويد قشمان المنصوري

 مبارك هضبان فالح سيف الشامسي

 عثمان بن عفان

 الرحمن

 ربيع أحمد خلف القبيسي

 الوثبةمسجد 

 قرية أبو ذيب

 الهدى

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان



 حنتومة أحمد القبيسي

 أبو عبيدة بن الجراح

 عمر بن عبد العزيز

 طليب بن عمير القرشي

 الشيخ شخبوط بن سلطان آل نهيان

 شمة عبد الرحمن المطوع

 العباس بن عبد المطلب

 المغفرة

 سعيد محمد الزبيدي

 محمد القبيسيعفراء أحمد 

 حسن حسين محمد رضا خوري

 عمران أحمد عمران المزروعي

 الكرامة

 بني هاشم

 حمزة بن عبد المطلب

 الشهيد: محمد خالد محمد إبراهيم مامدي

 ثابت بن قيس

 عثمان بن مظعون

 الوالدين

 الشيخة عفراء بنت زايد آل نهيان

 األم )مشروع مفحص القطاة(

 المزروعيعتيق محمد خلف 

 الشيخ حامد بن بطي آل حامد

 عبدهللا بن ام مكتوم

 حمودة بن علي

 عبد هللا بن الزبير بن العوام

 أنس بن النضر

 عمارة بن حمزة بن عبد المطلب

 الشهيد/عبد الحميد سلطان عبد هللا الحمادي

 أسعد بن زرارة األنصاري

 الشهيد/ سيف خميس عيسى المهيري

 المنهالي بخيت طناف

 1عزبة الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم 

 2عزبة الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم 

 عبد هللا غصاب الهاجري



 محمد عبيد خليفة الجابر

 الشهيد جمعه محمد الكعبي

 شركة الفتان لصناعة السفن

 النعمان بن مقرن المزني

 أحمد إبراهيم الحوسني

 الطفيل بن عمرو الدوسي

 شهداء الوطن

 عبد هللا جمعة بن كرم القبيسي

 محمد حجي القبسي

 أبو بكر الصديق

 الشهيد /محمد جاسم صالح الحمادي

 إبراهيم بن الحارث القرشي

 شايع بن أحمد آل حامد

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 جوعان سالم علي الظاهري

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 كنه خليفة القمزي

 أحمد سالم هويمل العامري

 قصر روضة الريف

 الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 عثمان بن عامر التميمي

 فاطمة علي الرميثي

 شرحبيل بن حسنة

 الشهيد: سيف محمد سيف بالروب القبيسي

 الشهيد: محمد علي حسن أحمد الحوسني

 محمد بن طوقالشهيد: حسن خليل جمعة 

 عمير بن سعد

 أبو موسى األشعري

 زيد بن ثابت األنصاري

 خالد بن سعيد بن زيد

 حبيب بن زيد األنصاري

 أحمد خليفة السويدي

 عبد هللا بن عمرو بن العاص

 أبو سفيان بن الحارث



 سلمة بن األكوع

 جابر بن عبد هللا

 الحباب بن المنذر

 نهيانالشيخ منصور بن زايد آل 

 الشهيد/ خليل ابراهيم جمعة المرزوقي 

 الشيخ سيف بن زايد آل نهيان

 اإلمام أبو حنيفة

 التقوى

 تمام بن العباس بن عبد المطلب

 جعفر بن الزبير بن العوام

 الشهيد: محمد خلفان عبد هللا السيابي

 بشر بن الحارث األنصاري

 الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

 اإليمان

 شركة أدكو / الضبعية

 محمد سعيد بن عبالن المزروعي

 مجمع زايد لبحوث األعشاب والطب التقليدي

 جزيرة راس غراب

 شركة الخليج لصيانة الطائرات )جامكو(

 ماجد راشد مهران البلوشي

 سعيد السيد سعيد المحرمي

 24سوبر فاب 

 علي عمر علي النعيمي

 مبارك علي الهاللي

 المحيربي جاملة محمد

 البراء بن عازب

 32سوبر فاب 

 34سوبر فاب 

 35سوبر فاب 

 36سوبر فاب 

 38سوبر فاب 

 40سوبر فاب 

 الشهيد     أحمد خميس مال هللا الحمادي

 28سوبر فاب 

 29سوبر فاب 



 30سوبر فاب 

 31سوبر فاب 

 9سوبر فاب 

 10سوبر فاب 

 26سوبر فاب 

 41سوبر فاب 

 الطيبة

 7سوبر فاب 

 5سوبر فاب 

 عبد ربه عبد هللا سعيد

 6سوبر فاب 

 20سوبر فاب 

 أحمد راشد سالم المزروعي

 محمد بن ناصر الكلباني

 12سوبر فاب 

 1سوبر فاب 

 16سوبر فاب 

 3سوبر فاب 

 13سوبر فاب 

 هاشم محمود الدماسي

 4سوبر فاب 

 2سوبر فاب 

 17سوبر فاب 

 22سوبر فاب 

 19سوبر فاب 

 21سوبر فاب 

 18سوبر فاب 

 14سوبر فاب 

 مصلي العيد ) السالمات (

 مصلي العيد )المقام (

 مصلى عيد اليحر

 مصلى هيلي المصباح

 مصلى النيادات

 مصلى عود التوبة

 مصلى الصاروج



 مصلى عيد الظاهر

 مصلى عيد ام غافة

 مصلى عيد مزيد

 مصلى الخبيصي

 مصلى الطوية

 مصلى المرخانية

 مصلى عيد سويحان

 مصلى عيد ناهل

 مصلى عيد الشعيبه

 مصلى عيد الفقع

 مصلى عيد الهير

 مصلى عيد الشويب

 مصلى زاخر

 مصلى البصرة

 مصلى الجيمي مريجب

 مصلى عيد الوقن

 مصلى عيد القوع

 مصلى عيد الفوعة

 مصلى عيد الخليف

 الشهيد علي ناصر سالم سيف الخيلي

 الشهيد يحيي مسعد عبد هللا فاضل

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 موزة خميس المهيري

 حمدان محمد نعيف العامري

 مريم راشد عبدهللا باليوحة الظاهري

 هادف جوعان الظاهري

 سعيد عيد سعيد الغفلي

 سيف سهيل الخيلي

 مسجد الشيخة موزة العتيبة

 نهيانجامع الشيخ محمد بن خليفة آل 

 جامع الشيخة حصة بنت محمد ) توام (

 مسجد بن حرمل

 محمد قماد راشد المنصوري

 الشيخ زايد بن سلطان  آل نهيان

 مسجد حمد راشد الخيلي

 مسجد الرويضي

 مسجد حمدان بن زايد االول

 عوض سيف المهيري ) التقوى (



 أحمد بن حوته العامري

 مسجد سهيل باالسود العامري

 راشد أحمد خلف العتيبةمسجد 

 مسجد كنة بنت سالم

 مسجد حمد حميد بن عيه الشامسي

 مسجد عوشة ناصر

 مسجد سيف فاضل مبارك المزروعي

 نصيب أحمد محمد الحميري

 سهيل صالح محمد يزرب العامري

 روية أحمد العفريت الكويتي

أحمد بن سرور -مسجد النور والهدى 
 الظاهري

 حرمل ( موزة بنت عبيد )بن

 مفحص قطاه

 عبدهللا حسين خوري

 عبيد سيف الناصري

 أحمد عبدهللا العفريت

 محمد صالح الشامسي

 خلفان محمد سلطان الشامسي

 علي صالح أحمد الكويتي

 مسجد السجن المركزي

 يزرب حربي العامري

 مسجد محمد البريك العامري

 الشيخ شخبوط بن سلطان

 حمودة علي غانم الظاهري

 سيف  أحمد بن مية العفاري

 الشيخة مريم بنت سلطان

 ظافر مسعود هادي االحبابي

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 صالح عوض الجابري 

 محمد مصبح أحمد المهيري

 فطومة العبد

 علي ناصر المنصوري

 عامر حمد  عصيان المنصوري

 راشد عبدهللا باليوحة الظاهري

 العامريسهيل الشرقي 

 تويلي راشد محمد العامري



 مسجد  عيسى الخيلي

 مسجد احمد سالم البلوشي

 مسجد اليازية سويدان المحيربي

 جامع الشيخ سلطان بن زايد

 الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

 شعبية المغاربة

 مسجد علي نعيف الدرمكي

 مسجد جوعان المهيري

 مسجد أحمد محمد الحميري

 ميثاء بنت محمدالشيخة 

 شيخة علي حضيرم الكتبي

 الشيخة مريم بنت سلطان

 عوض بن سويلم الكتبي

 مسجد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان

 مسجد علي  غانم بن حمودة 

 مسجد  محمد سالم مسعود الظاهري

 مسجد ) الشيخ ناصر بن زايد (

 جامع الزرعوني

 جامع الشيخة سالمة بنت بطي

 حمر عينسهيل محمد 

 جامع الشيخ محمد بن خليفة

 الشيخة مريم بنت حمدان آل نهيان

 جامع الشيخ سلطان بن زايد

 مسجد اليازية بنت محمد

 جامع الشيخة حصة بنت محمد

 الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

 عبدالعزيز أحمد الهرمودي

 سعيد مصبح النيادي

 الشيخة حصة

 سعيد حمد الحساني

 سرور الظاهريشيخة بنت 

 علي صالح الكويتي

 سلطان علي باليازية

 عبيد سيف عمير الشرياني

 مبارك عبدهللا المهيري

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 مسجد عبيد النيادي



 مسجد سعيد سلطان بن حرمل الظاهري

 مسجد راشد عبيد الكلباني

 مسجد شركة المختصوين

 مسجد نايل الشامسي

 البلديةمسجد 

 سيف بن درويش

 الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 مسجد محمد سلطان علي باليازية النيادي

 الشيخة عائشة سعيد محمد الظاهري

 سالم سيف النيادي

 محمد سيف النيادي

 منيره عجالن السبوسي

 محمد راشد الكتبي 

 رفيعة فرج عيسى الفالحي

 سعيد سالم بوحقب الشامسي

 مطر خلفان النيادي

 مسجد حارب مغير العميمي

 سالم خلفان محمد النيادي

 محمد أحمد الحميري -مسجد الهجرة

 جامع االمام البخاري ) عبد هللا المهيري (

 مسجد إبراهيم عبدهللا ابراهيم البديع

 سعد محمد قذله االحبابي

 مسجد سلطان محمد الدرمكي

 جامع غانم بن حمودة ) الحمد (

 جامع شبيب محمد هالل الظاهري

 مسجد بن حم

 مسجد حمد مرزوق العامري

 الشيخة شمة بن راشد العتيبة

 الشيخ سرور بن سلطان الظاهري

 مسجد التويلي راشد

 مسجد سهيل الشرقي

 مسجد علي حميد الكتبي

 مسجد الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

 مسجد علي مهدي االحبابي

 مسجد الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

 جامع الشيخة فاطمة بنت محمد



 مسجد مطر بن جبارة

 حمد سعيد عبيد السويكت الشامسي

 مسجد احمد حمد الظاهري

 مبارك راشد محمد سالمين المنصوري

 محمد غانم محمد السويدي

 مبارك ناصر المنصوري

 بخيته الخييلي

 الشيخ طحنون بن محمد

 مسجد ناصر راشد الجابري

 خلفان سعيد العميمي

 مطر بالقوبع الحميري

 مسجد الشيخ أحمد بن طحنون آل نهيان

 مسجد جوعان فاضل المزروعي

 مسجد سيف سويدان

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 خليفة خميس المهيري

 سعيد سالم عبدهللا الكتبي

 سلطان آل نهيان ) الجامع(الشيخ زايد بن 

 راشد غدير الكتبي

 مسجد سعيد  المرير الكتبي

 مسجد الشيخ طحنون بن محمد

 مسجد رامس عامر قانوش العامري

 مسجد محمد غريب الكتبي

 جامع حمد سهيل الخيلي

 جامع  سهيل بن عويضة الخيلي

 الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان

 نهيانالشيخة شمسه بنت زايد آل 

 راشد خلفان راشد النايلي الشامسي

 علي محضي الشامسي

 -رحمه هللا  –مسجد الشيخ زايد 

 حسن راشد حسن الشامسي

 مسجد حمدان راشد الشامسي

 عبدهللا أحمد بن زهير الكعبي

 منيرة عجالن السبوسي

 الهواء السائل

 القرية العمالية

 سلطان الشامسي

 نايل و بن حرمل



 عبدهللا المهيريمطر 

 عويص علي أحمد الدرعي

 جامع الشيخة حصة بنت محمد

 الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان 

 مسجد الشيخة موزة بنت بطي

 هالل فرج عيسى الفالحي

 مسجد الشيخة سالمة بنت بطي

 جامع الشيخ سلطان بن زايد

 مسجد  الشيخة  سالمة بنت زايد

الشيخ زايد بن سلطان )شهداء القوات المسلحه 
) 

 الشيخة سالمة بنت بطي

 مسجد حمد سهيل الكتبي

 مسجد محمد بن حماد الشامسي

 الشيخة عائشة  زوجة الشيخ حمدان بن محمد

 الشيخة عايشة بنت سعيد

 مسجد الشيخ حمدان بن زايد األول

 مسجد عائشة راشد الرميثي

 الهدى –سلطان مسجد الشيخ زايد بن 

 مسجد راشد محمد سعيد الحضار الظاهري

 حمودة بن علي بن حمودة الظاهري

 مسجد جوعان بن فاضل المزروعي

 جامع الشيخ عيسى بن زايد

 مسجد وديمة مسلم زوجة علي بن غانم

 محمد أحمد الحميري-مسجد مالك بن انس

 قماشة مطر الطاير

 مسجد سهيل سالم باألسود العامري

 مسجد الشيخ سيف بن محمد ) سوبر فاب (

 الدودة سالم العامري

 مسجد حميد عبدهللا  الشامسي

 سريعة مانع المهيري

 مسلم سالم محمد العامري

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 حمد سالم حبروت الجنيبي

 سالم ضعيف العامري

 حمد سالم حمد الدرعي

 منصور سيف المنصوري

 حارب الدرعيسهيل حميد 



 خلفان مطر سعيد الرميثي

 مسجد خلفان سلطان حضيرم الكتبي

 مسجد محمد زهرة الخيلي

 عايض جمهور االحبابي

 عبدهللا حسن حمر عين الشرياني

 مسجد حمد سلطان الدرمكي

 الشهيد عبدالعزيز سرحان الكعبي

 مسجد سعيد بن حطاب

 حمد جمعة الكعبي

 مسجد خليفة سالم الفالسي

 مسجد سهيل محمد درويش

 مسجد سالم بن حم 

 مفحص قطاه

 حميد بالعرطي الحميري 

 هالل حميد ثابت الكويتي 

 مصلى العيد

 عشــير المزروعي

 صلهام حرموص المزروعي

 علي سالمين المزروعي

 ال هميلة

 عابر خلفان الهاملي

 سلطان محمد راشد بالفارة القبيسي

 بطي/ المدرسينمعالي/الشيخ محمد بن 

 محمد   ســيف   المنصوري

 عتيق محمد عطشان الهاملي

 خليفة بن عوضة المريخي

 جمعه سالم المحيربي

 محمد سالمين المزروعي

 المستشفى الجديد

 معالي الشيخ/ محمد بطي /سوق الخير

 علي مصبح الكندي  )الصناعية(

 راشد سالم مسلم هميلة المزروعي

 الغربية )الصناعية (بلدية المنطقة 

 حســن  ســهيل  المزروعي

 شركة الجابر للنقل والمقاوالت العامة

 الخدمة الوطنية

 عبيد حمدان المنصوري

 الدفــاع الجـديد



 زايد سعيد زايد

 احمد حمد احمد دمينة المنصوري

 معالي /الشيخ خليفة بن سيف آل نهيان

 احمد عبد هللا مرشد المرر

 للمقاوالت والنقليات العامة شركة العصب

 مصلى العيد

 احمد حميد المزروعي

 الشعبية-سعيد محمد بن رصاص

 المـزارع-سعيد محمد بن رصاص

 محمد صياح حبيب المزروعي

 أنس  بن  مالك

 محمد صياح الفندي المزروعي

 1بدع العوشانة –شركة الحفر الوطنية 

 2بدع العوشانة –شركةالحفرالوطنية 

 شركة الحفر الوطنية

 السكن –شركة ادكو 

 مصلى العيد

 مسجد القصر

 معالي /الشيخ محمد بن بطي

 هالل المريخي

 مبارك خالد القبيسي

 أبو موسى األشعري

 الحارث بن قيس

 األرقم ابن أبي األرقم

 ضبابة عيسى المزروعي

 شركة الحفر الوطنبة 

 سيف عصيان المنصوري

 عمرو بن الجموح

 سعيد سعيد المنصوري

 علي عبيد بن سويدان

 عمرو بن معاذ

 سعيد سالم بن سلمة المنصوري

 مفتاح سالم المنصوري

عبد هللا السيد احمد عبد هللا حسيني المرزوقي 
 56وذييل مزرعة رقم –

محمد عبد هللا محمد المرزوقي)بن مطر( 
 73مزرعة رقم 



 راشد علي بالنص المنصوري

 المنصوري  مبارك سالمين

 راشد علي بالنص المنصوري

 هامل بن خادم الغيث

 هامل بن خادم الغيث

 عمار بن ياسر

 الزبير بن العوام

 محمد صياح المنصوري

 مطر محمد مساعد المنصوري

 محمد سهيل المزروعي

 رئيس الدولة ) حفظه هللا(

حمده فاضل ارملة حمود محمد ملفي 
 المحيربي

 المزروعىسعادة بنت راشد 

 محمد عبدهللا بالقطري المزروعي

 مبارك بن حبوة ) رحمه هللا(

 د مانع سعيد العتيبه

 معالي/الشيخ محمد بن بطي

 ناصر خلفان المزروعي

 عفراء محمد خلفان الهاملي

 صالح بالكمدي المزروعي

 محمد مطر خميس المزروعي

 معالي /الشيخ محمد بن بطي

 بالكعم(وزارة الداخلية)مبارك 

 الشيخ زايد ) رحمه هللا (

 رئيسة بنت خلفان المنصورى

 الصنـاعيـة-مبارك عشوان المزروعي

 عائشة بنت ابي بكر

 عبد الرحمن بن ثابت

 ابوبكر الصديق

 الصحابة

 علي بن ابي طالب )الحديقة(

 عروة بن مسعود



 الشيخ مانع بن قران النصوري)رحمه هللا(

 للتموين المحدودة ذ. م. مالشركة الوطنية 

 مبارك علي بالنص المنصوري

 مصلى العيد

 عـروة بن الـزبيــر

 –سلطـان بن قــران المنصورى 

 محمد بالعبد المنصورى

 المرحوم/ مرشد خصواني المزروعى

 حمد خميس حديلي المنصوري

 محمد أحمد مساعد المنصوري

 الريس-محمد مسيعد المنصوري

 ابوحصا -السكن – شركة ادكو

 أن . بي . بي  العمالية

 893واحة أدنوك 

 894واحة أدنوك 

 سالمة عبد هللا المزروعي

 المهاجرين

 مصلى العيد

 أبي سعيد الخدري

 أحمد خلفان المحيربي

 محمد فاضل الهاملي

 شركة الجابر للنقل والمقاوالت العامة

 مسجد رديم 

 مصلى العيد

 مالك بن أنس

 الحجاج

 ابو هريرة 

 البلدية

 عمربن عبد العزيز

 راس غميس

 أبو دجانة

 جامع الحباب بن منذر

 جامع السالم

 جامع المعافى بن عمران

 جامع البديع

 جامع الرحمن 

 جامع السلف الصالح



 جامع االرقم بن ابي االرقم

 جامع احمد بن حنبل

 جامع عمار بن ياسر

 جامع بزه الصباح

 جامع الهدى

 جامع طارق بن زياد

 جامع عبدهللا بن رواحه 

 جامع القصباء

 جامع عبدهللا بن عمرو بن العاص

 جامع الغزال

 جامع حمزة بن عامر االنصاري 

 جامع سعيد بن عثمان بن عفان

 جامع الحق

 جامع االنبياء 

 جامع العلم

 جامع سمير المحمود

 مسجد السجن المركزي

 بن النضر جامع انس

 جامع بالل بن رباح

 جامع خالد بن محمد

 جامع الملك فيصل

 جامع المغفرة

 جامع ابن الجزري

 جامع الشيخ سعود القاسمي

 جامع الشهباء

 جامع ابو ايوب االنصاري

 جامع علي بن ابي طالب

 جامع بن كامل 

 جامع جابر بن عبدهللا 

 جامع عبدهللا بن جحش

 جامع الخير

 جامع جرير بن عبدهللا

 جامع بشر بن الحارث االنصاري 

 جامع أم المؤمنين حفصة بنت عمر

 جامع ابي داود

 جامع اوس بن الصامت

 جامع عامر بن فهيرة

 جامع البلدية )المشتل(



 جامع بشير بن تميم

 جامع احمد محمد بغلف

 جامع محمد بن نصار

 جامع حذيفة بن اسيد الغفاري

 معقل بن سنانجامع 

 جامع البلدية )سكن العمال(

 جامع الفرقان

 نادي الشارقة الرياضي

 جامع زينب بنت خزيمة

 جامع اوس بن ثابت

 جامع عبدالرحمن الشيخ

 جامع عز الدين حجازي

 جامع الشهيد يوسف حسن العبيدلي

 جامع الرحمة

 جامع االمام الترمذي 

 جامع عبدالرحمن بن ابي بكر

 العطين جامع

 ابوالحسن االشعري

 جامع ابو الدرداء

 جامع صالح الدين االيوبي

 جامع خلف

 جامع حمزة بن عبدالمطلب

 جامع الحيرة

 جامع القدس

 جامع الحسين بن علي

 جامع الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين

 اجامع ام المؤمنين ام حبيبه بنت ابي سفيان

 جامع الخيال

 جامع القطاة

 جامع ام القرى

 جامع حذيفة بن المحصن

 جامع أبو هريرة

 جامع اللية 

 جمع النور

 جامع مالك بن اوس

 جامع عبدهللا بن عباس

 جامع التقوى

 جامع البحيرة



 جامع عبدالقادر محمد البنا

 جامع االنصار

 جامع بن درويش

 جامع ابو ذر الغفاري

 جامع عبدهللا بن حذافة

 حنيفة جامع ابو

 جامع حرس الطوارئ

 جامع البراء بن عازب

 المسحد الجامع

 جامع االمام البقالني

 جامع الماجد

 جامع الشيخ عبد العزيز بن باز

 جامع خالد بن عبدهللا ال ثاني

 مسجد عكرمة بن ابي جهل

 جامع قيس بن سعد بن عبادة

 جامع جابر بن سمرة

 جامع المفلحون

 جامع زيد بن ارقم

 جامع فيصل خلفان الرومي

 جامع خالد بن وليد

 جامع الراحمون

 جامع عبدهللا بن عمر بن الخطاب

 جامع خانصاحب

 جامع عمر بن الخطاب

 جامع الصديقين

 جامع االيمان

 جامع التوحيد

 جامع العزيز

 جامع ام فنبن

 جامع علي سالم المزروع

 جامع سعد بن معاذ

 الوهابجامع محمد بن عبد 

 جامع الصحابة

 جامع الفالح

 جامع الضياء

 جامع ابو محذورة



 جامع الجامعة القاسمية

 جامع االتحاد

 جامع جامعة الشارقة

 جامع أم أيمن بركة بنت ثعلبة

 جامع ابو بكر الصديق

 جامع زيد بن خالد الجهني

 جامع طوى السامان

 جامع وشاح

 جامع معضد

 مصلى البديع

 الخانمصلى 

 مصلى الفلج

 مصلى الشارقة

 مصلى الزبير

 مصلى جزيرة ابوموسى

 مصلى الحمرية

 مصلى الرشيدية

 مصلى الرفيعة

 مصلى البرير

 مصلى الذيد

 مصلى هويدن

 مصلى السهيلة

 مصلى مليحة

 مصلى الخضيرة

 مصلى خيضر

 مصلى البحايص

 مصلى الفلى

 مصلى المدام

 مصلى نزوى

 الروضة

 أمهات المؤمنين

 حمد بن غانم الشامسي

 عمر بن الخطاب

 الشيخ عبد هللا سلطان النعيمي

 ذو النورين

 عائشة سعيد الظاهري



 مصلى عجمان للعيد

 ابن جابر

 محمد عبيد الزعابي

 قباء

 هاجر حجي

 التوحيد

 الشهيد جمعه جوهر

 النبي داود 

 خانصاحب

 راشد بن حسين الشامسي

 ابن زايد

 عائشة بنت حمد السويدي

 مصلى الخنفرية للعيد

 مصلى الصبيغة للعيد

 مصلى مزيرع للعيد

 مصلى مصفوت للعيد

 أبو بكر الصديق

 آمنة بنت أحمد الغرير

 حميد بن راشد

 3الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم 

 2عبيد الحلو 

 اإلتحاد

 فاطمة بنت خليفة 

 الغفليمصلى الشهيد خليفة عبد هللا 

 دار البر

 موزة بنت علي  الخاطري

 المهيري

 راشد بخيت المطروشي

 علي محمد خليفه بن سالمين

 فاطمة محمد الحمراني

 الشهيد مبارك محمد علي الخوار

 الشيخ صقر بن راشد النعيمي

 سيف محمد القراعة النعيمي

 1الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم

 محمد صالح الريس

 محمد علي العويس 

 شهداء القوات المسلحة

 عبد هللا بن عباس



 األنبياء

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 حبيب آل غريب

 زينب بنت جحش

 سعيد عبد هللا السعيدي

 مستشفى الشيخ خليفة بن زايد

 الشيخ حميد بن راشد النعيمي

 الصفا

 عثمان بن عفان

 النعيميالشيخ عبد العزيز بن راشد 

 أبو سعيد الخدري

 شمسة بنت حميد الحمراني

 مصلى القصر الزاهر

 مصلى أبراج الخور

 عبد هللا بن رواحة

 معاذ بن جبل

 الحباب بن المنذر

 الريان

 الشيخ عبد هللا راشد النعيمي

 الغال

 أمين عبد الرحمن الشرفا

 عبد المحسن أحمد

 عثمان بن أبي العاص

 الحمرانيعلي بن سيف 

 خليفه السعيدي

 جامع مصلى  شركة ايمز

 مصلى الشركة العربية للصناعات الثقيلة

 الدرويش

 الرحمن

 التضامن اإلسالمي

 الخلفاء الراشدون

 الشهيد فهد علي محمد

 الصناعية

 جامع مصلى شركة شطاف للمقاوالت

 سالم السويدي

 سلمة بن األكوع

 سيف الشامسي

 المالعائشة محمد 



 علي بن أبي طالب

 كليثم بنت خصيف

 لقمان الحكيم

 مريم عبيد الزري

 ساحة جامع عكرمة بن أبي جهل

 الشعالي لأللمنيوم

 مسجد حسن سعيد علي

 مصلى شركة جلوبال كان

 الشهيد أحمد سلطان عبد هللا الشيبة

 عائشة أم المؤمنين

 عبد العزيز بن باز

 عيسى السويدي

 عبد هللا راشد المطروشي

 اإلمام البخاري

 اإلمام مالك بن أنس

 النبي أيوب

 النعيمية

 أبو هريرة

 أحمد محمد السعيدي

 ثاني بن عيسى بن حارب

 صفية بنت حيي

 عبد هللا بن علي الحمراني

 فاطمة أحمد السعيدي

 مريم بنت محمد بن خادم

 مريم بنت محمد بن علي

 النعماناإلمام أبو حنيفة 

 فاطمة بنت علي النعيمي

 عمرو بن الجموح

 مبارك الحساوي

 خالد بن الوليد

 الزبير بن العوام

 محمد بن علي الحمراني

 كعب بن عجرة

 الشيخ راشد بن أحمد المعال

 الصالحين

 النعمان بن مقرن

 حسان بن ثابت

 سعده الحطاب



 عبدهللا سعيد بن غليطة

 حمد عمران تريم

 بن عبد هللا النعيمي سالم

 حمد بن غليطه

 جامع التقوى

 جامع الغب

 جامع أبو حنيفة 

 المصلى الكبير

 جامع الشيخ / أحمد بن راشد

 جامع سعيد بن فاضل

 جامع الصحابة 

 جامع الرحمة

 جامع الشيخ / زايد

 جامع خالد بن ضاحي

 جامع حمزة بن عبدالمطلب

 جامع عبدالرحمن الزرعوني

 جامع النور

 جامع علي بن أبي طالب 

 جامع محمود الرئيسي

 مصلى السلمة

 جامع أحمد بن حنبل

 الشيخ صقر القاسمي 

 جامع الشيخة نورة

 جامع عائشة الكبيسي

 مصلى الراعفة 

 اإلسراء

 جامع جعفر بن أبي طالب

 جامع عقيل بن ابي طالب

 جامع سيف عبدهللا الكتبي

 جامع التابعين 

 جامع اللبسة 

 جامع عمرو بن العاص

 جامع خالد بن الوليد 

 مصلى فلج المعال

 جامع فلج المعال

 جامع االيمان 

 الشيخة هند 

 عبدهللا بن حذافة السهمي



 السالم

 مسجد حليمة السعدية

 مصلى وادي كوب

 مصلى سهيله ) الحبتور (

 مصلى المعيريض

 جامع شيخة العسعوسي

 العريبيمصلى 

 جامع عبدالرحيم العلي

 جامع الشيخ/ محمد بن سالم القاسمي

 جامع الشيخ سالم بن سلطان

 مصلى أذن

 جامع الهدى

 جامع عبدهللا سلطان الشرهان

 جامع حسن الظفير

 مصلى وادي اصفني

 مصلى كدرا

 مصلى اصفي

 مسجد عبدهللا بن خلفان

 مصلى كبكوب

 جامع بالل بن رباح

 الفحلينمصلى 

 مصلى الحيل

 جامع الشهيد/ عبدهللا الغفلي

 جامع حنحون

 جامع صالح عبدهللا أحمد

 مصلى رأس الخيمة

 مصلى الشيخ سلطان

 جامع الشهيد/ عبدهللا أحمد راشد البيض

 جامع شهداء القوات المسلحة

 جامع علي بن أبي طالب

 مصلى غليلة

 مصلى خور خوير

 جامع أبوبكر الصديق

 مصلى الغب القديم

 مصلى الغب الجديد

 مصلى الدقداقة

 مصلى الخران )الجديد(

 جامع الشيخ/ راشد بن سعيد



 جامع عمر بن الخطاب

 جامع عبدالعزيز المطوع

 جامع علي بن أبي طالب

 جامع فواز

 جامع يوسف آل عبدهللا

 مصلى جلفار

 جامع محمد سعيد راشد

 جامع محمد الشامسي

 الصحابةجامع 

 مصلى مسافي

 مصلى عسمه

 مصلى دفتا

 مصلى الغمرة

 جامع عمر بن الخطاب

 مصلى خت

 جامع عبدهللا المسافري

 مصلى شعم

 جامع أحمد بن حنبل

 جامع علي بن سالم بن جاسم

 جامع الغواص

 مصلى الزهراء

 جامع بورسلي

 جامع الشهيد/ وحيد عبدالرحمن

 جامع عبيد خليفة الجابر

 جامع الكويتي الجديد

 مصلى الغيل

 جامع خالد بن سعيد بن بليلة

 جامع المرحوم سلطان الشرهان

 مصلى وادي القور

 مصلى وادي العجيلي

 مصلى رافاق

 مصلى النصله

 مصلى المنيعي

 مصلى الحويالت

 جامع محمد أحمد بن درويش

 مصلى الحديبة

 جامع عبدهللا الشرهان



 السامانجامع إبراهيم 

 جامع مريم سعيد الشامسي

 جامع المرحوم محمد الطاير

 جامع عثمان بن عفان

 جامع مريم الصوالح

 جامع عبدهللا الشرهان

 مصلى الرفاعة

 مصلى الجزيرة

 جامع عمر بن الخطاب

 جامع الشيخ حميد القاسمي

 جامع الظيت العبدولي

 مصلى المقورة

 مصلى الحمرانية

 نورة بنت سلطانجامع الشيخة 

 مصلى الهمهام

 جامع علي بن حمد

 جامع التقوى

 جامع محمد بن راشد

 مصلى الفلية

 جامع علي بن قعشر

 جامع عمر بن الخطاب

 مصلى الجير

 جامع عثمان بن عفان

 مصلى شمل جلفار

 مصلى شوكة

 جامع جازية الصباح

 جامع فاطمة الزهراء

 جامع عبدهللا بن لوتاه

 إبراهيم السامانجامع 

 جامع الرحمان

 مصلى الرمس

 جامع أم المؤمنين

 جامع الصحابة

 مصلى سيح القصيدات

 مصلى القصيدات

 جامع عائشة الذيب



 مصلى سيح البير

 الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

 عمر بن عبد العزيز

 محمد بن حمد الشرقي

 طارق بن زياد

 الشهيد ناصر علي البلوشي

 القوات المسلحة شهداء

 أبوبكر الصديق

 الغرفـــة

 سعيد بن عمير بن يوسف

 الحارث بن أوس

 عمار بن ياسر

 النعمان بن مالك

 عمرو بن العاص

 عبدالرحمن جالل الكعبي

 الفرقان

 سكمكم

 سالم بن عمير

 رفاعة بن رافع

 محمد أمين الكاظم

 صناعية الحيل 

 ثابت بن قيس

 جعفر بن أبي طالب

 جعفر بن عبدالمطلب

 الغفران

 وادي سهم

 أحفرة

 آمنة حامد المزروعي

 وادي مي

 القرية

 التوحيد

 الشهيد محمد جديد الشحي

 الشهداء

 الشهيد محمد سعيد الكعبي

 عمير بن الحارث

 الشهيد زايد الكعبي

 الشهيد جاسم سعيد السعدي

 أبو طلحة األنصاري



 الشهيد محمد راشد الظنحاني

 البدية

 سلمان الفارسي

 الشهيد عبدالعزيز العبدولي

 الفطيم

 سهيل بن رافع

 شـرم

 خالد بن عمرو

 ضـــدنــا

 الصدق

 رول ضــدنــا

 دبـــا

 الشيخ زايد

 خالد بن سعد

 زيد بن ثابت

 عبدهللا سلطان السالمي

 خالد بن رافع

 عبدهللا الخطيبي الشويهي

 خليفة عبيد الفالسي

 إسماعيل آل خاجة

 اإلمام القرطبي

 األوابين

 محمد بن مسلمة) البلدية(

 وم

 غــوب

 الحــالة

 وادي العبــادلــة

 الطويــين

 الصـــرم

 الجريــف

 وادي الســـدر

 الطيــبـة

 مســـافي

 االتحـاد

 الشهيد عبدهللا اليماحي

 مــربــض

 السيجـــي

 الحنيـــة



 سعد بن أبي وقاص 

 ثوبان

 الفضيل بن عياض

 زيـــد بــن أسلــم

 جبير بن عتيك

 المصلى الغربي

 المصلى الشرقي

 مصلى اللؤلؤية

 مصلى الزبارة

 جامع الصحابة

 جامع البخاري

 جامع عمر بن الخطاب

 جامع غزو أحد

 جامع الخلفاء الراشدين

 جامع التوحيد

 مصلى النحوة

 مصلى شيص

 مصلى كلباء

 خور كلباء مصلى

 مصلى الطريف

 مصلى الغيل

 مصلى وادي الحلو

 جامع الشهيد ناصر عبدهللا ميرزا

 جامع ربيعة بن كعب

 جامع الهدى

 جامع عمران بن الحصين

 جامع عبدالرحمن بن عوف ) مليباري(  

 جامع إبراهيم الخليل

 جامع عمر بن الخطاب 

 جامع سيد الشهداء حمزة بن عبدالمطلب

 جامع الشيخ راشد بن أحمد القاسمي

 مصلى العيد

 جامع/ أبوبكر الصديق


