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م2192/2/91  المؤرخة في9481 الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد
Republic of Sudan

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

C

Republic of the Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

Ministerial decision No.(9)
Of 2016
Abrogation of Nationality of a citizen

م2192 ) لسنة1( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
: وزير الداخلية

The Minister of Interior :
In accordance with the

provisions of

Article(10/1/A) of the Sudanese Nationality Act 1994,
and pursuant to my authorizations in accordance

with the mandate issued by the president
of the Republican Decree No (308) of 2003 ,
and having viewed the recommendation of
the Director General of the Sudanese
police Forces as per the memorandum
No (687 / 2015) dated on 31/12/2015
issue the following decision.

أ مال ال الالن ا ال ال ال ن/9/91

ال ال ال
ال ال ال ال ال ال

م ت ال
بعال ال

م

ال ال ال ل

الاله تةال

2118 ال ال

طالتل ب مال مت تاال
 ضالال ال ال ت/4/12/

م ال ال ال

عم ال ال الكا الم ال ال ال

 عم ال ال ال لا9118 ال ال ال

ال ال ال

بم الالأ أمالالت ض ال د نال ت مالالن

)814 م ال ال ت تاال ال

بم الالأ ر الالتت

ض ن م هت عال اال

للكع ع

/ /  ) ب ال ال ال مت ت ت2191 /246

-:  ال أصدر القرار اآلتي نصه2191/92/89

اسم القرار

Name of Decision
1. The name of this decision will be as ( Ministerial

ال ال ال

الرتت ا ال ال التت زت ا الر ال ال ال

.) 2192

decision Abrogation of Nationality of a Citizen of
2016.

ال الالم لال ال ال

م لن

.9

إسقاط
/ ب مال ال ك عن المـــــواطــن

 ضُ رط.2
سراج الدين الجنيد صافي الدين حبيــب هللا ال ال ال ال ال ال ال اء
. ع ى ل ال ال ال ال ال الاله ك إعض ال ال الالب ات من ض ت ه

Abrogation
2. Abrogation of nationality by birth of the Citizen

SERAGELDIN ELGINEED SAFIELDIN HABIBALLA
Upon his request as of the mentioned date .

ال ال الالكزمال ال ال

3 .Competent authorities shall take the necessary
measures to enforce this decision .

إل تء

م ضن إض ال

. رتت

 ع ى.8

ض ه

صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث والعشرون من شهر ربيع
الموافق اليوم الثالث من شهر يناير لسنة9886 أول لسنة
م2192

Issued under my signature on (23) (3) 1437 h
Corresponds (3) of (1) 2016

General (P.S.C) :
/ فريق أول ركن
Ismat Abdul Rahman Zain alabdeen
عصممممت عامممد المممر من زيمممن
Minister of Interior
9
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م2192/2/91  المؤرخة في9481 الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد
Republic of Sudan

العابدين
وزير الداخلية

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of the Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

C

Ministerial decision No.(12)
Of 2016
Abrogation of Nationality of a citizen

وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م2192 ) لسنة92( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
: وزير الداخلية

The Minister of Interior :
In accordance with the

provisions of

Article(10/1/A) of the Sudanese Nationality Act 1994,
and pursuant to my authorizations in accordance

with the mandate issued by the president
of the Republican Decree No (308) of 2003 ,
and having viewed the recommendation of
the Director General of the police Forces
as per the memorandum No (3 / 2016)
dated 5/1/2016 issue the following
decision.

ال ال ال

ال ال ال ال ال ال
م ت ال

بعال ال

أ مال ال الالن ا ال ال ال ن/9/91
م

ال ال ال ل

الاله تةال

2118 ال ال

طالتل ب مال مت تاال
 ض ال ال ال ال ال ال ال ت/4/12/

م ال ال ال

عم ال ال الكا الم ال ال ال

 عم ال ال ال لا9118 ال ال ال

ال ال ال

بم الالأ أمالالت ض ال د نال ت مالالن

)814 م ال ال ت تاال ال

بم الالأ ر الالتت

ض ن م هت عال اال

للكع ع

/ /  ) ب ال ال ال ال ال ال ال مت ت ت2192 /8

-:  ال أصدر القرار اآلتي نصه2192/9/1

Name of Decision
1. The name of this decision will be as ( Ministerial

decision Abrogation of Nationality of a Citizen of
2016) .

اسم القرار
ال ال ال

الرتت ا ال ال التت زت ا الال ر ال ال ال
.) 2192

Abrogation

ال الالم لال ال ال

.2

م لن

إسقاط

2. Abrogation of nationality by birth of the Citizen
MUATAZ ELGAK GASMELSEID AHMAD
Upon his request as of the mentioned date .

/ ب مال ال ك عن المـــــواطــن

 ضُ رط.2
معتز الجـاك قــسم السـيـــد أحـمـــد فـــضل هللا ال ال ال اء
. ع ى ل ال ال ال ال ال اله ك إعضال ال ال الب ات من ض ت ه

3 .Competent authorities shall take the necessary
measures to enforce this decision .

ال ال ال الكزمال ال ال

Issued under my signature on (27) (3) 1437 h

إل تء

م ضن إض ال

. رتت

 ع ى.8

ض ه

Corresponds (7) of (1) 2016

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain alabdeen
Minister of Interior
2

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع والعشرون من شهر ربيع
الموافق اليوم السابع من شهر يناير لسنة9886 أول لسنة
م2192
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م2192/2/91  المؤرخة في9481 الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد
Republic of Sudan

/ فريق أول ركن

عصممممت عامممد المممر من زيمممن

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

العابدين
وزير الداخلية

Republic of the Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

Ministerial decision No.(13)

C

Of 2016
Abrogation of Nationality of a citizen
The Minister of Interior :
In accordance with the

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

provisions of

م2192 ) لسنة98( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطنة
: وزير الداخلية

Article(10/1/A) of the Sudanese Nationality Act 1994,
and pursuant to my authorizations in accordance

with the mandate issued by the president
of the Republican Decree No (308) of 2003 ,
and having viewed the recommendation of
the Director General of the Sudanese
police Forces as per the memorandum
No (4 / 2016) dated 5/1/2016 issue the
following decision.

ال ال ال

ال ال ال ال ال ال
م ت ال

بعال ال

أ مال ال الالن ا ال ال ال ن/9/91
م

ال ال ال ل

الاله تةال

2118 ال ال

طالتل ب مال مت تاال

Name of Decision

 ض ال ال ال ال ال ال ال ت/4/12/

م ال ال ال

عم ال ال الكا الم ال ال ال

 عم ال ال ال لا9118 ال ال ال

ال ال ال

بم الالأ أمالالت ض ال د نال ت مالالن

)814 م ال ال ت تاال ال

بم الالأ ر الالتت

ض ن م هت عال اال

للكع ع

/ /  ) ب ال ال ال ال ال ال ال مت ت ت2192 /8

-:  ال أصدر القرار اآلتي نصه2192/9/91

1. The name of this decision will be as ( Ministerial

decision Abrogation of Nationality of a Citizen of
2016) .

Abrogation

اسم القرار
ال ال ال

2. Abrogation of nationality by birth of the Citizen

SAADIA NESRELDIN MOHAMED NUR
Upon his request as of the mentioned date .

الرتت ا ال ال التت زت ا الر ال ال ال

.) 2192

ال الالم لال ال ال

م ل

.9

إسقاط

3 .Competent authorities shall take the necessary
measures to enforce this decision .

/ ب مال ال ك عن المــــواطــنة
اء ع ى

ال ال الالكزمال ال ال

Issued under my signature on (27) (3) 1437 h
Corresponds (7) of (1) 2016

 ضُ رط.2
سعدية نصر الدين دمحم نور عبد الرحيم
. ك إعض ال ال الالب ات من ض ت ه

إل تء

م ضن إض ال

. رتت

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain alabdeen
8

ل ال ال ال ال

 ع ى.8

ض ه

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع والعشرون من شهر ربيع
الموافق اليوم السابع من شهر يناير لسنة9886 أول لسنة
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Republic of Sudan

م2192

Minister of Interior

/ فريق أول ركن

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

عصممممت عامممد المممر من زيمممن

Republic of the Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

العابدين
وزير الداخلية

Ministerial decision No.(29)

Of 2016
Abrogation of Nationality of a citizen

C

The Minister of Interior :
In accordance with the

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

provisions of

Article(10/1/A) of the Sudanese Nationality Act 1994,
and pursuant to my authorizations in accordance

with the mandate issued by the president
of the Republican Decree No (308) of 2003 ,
and having viewed the recommendation of
the Director General of the Sudanese
police Forces as per the memorandum
No (17 / 2016) dated 10/1/2016 issue
the following decision.

م2192 ) لسنة21( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطنة
: وزير الداخلية
ال

ال

أ مالالن ا ال ن/9/91

ال ال ال ال بم الالأ أم الالت

م ت ال بم الأ رالتت
بعال ال لل الالكع ع ال ال

Name of Decision

م

الال ل

/96 ط ال ال التل ب م ال ال ال مت تا ال ال ال
ناله

1. The name of this decision will be as( Ministerial

decision Abrogation of Nationality of a Citizen of
2016) .

عمال ال لا

ه تة

2118 ال ال

م ال

عم الكا الم ال

9118 ال ال

ض د ن ت من

)814 م ال ال ت تاال ال

ض ن ال ال ال م ال ال ال هت ع ال ال ال ا ال ال ال

 ال أنال ت رالتت يضال2192/9/91  ) ضال ت2192

-:

Abrogation

2. Abrogation of nationality by birth of the Citizen
SHAHRAZAD KHALID HASSAN ELMAZ
Upon his request as of the mentioned date .

اسم القرار
ال ال ال ال

الرتت ا ال ال ال التت زت ا الر ال ال ال ال

.) 2192

3 .Competent authorities shall take the necessary
measures to enforce this decision .

 ال ال الالم لال ال ال ال.9
م ل

إسقاط
/ ب م ك ع الالال ن المــواطــــنة

ال ال ك

Issued under my signature on (2) (4) 1437 h

ال ال ال ال ال اء ع الالى ل ال

Corresponds (12) of (1) 2016

الكزم ال ال ال
General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain alabdeen
8

إل تء

 ضُ رط.2
شـــار اد دالـــد حســـن المـــا
. إعض ال ال الب ات من ض ت ه

م ضن إض ال ال ال ال

ال ال ال

. رتت

ع ى.8

ض ه
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Republic of Sudan

Minister of Interior

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني لسنة
م2192 هـ الموافق اليوم الثاني عشر من شهر يناير لسنة9886

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of the Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

/ فريق أول ركن

عصممممممت عامممممد المممممر من زيمممممن
العابدين

Ministerial decision No.(61)

وزير الداخلية

Of 2016
Abrogation of Nationality of a citizen
The Minister of Interior :
In accordance with the

C

provisions of

Article(10/1/A) of the Sudanese Nationality Act 1994,
and pursuant to my authorizations in accordance

with the mandate issued by the president
of the Republican Decree No (308) of 2003 ,
and having viewed the recommendation of
the Director General of the Sudanese
police Forces as per the memorandum
No (62 / 2016) dated 27/1/2016 issue
the following decision.

وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م2192 ) لسنة29( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
: وزير الداخلية
ال

ال

أ مالالن ا ال ن/9/91

ال ال ال ال بم الالأ أم الالت

م ت ال بم الأ رالتت

Name of Decisio
1. The name of this decision will be as ( Ministerial

decision Abrogation of Nationality of a Citizen of
2016) .

بعال ال لل الالكع ع ال ال

م

الال ل

2192 /22 طتل ب مال مت تاال
-: نه

عمال ال لا

ه تة

2118 ال ال

م ال

عم الكا الم ال

9118 ال ال

ض د ن ت من

)814 م ال ال ت تاال ال

ض ن م هت ع ا

 ال أن ت رتت يض2192/9/26 ض ت

Abrogation

اسم القرار

2. Abrogation of nationality by birth of the Citizen

ال ال ال

ALI MAHMOUD ELAMIN
Upon his request as of the mentioned date .

الرتت ا ال ال التت زت ا الر ال ال ال
.) 2192

3 .Competent authorities shall take the necessary
measures to enforce this decision .

ال الالم لال ال ال

.9

م لن

إسقاط
/ ب م ك عالالن المـواطــــن

 ضُ رط.2
علـــي محمـــود ا مـــين مــــحمد أحمـــد ال ال ال ال ال اء ع الالى ل بالاله
. ال ك إعضال ال الالب ات من ض ت ه

Issued under my signature on (21) (4) 1437 h
Corresponds (31) of (1) 2016

الكزم

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain alabdeen
1

إل تء

م ضن إض

. رتت

ع ى.8

ض ه
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Republic of Sudan

Minister of Interior
صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي والعشرون من شهر ربيع
هـ الموافق اليوم الحادي والثالثون من شهر يناير9886 الثاني لسنة
م2192 لسنة

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of the Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

/ فريق أول ركن

Ministerial decision No.(62)

عصممممممت عامممممد المممممر من زيمممممن

Of 2016
Abrogation of Nationality of a citizen

العابدين
وزير الداخلية

The Minister of Interior :
In accordance with the

provisions of

Article(10/1/A) of the Sudanese Nationality Act 1994,
and pursuant to my authorizations in accordance

with the mandate issued by the president
of the Republican Decree No (308) of 2003 ,
and having viewed the recommendation of
the Director General of the Sudanese
police Forces as per the memorandum
No (63 / 2016) dated 27/1/2016 issue
the following decision.

C
وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م2192 ) لسنة22( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
: وزير الداخلية
ال

ال

أ مالالن ا ال ن/9/91

ال ال ال ال بم الالأ أم الالت

Name of Decision

م ت ال بم الأ رالتت

1. The name of this decision will be as( Ministerial

بعال ال لل الالكع ع ال ال

decision Abrogation of Nationality of a Citizen of
2016) .

م

الال ل

عمال ال لا

ه تة

عم الكا الم ال

9118 ال ال

ض د ن ت من

2118 ال ال

/28 طال ال الالتل ب م ال ال ال مت تا ال ال ال

م ال

)814 م ال ال ت تاال ال

ض ن ال ال ال م ال ال ال هت ع ال ال ال ا ال ال ال

-: م ـ أصدر القرار اآلتي نصه7016/1/72  ) بتاريخ2192

Abrogation
2. Abrogation of nationality by birth of the Citizen

WHLEED SALAH SAEED NASR
Upon his request as of the mentioned date .

اسم القرار
ال ال ال

3 .Competent authorities shall take the necessary
measures to enforce this decision .

الرتت ا ال ال التت زت ا الر ال ال ال

.) 2192

ال الالم لال ال ال

م لن

.9

إسقاط

Issued under my signature on (21) (4) 1437 h

/ ب م ك عالالن المـواطــــن

Corresponds (31) of (1) 2016

ال ال ال ك

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain alabdeen
2

 ضُ رط.2
ولـيـــــد صــــعي ســــعيد نصــــر ال ال ال ال ال اء ع الالى ل ب الاله
. إعضال ال الالب ات من ض ت ه
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Minister of Interior

الكزم

إل تء

م ضن إض

ع ى.8

. رتت

ض ه

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Republic of the Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي والعشرون من شهر ربيع
هـ الموافق اليوم الحادي والثالثون من شهر يناير9886 الثاني لسنة
م2192 لسنة

Ministerial decision No.(574)
Of 2015
Abrogation of Nationality from a citizen

/ فريق أول ركن

عصممممممت عامممممد المممممر من زيمممممن

The Minister of Interior :
In accordance with the

العابدين
provisions of

وزير الداخلية

Article(10/1/A) of the Sudanese Nationality Act 1994,
and pursuant to my authorizations in accordance

with the mandate issued by the president
of the Republican Decree No (308) of 2003 ,
and having viewed the recommendation of
the Director General of the Sudanese
police Forces as per the memorandum
No (678 / 2015) dated 27/12/2015 issue
the following decision.

C
وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م2191 ) لسنة168( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطنة
: وزير الداخلية

Name of Decision

ال

1. The name of this decision will be as( Ministerial

ال

أ مالالن ا ال ن/9/91

ال ال ال ال بم الالأ أم الالت

decision Abrogation of Nationality of a Citizen of
2015) .

م ت ال بم الأ رالتت
بعال ال لل الالكع ع ال ال

Abrogation

م

الال ل

/264 ط ال الالتل ب مال ال ال مت تاال ال ال

2. Abrogation of nationality by birth of the Citizen

RANIA ABD ELAZIM HAMID FADL ALLA
Upon his request as of the mentioned date .

 ضالال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ت/4/12/
-: نه

3 .Competent authorities shall take the necessary
measures to enforce this decision .

عمال ال لا

ه تة

2118 ال ال

م ال

عم الكا الم ال

9118 ال ال

ض د ن ت من

)814 م ال ال ت تاال ال

ض نال ال ال مال ال ال هت عال ال ال اال ال ال

/ /  ) ب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال مت ت ت2191

 ال أن ت رتت يض2191/92/26

اسم القرار
ال ال ال

Issued under my signature on (17) (3) 1437 h

الرتت ا ال ال التت زت ا الر ال ال ال
.) 2191

Corresponds (28) of (12) 2016

ال الالم لال ال ال

.9

م لن

إسقاط
General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain alabdeen
6

/ ب م ك عالالن المـواطـــنة

 ضُ رط.2

الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد  9481المؤرخة في 2192/2/91م
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Republic of Sudan

Minister of Interior

رانيــة عبــد العحــيم حامــد فضــل هللا ال ال ال ال ال اء ع الالى ل ال
ال ك إعضال ال الالب ات من ض ت ه .

.8ع ى

ض ه

رتت .

إل تء

م ضن إض

الكزم

C
اإلعالنات القانونية
إعــالن

صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ربيع األول لسنة
9886هـ الموافق اليوم الثامن و العشرون من شهر ديسمار لسنة
2191م

إ ضال ال ال ال ا ع ى ا ال ال ال ال ال ال ال ال ن ضال ال ال هل
ر ال ن تاال ال ال ال  )98ال المال /91أ 9/أ  :عـــوض ادريس
ت

فريق أول ركن /

عصممممممت عامممممد المممممر من زيمممممن علي مال ال ال ال هال ال الت ضال ال ال ال ال ال ال ال ال الهال ال

العابدين

ال ال ال ال 9181

مل ال ال ال ال الهال ال ال ا ال ال ال م ال ال ز ال ال الن ال ال ال ال ال

أع ال ال ال الن م ال ل هال الن المت بك ال بن ال ض ال

وزير الداخلية

تد م

الل ع ى

الت الل

مال ت

ض ال هل ا اللعال

بمالمالضأ إلت

معال م ب لالمت إلا م مترة بجهة  :ابو هشيم ا ال لم م
ن

C

ب

ما م ض
ل
 -9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :سعيد يعقوب دمحم
 -2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :سعيد دمحم ادم
 -8تحد القطعة من الجهة الغربية:محمود دمحم سعيد
 -8تحد القطعة من الجهة الشرقية :ياسر على موسى

قرار رقم ( )2لسنة 2192م

:

نزع قطع زراعية للمصلحة العامة

عمالكا بكلمال

 1مالالن اال ن الالزع م ر ال

مال

ال  9181مرالالت ء م ال

 2114ض ال ال ال د
ت الالى

ال ال ال ل

ال 9181

رالالتت

ت ال

م ال ت( تا ال )9

ال

بم ال ال الالأ ا ال ال ال ن ال ال الالزع م ر ال ال ال

بع ال إللالالكع ع الالى ض ن ال

ض ل ط عمت ى  ،أن ت رتت يضى نه -:

ز الالت

إسم القرار وبدء العمل به-:

.9

 :افظ ا مد دمحم مروة

ُيسمى هــــ ا القــــرار قــــرار رقــــم ( )7لســــنة 7016بـنــزع
القـــطـــعـــة الزراعيـــة رقـــــــم ( )247وادى ســــوبا شـــرق )

أ مال ال لن

الاله عض الالتد ع ال ال

ض ال ال

أ مال ال ت أ

لر ال ال ال ت زتع ال ال ال ع ال ال الاله أن هضر ال ال ال ب عضت ال ال الاله مض ب ال ال ال ا
ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالالى ممض ال ال
م الالالض
ت الالم

من ض ت ل

إلعكن .

صــــــدر تحت توقيعي في اليوم السادس من شار يناير 7016م

 .7تنزع القطعة الم كورة بالجـدول أدنـــاه للمــصلحـــة العــــامــة
و لك لتدادلاا كلياً مع قـــرية حـــطاب .
4

عمال الالل

الالك ال مال لضض ال ز  )92ه مال ا الالض عطالالت ه مال ا

ويعـــــمل به من تاريخ التــــوقيع عليه .
ُ

نــزع األرض

معال ال الاله

الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد  9481المؤرخة في 2192/2/91م

The Gazette Published by Authority -issue No. 1849KH.on 15/ 2/ 2016

Republic of Sudan

الجــــدول

عوض ادريس علي

رقم القطعة

اسم المربوع

المسا ة المراد
نزعها بالفدان

كـليا ً  /جـزئيا ً

482

وادى سوبا
شرق

211

كـــلــيا ً

المممممممدير التنفيمممممم ي
لمحلية الدمازين

اإلطالع على الخريطة

C

 .8يمكـــــن اعطـــــــعع علـــــى الدــريطــــــــة الدـــاصــــــــة بـــاـــــــــ ه
القـــطـــعــة
المنزوعــة وتفـــاصيل التسجـــيل بمكتــب مـــدير عام مصلحة

إعالنات القانونية
إعــالن

ا راضي .

صدرتحت إسمي توقيعي في اليوم العاشر من شهر
يناير  2192م .
فريق أول مهندس ركن/

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال هل
 9181ر ال ال ال ن تا ال ال ال  )98م ال ال ال
ادريمممس علمممي مال ال هت ض هال ال

الر يم دمحم سين

والي
والية الخرطوم

/91أ 9/أ ال ال ال  :عمممممموض

مل ال ال

مال ال ل هن ر الالت بك ال ال بنال ال ض ال ال

عاد

ت ال ال

ض ال ال ه

ال ال

ال ال أع الالن

ال ال م ز ن

ض ال ال هل العال ال ا رض

الموضـــحة علـــى الدريطـــة المدرجـــة بمكتـــب اعراضـــي والمعلمـــة

با حمر بجهـــة العمارة كلورى ا

ن إلاال ال ال م

لم م

مضت .

C

ب  :الدرديرى بله خليل
ل

اإلعالنات القانونية
إعــالن
إ ضال ا ع ى اال ال ال ال ال ال ن ض ال ال الالهل
ر ال ال ال ن تا ال ال  )98م ال ال /91أ 9/أ  :عوض ادريس
ت

علي م هت ض ال ال ال ه

مل ال

مال ال ال ال ز ن الال ال ال ال ال أع ال ال ال ال الن

م ال ل هن الم ال ال الت بك ال ال ال ال بنال ال ال الال
تد م

الل ع ى

ال ال 9181

الت الل

ض الال

ض

لم م
ل

ما م ض :

ب

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :إبراهيم عثمان
..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :عاد الحفيظ عيسي
خليل
 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:مهدى دمحم المهدى
..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :الصديق مسعود

ال ال الهل ا ال ال ال اللالع

مال ت ال بمالمالضأ إلت

مالع م ب لمت إلا مال ال مترة بجهة  :ا مر موقى ال ال الالا ال
ال ال ال ال ن .

 :إبراهيم يعقوب إبراهيم الاشرى

ما م ض :

أ مال ال لن

الاله عض الالتد ع ال ال

ض ال ال

أ مال ال ت أ

لر ال ت زتع ال ع الاله أن هضر ال ب عضت الاله مض ب ال ا
ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالالى ممض ال ال
م الالالض
ت الالم

من ض ت ل
1

مت ال معالاله
عمال الالل

الالك ال مال لضض ال ز  )92ه مال ا الالض عطالالت ه مال ا
إلعكن .
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-9

تحد القطعة من الجهة الشمالية :

-2

تحد القطعة من الجهة الجنوبية :شــارع
تحد القطعة من الجهة الغربية:الخير عاد هللا ا مد
تحد القطعة من الجهة الشرقية :شـارع

-8

-8

بيلو عاد الر يم
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع من شار يناير 7016م

عوض ادريس علي
المممممممدير التنفيمممممم ي
لمحلية الدمازين

ه عضتد ع

أ م لن

أ مال ت أ لرال ت

ض ال

زتع ال ال ال ع ال ال الاله أن هضر ال ال ال ب عضت ال ال الاله مض ب ال ال ال ا مت ال ال ال
ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

ك

من ض ت ل

م لضض

إلعكن .

معال ال الاله
عم الالل

C

ز  )92ه مال ا الض عطالت ه مال ا

إعالنات القانونية
إعــالن

صدر تحت توقيعي في اليوم الواحد والثعثون من شار ديسمبر7012م

عوض ادريس علي
المدير التنفي ي لمحلية الدمازين

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال هل
 9181ر ن تاال  )98مال /91أ 9/أ ال عموض ادريمس
ت ال ال

علممي م ال هت ض هال
رت بك

مل ال
ض

بن ض

ال م ز ن

ض ال ال ه

ال ال

ال أع الالن م ال ل هن

هل الع ا رض الموضحة على

الدريطـــة المدرجـــة بمكتـــب اعراضـــي والمعلمـــة بـــا حمر بإســـــــم

حكومــــة السودان عقامـــة .جنينة
مقتر ة :بيجاوى
ب :ابكر ادم مــحـمـد يـوســف /مـحمد مد ادم/مـحمد اسماعيل

C
اإلعالنات القانونية
إعــالن
إ ضال ا ع ى ا ن ض
تا ال ال ال ال ال ال ال  )98م ال ال ال ال

هل

ت

ال 9181

إلت

رال ال ن

الال ل ع ى

الت الل

مال ت

 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:عمر ابكر

معال م ب لالمت ا ال ال ال ال ال لم م ال ال ال ال

إلا ال ال ال مال ال جنينة
مقتر ة بجهة  :بيجاوى
ب  :جــيالنى عثــمان جــورو

..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :النيل األزرق

ض ال ال ال ال ال ال الهل
بمالمالضأ
ن

ما م ض :
 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :ا مد يوسف
..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :على دمحم ادم

بمل ال ال ال اله ال ال اال ال ال ال م ال ال ال ال ال ز ال الن ال ال ال ال ال ال

أع ال ال ال الن م ال ل هال الن ال ال المت بك الال بن ال ض ال ال ال ال

اال ال ال اللعال

ل

/91أ 9/أ  :عـــوض ادريــس

عـلــي م ال ال ال هت ض ال ال ال ال ال ال ال اله
تد م

ابراهيم

أ مال ال لن

الاله عض الالتد ع ال ال

ض ال ال

أ مال ال ت أ

لرال ت زتع ال ع ع الاله أن هضرال ب عضت الاله مض بال ا
م الالالض

ت الالم

من ض ت ل
91

إ الالالى ممض ال ال

مت ال معالاله

ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع

عمال الالل

الالك ال مال لضض ال ز  )92ه مال ا الالض عطالالت ه مال ا
إلعكن .

الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد  9481المؤرخة في 2192/2/91م

The Gazette Published by Authority -issue No. 1849KH.on 15/ 2/ 2016

Republic of Sudan

ما م ض
ل
 -9تحد القطعة من الجهة الشمالية :ادم موسى دمحم
موسى
تحد القطعة من الجهة الجنوبية  :ا مد عثمان
-2
:

-8

-8

الغربية:النور دمحم موسى

تحد القطعة من الجهة
تحد القطعة من الجهة الشرقية  :النيل األزرق

أ م لن

زتع ال ال ال
م الالض

تم

صدر تحت توقيعي في اليوم الدامس والعشرون من شار يناير 7016م

ه عضتد ع

ك

من ض ت ل

إلعكن .

المدير التنفي ي
لمحلية الدمازين

أ مال ت أ لرال ت

ض ال

ع ال الاله أن هضرال ال ال ب عضت ال الاله مض بال ال ال ا
ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م لضض

عوض ادريس علي

مت ال ال ال مع ال الاله

C

عم الالل

ز  )92ه مال ا الض عطالت ه مال ا

صدر تحت توقيعي في اليوم الدامس والعشرون من شار يناير 7016م

إعالنات القانونية
إعــالن
إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال هل
 9181ر ال ال ال ن تا ال ال ال  )98م ال ال ال

ض ال ال ه

/91أ 9/أ ال ال ال  :عمممممموض

مل ال ال

الدمازين

عوض ادريس علي ادريمممس علمممي مال ال هت ض هال ال
المدير التنفي ي لمحلية مال ال ل هن ر الالت بك ال ال بنال ال ض ال ال

ت ال ال

ال ال

ال ال أع الالن

ال ال م ز ن

ض ال ال هل العال ال ا رض

الموضـــحة علـــى الدريطـــة المدرجـــة بمكتـــب اعراضـــي والمعلمـــة

با حمر عقـامة .مترة بجهة قوني بإسم حكومة السودان .
ب

C

ل

إعالنات القانونية
إعــالن
إ الالض ا ع الالى اال ال ن ض ال ال هل
 9181ر ال ال ن تا ال ال  )98م ال ال
ادريممس علممي م ال هت ض ه ال

ت ال ال

ض ال ال ه

ال ال

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :على دمحم دمحم
مصطفي
..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية  :مدى دمحم
مصطفي
 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:ابكر دمحم شريف

ض ال هل الع ال ا رض

الموضـــحة علـــى الدريطـــة المدرجـــة بمكتـــب اعراضـــي والمعلمـــة

با حمر عقامة .مترة بجهة قـونى بإسم حكومة السودان .
ب

ما م ض :

..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :خط كهرباء
/91أ 9/أ ال ال  :عممممموض
الخرطوم
مل ال ال م ز ن ال أع الالن

م ال ل هن رالالت بك ال بن ال ض ال

:مصطفي مـحمد مصطفي

:عاد المنعم عمر دمحم محمود

أ مال ال لن

الاله عض الالتد ع ال ال

ض ال ال

أ مال ال ت أ

لرال ت زتع ال ع ع الاله أن هضرال ب عضت الاله مض بال ا
ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالالى ممض ال ال
م الالالض

مت ال معالاله

99

عمال الالل
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ل

ت الالم

ما م ض :

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية :

من ض ت ل

مدى دمحم

مصطفي

الالك ال مال لضض ال ز  )92ه مال ا الالض عطالالت ه مال ا
إلعكن .

..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :دمحم أ مد دمحم
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شار يناير 7012م

 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:ابكر دمحم شريف

..8تحد القطعة من الجهة الشرقية

:خط كهرباء

الخرطوم

عوض إدريس
علي
أ م ال لن

ض ال

الاله عضالالتد ع ال

أ م ال ت أ

لر ت زتع ع ع ه أن هضر ب عضت ه مض ب ا
ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض

مت ال معاله

تم

ك

من ض ت ل

م لضض

إلعكن .

المدير التنفي ي
لمحلية الدمازين

عم الالل

ز  )92ه مال ا الض عطالت ه مال ا

C

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن عشر من شار يناير 7016م

إعالنات القانونية
إعــالن

عوض إدريس

ال ا أعلــن الم ـواطنين ال ـرام باننــا بصــدد تســوية وتســجيل

المدير التنفي ي

قطعـــة الموضـــحة ا رض علـــى الدرطـــة المدرجـــة بمكتـــب اعدارة

علي
لمحلية الدمازين

والمعــــــلمة بــاللون ا حـــــــمر باســـــــم حـــــكومـــــة الســـــــــودان و لــك
بغـــرض إقاممممة متمممرة – جنينـــة مقترحـــة مزرعـــة مدتلطـــة بجاـــة
الجرف.

ب

C

ل

إعالنات القانونية
إعــالن
إ الالض ا ع الالى اال ال ن ض ال ال هل
 9181ر ال ال ن تا ال ال  )98م ال ال

إدريممس علممي م ال هت ض ه ال

ت ال ال

ض ال ال ه

ال ال

/91أ 9/أ ال ال  :عممممموض

مل ال

المواطن  :عاد هللا دمحم ابكر عثمان

ال م ز ن

ما م ض :

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية :عثمان ابكر دمحم
..2تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :ا مد الحسين دفع هللا
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:ا مد الحسين دفع هللا
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :النيل األزرق

ال أع الالن
92
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م ال ل هن رالالت بك ال بن ال ض ال

ض ال هل الع ال ا رض أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ لر ال ت

الموضـــحة علـــى الدريطـــة المدرجـــة بمكتـــب اعراضـــي والمعلمـــة زتع ال ع ع الاله أن هضر ال ب عضت الاله مض ب ال ا
عمالالل ت الالم
ال م مل ال أا ال ء ال ع
با حمر عقامة .مترة بجهة قوني بإسم حكومة السودان  .إ الالى ممض ال
 :مدى دمحم مصطفي

ب

ال م ال لضض ال ز  )91ه م ال ا

ل
ما م ض :

ل

إلعكن .

الر من دمحم
المدير التنفي ي

..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :خط كهربا
الخرطوم
أ م ال لن

تم

ك

من ض ت ل

إلعكن .

لمحلية الرصيرص

أ م ال ت أ

لر ت زتع ع ع ه أن هضر ب عضت ه مض ب ا
ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
م لضض

م ال عطالالت ه م ال ا مالالن ض ال ت

كمال الدين عاد

 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:ابكر دمحم شريف

الاله عضالالتد ع ال

مت ال معاله

C

عم الالل

ز  )92ه مال ا الض عطالت ه مال ا

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن عشر من شار يناير 7016م

عوض إدريس
علي
المدير التنفي ي

إعالنات القانونية
إعــالن
ال ا أعلــن الم ـواطنين ال ـرام باننــا بصــدد تســوية وتســجيل
قطعـــة الموضـــحة ا رض علـــى الدرطـــة المدرجـــة بمكتـــب اعدارة

والمعــــــلمة بــاللون ا حـــــــمر باســـــــم حـــــكومـــــة الســـــــــودان و لــك
بغـــرض إقاممممة متـــرة – جنينمممة مقترحـــة مزرعـــة مدتلطـــة بجاـــة
الطرفــة.

لمحلية الدمازين

ب

C
إعالنات القانونية
إعــالن

الالك

صدر تحت توقيعي في اليوم الحادى عشر من شار يناير 7016م

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عاد المنعم عمر
محمود
..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :مصطفي دمحم
مصطفي

ض ال

معالاله م الالض

المواطن  :هــارون دمحم امد
ل

ما م ض :

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية :عااس دمحم على
..2تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :الطاهر عوض
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:عااس دمحم على
98
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ال ا أعلــن المـواطنين ال ـرام باننــا بصــدد تســوية وتســجيل

..8تحد القطعة من الجهة الغربية :النيل األزرق

قطعــة الموضــحة ا رض علــى الدرطــة المدرجــة بمكتــب اعدارة أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

أ م ال ت أ لر ال ت

ض ال

والمعــــلمة باللون ا حـــــمر باســــــم حـــــكومــــة الســــــــودان و لـك
زتع ال ع ع الاله أن هضر ال ب عضت الاله مض ب ال ا
الالك
عمالالل ت الالم
ال م مل ال أا ال ء ال ع
بغــرض إقاممممة متـــرة – جنينمممة مقترحــة مزرعـــة مدتلطـــة بجاـــة إ الالى ممض ال
الجرف .
ال م ال لضض ال ز  )91ه م ال ا م ال عطالالت ه م ال ا مالالن ض ال ت

ب

ل

المواطن  :هــارون دمحم امد

ل

معالاله م الالض

إلعكن .

صدر تحت توقيعي في اليوم الحادى عشر من شار يناير 7016م

ما م ض :

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية

:ا مد الحسين /عاد الر من

كمال الدين عاد

دمحم امد

:عثمان ابكر دمحم

الر من دمحم

..2تحدد القطعة من الجهة الجنوبية
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:مهدى بشير
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :النيل األزرق
أ م لن

ه عضتد ع

ض ال

زتع ع ع ه أن هضر ب عضت اله مض بال ا
عمالل ت الم
م مل أا ال ء ال ع
إ ى ممض
ل

إلعكن .

لمحلية الرصيرص

أ مال ت أ لرال ت
معاله م الض

م لضض ال ز  )91ه مال ا

المدير التنفي ي

C

الك

م ال عطالت ه مال ا مالن ضال ت

إعالنات القانونية
إعــالن

صدر تحت توقيعي في اليوم الحادى عشر من شار يناير 7016م

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ال ن ض ال ال ال
رال ال ن تاال ال  )98مال ال /91أ 9/أ ال ال  :الحمممان قنمممديل أ ممممد
ت ال ال ال

م ال هت ض ه ال

كمال الدين عاد
الر من دمحم
المدير التنفي ي
لمحلية الرصيرص

بك ال ال بن ال ال ض ال ال

بمل ال قيسممان

ال ال ال 9181

ال أع الالن م ال ل هن رالالت

ض ال ال هل الع ال ال ا رض الموضــــحة علــــى

الدريطـة المدرجــة بمكتــب اعراضــي والمعلمـة بــالقلم ا حمــر بإســم
حكومة السودان عقامة متتم –

ب

مرضتح :مترة

المـواطــن  :دمحم اخونا قماورو
ل

C
98

ه – مزتع م ض له

ما م ض :
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 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :شارع
..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :ابراهيم جمعه
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:خور تمن
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :بالد دمحم اخونا

إعالنات القانونية
إعــالن
ال ا أعلــن المـواطنين ال ـرام باننــا بصــدد تســوية وتســجيل

أ م لن

قطعــة الموضــحة ا رض علــى الدرطــة المدرجــة بمكتــب اعدارة

ض ال

ه عضتد ع ال

والمعــــلمة باللون ا حـــــمر باســــــم حـــــكومــــة الســــــــودان و لـك زتع هضر ب عضت ه مض بال ا
عم الالل ت الالم ال ال مال ال
ال ال م مل الال أا ال ال ء ال ال ع
بغــرض إقامممة متــرة – جنينممة مقترحــة مزرعــة مدتلطــة بجاـــة ممض ال ال
الاكروى.
لضض ز  )92ه م ا ض عطت ه م ا من ض ت ل إلعكن .
ب

معاله م الض

أ

مال ت لرال ت
ا ض ال إ الى

المـواطــن  :بلــه مـحـمـد على
ل

صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث عشر من شار أغسطس7014م

ما م ض :

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية :ادم بليلو ابكر
..2تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :دمحم عكاشه
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:صالح ادم ـمد
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :عمر المنـقـورى
أ مال ال لن

الاله عض الالتد ع ال ال

ض ال ال

الالك ال م ال لضض ال ز  )91ه مال ا

ه م ا من ض ت ل

إلعكن .

أ مد
المممدير التنفيمم ي
لمحلية قيسان

أ مال ال ت أ

لرال ال ت زتع ال ال ع ع ال الاله أن هضرال ال ب عضت ال الاله مض ب ال ال ا
ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
ت الالم

الحان قنديل

معالالاله

عم الالل

C

م ال عطالالت

إعالنات القانونية
إعــالن

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع عشر من شار يناير 7016م

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ال ن ض ال ال ال
رال ال ن تاال ال  )98مال ال /91أ 9/أ ال ال  :أ ممممد سمممين مطمممر
ت ال ال ال

كمال الدين عاد
الر من دمحم
المدير التنفي ي
لمحلية الرصيرص

م ال هت ض ه ال

بك ال ال بن ال ال ض ال ال

بمل ال قيسممان

ال ال ال 9181

ال أع الالن م ال ل هن رالالت

ض ال ال هل الع ال ال ا رض الموضــــحة علــــى

الدريطـة المدرجــة بمكتــب اعراضــي والمعلمـة بــالقلم ا حمــر بإســم
حكومة السودان عقامة متتم –

91

ه – مزتع م ض له
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C

ب

إعالنات القانونية
إعــالن

مال هت ض هال

بمل ال قيسممان

المـواطــن  :على دمحم ابكر
ل

ما م ض :
 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عوض دمحم هجو
..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :زايد باب هللا
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:خضر دمحم هجو
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :القاضى ابراهيم

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
ر ال ن تا ال  )98م ال /91أ 9/أ ال  :الحممان قنممديل أ مممد
ت ال ال

مرضتح :مترة

ال ال 9181

ال أع الالن مال ل هن رالالت

أ م لن

ه عضتد ع ال

ض ال

أ

مال ت لرال ت

ض ال ال هل العال ال ا رض الموضـــحة علـــى
بك ال ال بنال ال ض ال ال
زتع هضر ب عضت ه مض بال ا
الدريطة المدرجة بمكتب اعراضي والمعلمة بـالقلم ا حمـر بإسـم
عم الالل ت الالم ال ال مال ال
ال ال م مل الال أا ال ال ء ال ال ع
ممض ال ال
حكومة السودان عقامة متتم – ه – مزتع م ض له
لضض ز  )92ه م ا ض عطت ه م ا من ض ت ل إلعكن .
مرضتح :مترة

ب

معاله م الض

ا ض ال إ الى

المـواطــن  :بادى عاوش التوتو منوا
ما م ض :

ل

صدر تحت توقيعي في اليوم الواحد والثعثون من شار ديسمبر7012م

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :نمر
كورو/اوالد عاد هللا
..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :عاد السيد ماد
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:رجب اتوتا
..8تحد القطعة من الجهة الغربية  :افـــظ أرباب
أ مال ال ال لن

ال الاله عض ال الالتد ع ال ال ال

ض ال ال ال

ضت ل

مطر
المدير التنفي ي
لمحلية قيسان

أ مال ال ال ت

لرال ال ت زتع ال ال هضرال ال ب عضت الاله مض بال ال ا
ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
ا ض ال ال إ ال الالى ممض ال ال
ت الالم

أ مد سين

مع الاله م الالض

عمال الالل

C

ال م ال لضض ال ز  )92ه مال ا الالض عطالالت ه م ال ا مالالن

إعالنات القانونية
إعــالن

إلعكن .

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ال ن ض ال ال ال
رال ال ن تاال ال  )98مال ال /91أ 9/أ ال ال  :أ ممممد سمممين مطمممر
ت ال ال ال

صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث عشر من شار أغسطس7014م

م ال هت ض ه ال

الحان قنديل
أ مد
المممممممممممممممممممممدير
التنفي ي لمحلية قيسان

بك ال ال بن ال ال ض ال ال

بمل ال قيسممان

ال ال ال 9181

ال أع الالن م ال ل هن رالالت

ض ال ال هل الع ال ال ا رض الموضــــحة علــــى

الدريطـة المدرجــة بمكتــب اعراضــي والمعلمـة بــالقلم ا حمـر بإســم
92
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حكومة السودان عقامة متتم –

مرضتح :مترة
ب

C

المـواطــن  :ثانى دمحم /عمر عثمان
ل

ما م ض :
 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عاد هللا دسومة
..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :دمحم مصطفي بله
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:ردمية المدينة ()4
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :طريق الكرمك

إعالنات القانونية
إعــالن
إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
ر ال ن تا ال  )98م ال /91أ 9/أ ال  :أ مممد سممين مطممر
ت ال ال

ال ال 9181

أ م لن

ه عضتد ع ال

مال هت ض هال بمل ال قيسممان ال أع الالن مال ل هن رالالت
زتع هضر ب عضت ه مض بال ا
ض ال ال هل العال ال ا رض الموضـــحة علـــى
بك ال ال بنال ال ض ال ال
ال ال م مل الال أا ال ال ء ال ال ع
ممض ال ال

الدريطة المدرجة بمكتب اعراضي والمعلمة بـالقلم ا حمـر بإسـم
حكومة السودان عقامة متتم –

مرضتح :مترة
ب

ه – مزتع م ض له

لضض

المـواطــن  :ابراهيم دمحم ابكر
ل

ضت ل

عم الالل ت الالم

ا ض ال إ الى
ال ال مال ال

إلعكن .

ض ال ال ال

أ مد سين
مطر
المدير التنفي ي
لمحلية قيسان

أ مال ال ال ت

لرال ال ت زتع ال ال هضرال ال ب عضت الاله مض بال ال ا
ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
ا ض ال ال إ ال الالى ممض ال ال
ت الالم

معاله م الض

ز  )92ه م ا ض عطت ه م ا من ض ت ل

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :ضرار سليمان
..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :ذايد باب هللا
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:على دمحم ابكر
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :الفكى دنقس
أ مال ال ال لن

ض ال

أ

مال ت لرال ت

صدر تحت توقيعي في اليوم التاسع والعشرون من شار ديسمبر7012م

ما م ض :

ال الاله عض ال الالتد ع ال ال ال

ه – مزتع م ض له

مع الاله م الالض

عمال الالل

C

ال م ال لضض ال ز  )92ه مال ا الالض عطالالت ه م ال ا مالالن
إلعكن .

إعالنات القانونية
إعــالن

صدر تحت توقيعي في اليوم الواحد والثعثون من شار ديسمبر7012م

ال ال ال 9181
ت ال ال ال
إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ال ن ض ال ال ال
رال ال ن تاال ال  )98مال ال /91أ 9/أ ال ال  :أ ممممد سمممين مطمممر

أ مد سين

م ال هت ض ه ال

مطر
96

بمل ال قيسممان

ال أع الالن م ال ل هن رالالت
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بك ال ال بن ال ال ض ال ال

المدير
التنفي ي لمحلية قيسان

ض ال ال هل الع ال ال ا رض الموضــــحة علــــى

الدريطـة المدرجــة بمكتــب اعراضــي والمعلمـة بــالقلم ا حمــر بإســم
حكومة السودان عقامة متتم –

مرضتح :مترة
ب

C
إعالنات القانونية
إعــالن

المـواطــن  :اسماعيل أ مد موسى بابكر
ل

ما م ض :
 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عـوض ســعـد
..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :عمر دمحم
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:قاسم آدم وأخوانه
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :شـــارع

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
ر ال ن تا ال  )98م ال /91أ 9/أ ال  :أ مممد سممين مطممر
ت ال ال

ال ال 9181

أ م لن

ه عضتد ع ال

مال هت ض هال بمل ال قيسممان ال أع الالن مال ل هن رالالت
زتع هضر ب عضت ه مض بال ا
ض ال ال هل العال ال ا رض الموضـــحة علـــى
بك ال ال بنال ال ض ال ال
ال ال م مل الال أا ال ال ء ال ال ع
ممض ال ال

الدريطة المدرجة بمكتب اعراضي والمعلمة بـالقلم ا حمـر بإسـم
حكومة السودان عقامة متتم –

ب

ه – مزتع م ض له

ه – مزتع م ض له

لضض

ض ال

معاله م الض

أ

مال ت لرال ت

عم الالل ت الالم

ز  )92ه م ا ض عطت ه م ا من ض ت ل

ا ض ال إ الى
ال ال مال ال

إلعكن .

مرضتح :مترة
المـواطــن  :عاد هللا دمحم صالح أ مد
ما م ض :

ل

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شار يناير 7016م

 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :خور مقنزة
..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :ابراهيم روقوا
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:مترة موسى دمحم

أ مد سين مطر
المدير التنفي ي

أ مد

لمحلية قيسان

..8تحد القطعة من الجهة الغربية :معاوية أ مد سين
أ مال ال ال لن

ال الاله عض ال الالتد ع ال ال ال

ض ال ال ال

أ مال ال ال ت

لرال ال ت زتع ال ال هضرال ال ب عضت الاله مض بال ال ا
ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
ا ض ال ال إ ال الالى ممض ال ال

مع الاله م الالض

ت الالم

ضت ل

عمال الالل

ال م ال لضض ال ز  )92ه مال ا الالض عطالالت ه م ال ا مالالن
إلعكن .

صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من شار يناير 7016م

C

اإلعالنات العمومية
بموجب اإلشــهادات الشرعيــة/اإلقرارات المشـفوعة
باليــمين ثـات إن األسماء التالية لمسمي وا د -:
(-9عطـانه عاد هللا عاد القادر ابراهيم) و(عطانه عاد هللا سليمان
دمحم)
( -2ابوزيد الصديق ابراهــيم) و( ــسان الصــديــق ابراهيم
94
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مد)
أ مد سين
مطر
المدير
التنفي ي لمحلية قيسان

( -8نــاصـــر الصــافى مــحــمد على)و(عــادل الصــافى
مــحــمد على)
(-8مصطفى مــوسـى اخيـشن بريمه) و(مصـطفى مــوسـى
اخـشن بريمه )
(-1أ ــمــد الفــاتــح أ ــمد محـمد) و(أ مد دمحم الفاتح أ مد دمحم)
(-2مـحـمد ابو شامـه الاخيت نعمه ابو شامه) و(دمحم ر مه هللا الاخيت نعمه
ابو شامه)

(-6عــصام الـدين عاده على ــسين الحان) و(عـصام عاده على
ـسين)
( -4قيس الهـادى سب الرسول دمحم) و (قيس الهادى سب الرسول
الحان دمحم)

C

 (-1ــفـصــه ادم ابــراهــيم ادم) و( اــصــه ادم ابــراهــيــم
ادم)
إعالنات القانونية
(-91عثـمان الهــاجي آدم الهــاجي) و(مــحمد طــاهر دمحم الزيـن
إعــالن
بابكر)
(-99نـادية جاـل سـعد هللا ابراهيم) و(نـادية جـال سعد هللا جال
ال ال 9181
ت ال ال
إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
السند)
ر ال ن تا ال  )98م ال /91أ 9/أ ال  :أ مممد سممين مطممر ( -92خديــجــة الاشرى مــالك دمحم) و(خديــجة بـشرى مــالك
مـحمد)
مال هت ض هال بمل ال قيسممان ال أع الالن مال ل هن رالالت (-98يـــولـيــانا كــــالياــســـو نـيـــديا) و(يــولــيانا كــالياــسـو)
ض ال ال هل العال ال ا رض الموضـــحة علـــى ( -98يـــــولــــيانا كـــــاليــاـــســو) و(لــــــــولـــى مـــــتــوكــــــل)
بك ال ال بنال ال ض ال ال
(-91االمــين المــاارك ــامــد مــاارك) و(االمـــين مــاارك
الدريطة المدرجة بمكتب اعراضي والمعلمة بـالقلم ا حمـر بإسـم ـامد ماارك)
(-92بســمه ناتــمــاي جــارو منــدو) و(بــسمـة ناتمــاي كــوكـــو
حكومة السودان عقامة متتم – ه – مزتع م ض له

مرضتح :مترة

ب

المـواطــن  :عاد القــادر ادم برنجى
ل

ما م ض :
 .9تحد القطعة من الجهة الشمالية  :شاطى الاحر
..2تحد القطعة من الجهة الجنوبية :ناصر ادريس
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:عوض خميس
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :متره صالح نايــل
أ مال ال ال لن

ال الاله عض ال الالتد ع ال ال ال

ض ال ال ال

أ مال ال ال ت

لرال ال ت زتع ال ال هضرال ال ب عضت الاله مض بال ال ا
ال ال م مل ال ال أا ال ال ء ال ال ع
ا ض ال ال إ ال الالى ممض ال ال

مع الاله م الالض

مــندو)
(-96عاد هللا محمود عاد هللا عليوه) و(عاد هللا مــحـمود عاد هللا ناصر
عليوه)
( -94مــاارك ابــراهيم الســمان) و(مــاارك ابــراهــيم ــسن
الســمانى )
( -91ســتــنا بابــكر مــحــمــد ــــســـن) و (ســتــنا بابــكــر
ــســـن)
(-21ام كلـثوم عاد هللا دمحم الشيخ) و( كلثوم عاد هللا دمحم الشيخ)

(-29النزير القـاسم الصادق سن) و(النزير أبو القاسم
الصادق سن)
( -22خــالد مـحــمــد مــوسى كــافى) و(كــوكــو بريــش تيــسو
كافى)
(-28ثوياـه عز الدين ابراهيم النور) و(سـوياه عز الدين ابراهيم
النور)
(-28الجيلى مـوسى سـيــن ا ــمــد) و(الجيلى مــوســى ــسيــن

عم ال الالل طــويل)
(-21ســت النــساء الصديق أ ـــمد عمر) و(ســت النساء الصديق
ت الالم ال م ال لضض ال ز  )92ه مال ا الالض عطالالت ه م ال ا مالالن أ مد دمحم)
 (-22ــواء مــحــمـد عـيسي ــموده) و( ــواء مــحــمد ـــافــظ
ض ت ل إلعكن .
نـــواى)
( -26الهــادى مــحــمد أ ــمــد عاد هللا) و(الهــادى مــحـمد أ ــمـد
قشى)
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صدر تحـــت توقيعي في اليوم العــــاشر من شار ينـــاير 7016م

أ مد سين
مطر
المدير
التنفي ي لمحلية قيسان

(-81النور خــليفة الزبير جـاد هللا) و(النور الخلـيفـة الزبير
جــاد هللا)
(-82الهــادى ا ــمـد مــحـمد على) و(الهــادى ا ــمـد عــمر على
مـحـمد)
(-86مــائــده عيــســي بــشيــر عـــمــر) و(مــاجــدة عيــســي
بــشـير)
(-84عــثــمان إبــراهيـــم ادم) و(عـــثــمان ابراهــيم عـثـــمان
هاــنلى)
(-81فــائـزه بخيــت االمــين عــاللى) و(زايــده بخــيــت االمـيـن
عـــاللى)
( -81ر ــمــة هللا مـحمد ر مة هللا الخير) و( مة هللا دمحم ر مة هللا
دمحم)
(ر ـــمـــة الـلـه مــحــمـد ر ــــمــة الـلــه مـــحـــمــد خــيــر)
(-89يــاســـر إســـماعــيل بــرعــى) و(يـاســر إســـمـاعيــل
الاـــرعــى)
(-82نـجــوى عــوض بـدوى مـــوسـى) و(نـجــوى عـــوض الاــدوى
مـوســى)
(-88الشافعى ادريس الحسن ابو قرون) و(الشافعى ادريس الحسن
الشيخ دمحم)
(-88أبوبـكر أ ـمد عـاد الر ـمن أ ـمد) و(أبو بكر دمحم عاد الر من
بوس)
(-81نـعــمان طــه ابــراهيــم عـثمان) و(النعـمان طــه ابراهــيم
عــثـمان)
(-82ا ــمــد مــوســى مــحــمــد على) و(أ ــمــد مــوســى عـلى
الـمادح)
(--86مرضيه محـمد على عوض هللا دمحم) و(مرضـيه دمحم على
عوض السيد)
(-84امــيره سـيـد عاد الر ـمـن عـمر) و(امـيـره سـيـد عاـد الـر من
أغـا)
(-81ســعاد ــان الطــاهر مــحـمد ادم)و(ســعــاد الطــاهر مــحــمــد
ادم)
(-11منى ــسن صـديق الحـان ـسين) و(منى ـسن صـديـق ـان
الحسـين)
(-19نــصر الــديــن ا ــمد الطيب أ مد) و(نــصر أ ــمد الطــيب
ا ـمـد)
(-12النــور ا ــمـد على عـااد) و(مــحــمـد النـور فــضل الـلـه على
عــااد)
(-18إبــراهـيم عوض يوسف قسم هللا) و(الخـلـيل عـوض يـوسـف

( 24نـصر الدين خـالد عاد الر من آدم) و(نـصر خالد عاد
الر من آدم)
(-21يـاسـر عاد المجـيد ـمود الســالل) و(يـاســر عاد المــجيد
السالل)
( -81مـنة اللـه عـماد الدين عوض ابراهيم الكوباني)و(منة

هللا عماد
الــدين عـــوض ابــراهــيــم مـــحــمـد نــور
الكـــوبــاني)
(– 89هاة اللـه عـماد الدين عوض ابراهيم الكوباني)و(هاة
هللا عماد
الــدين عـــوض ابــراهــيــم مـــحــمـد نــور
الكـــوبــاني)
( -82آية اللـه عـماد الدين عوض ابراهيم الكوباني)و(آية هللا
عـماد
الــدين عـــوض ابــراهــيــم مـــحــمـد نــور
الكـــوبــاني)
(-88عــاــد الـــلــه عـــامـر إبـــــرة) و(درنـــــو عـــامـــر
إبـــرة)
(-88عــادل عدالن قسم الخالق العااس) و(عـادل مزه عاد
الوهاب مزه)
 ( -41منــ ر مــحــمد ا ــمــد مــحــمد والــدته هى تــغريــد عاد
القـادر
ا ــــمــــد المــــــنـــــصـــــور مـــن مــــوالــــيـــــد
) 2114/9/91
(-49أن( مــحــمــد) هو إبــن على الطـــاهــر على مــحــمــد نــســاا ً )
مـــن
ً
زوجته شرعا تو يده عاد المنعم الطيب مــحمد المـــولود بتـــاريخ
9111/9/9
بـــحــــــي الســـــــــالم شــــــــمــــال غـــرب كـــردفــــــــــان )
(-42ان عاد الغني ماروك عاد الناي ماروك ) اسمه الصحيح كما ورد
بالجنســية
رقـــم  829862اصــدار مــديريه الجــزيره ود مدنى بتاريخ
( -48 )9144/6/2أن رمــاز المــولــودة في 2119/9/9م وثريا

المــولـــودة 2111/9/96م هما ابنتي نساا ً
من زوجتي ام الحسن ضو الايت ابراهيم قـد ســقـطـت أســمائــهن مــن
ســجــل
المــواليـد وطلب تسجيلـــهن واســـتخـــران شــــهـــادات المـــيـــالد
لــهـــن)

(-48أن ســوسـن) و(نـسرين موسي سن ادريس عمر) بناتي من
زوجتي شرعــــا ً
(فــاطمه يــونــس جاــاره هارون وهن من مواليد على التوالي
9141/2/92م
و 9142 /6/9بالســـعوديـــة وقـــد ســـقـطــت اســــمائـــهـــن
مــــن
ســجــــــالت المــــــواليـــد واال ـــصاء وأطـــلب إثــــــاات
ذلــــك
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قسـم هللا)
( -18هـند بـشـير دفـع الـلـه بابـكر مـحـمد) و(هنده بـشير دفـع الـلـه
بابكر)
(-11وعد الوليد عاد الر من دمحم الحسن) و(وعد وليد عاد الر من دمحم
الحسن)
(-12مــاجــد االمــين الطـيـب االمـين)و(ابـو سـفـيان االمـيـن الطيب

االمين)
(-16مــاجـــده ســنين هـرون روبــي) و(مــاجــده ســنيــن هــرون
دوبــي)
(-14إبراهـــيم ا ـــمــد عــلي وهــاي) و(إبــراهـيــم ا ـــمــد
وهـاــي)
(-11زيـنـب يــوســف مــحــمـد خير) و(زيـنـب يــوســف مــحــمـد
الخير)
(-21عاـد القــيوم ابراهيـــم النــور كـــومـي) و(عــاده ابــراهيم النــور
كـومي)
(-29ســاره مــحــمد الفــاضـل ابراهيم) و(ســاره مــحــمد الفاصل

ابراهيم)
(-22تــجاني مــحـمد عاد الكريم علي) و(التجـاني دمحم عاد الـكريم
علي)
(-28الفــاضـل بنــانى الشــين الشــيخ) و(الــفاضـل بــنانى الشــيـن
مـحــمــود)
(-28مــحـمــد أ ــمد طـه الصــافى) و(مــحـمــد الحافظ أ مد طه

الصافى)
و (الــــحــــــافــــــــــظ أ ــــــمــــد طــــــه الصــــــــافـــى)
(-21عــائــشة مـحـمد اليأس دفع هللا أ مد ربيع) و(عائشة دمحم اليأس
ربيع)
 (-22ــمـــاد ـــسين ابـــراهيم مــطر تــجـار) و( ــماد ــسـين
مــطر)
(-26اخــالص الــزبير النــور عــنقره) و(عـــازه الــزبيــر ادم
مـــوســـى)
(24كــوكــب جـعــفر ابـــو بـكر ابـو ـان) و(كـوكى جعفر ابو بكر
ابو ان)
(-21مـــحــمــد الضـــيف ازرق ـــمــــد) و(مـــحـــمد الضيـــف
الحــلو)
(-61مــحــمد ادم خــلــيفــه قـــــوي) و(مــحــمــد ادم خـــلــيــفه ادم)
(--69ســيد مــحــمد ا ــمــد عــسيلى) و(ســيـد محــمــد ــمد
عسـيلى)
(-62ام ســلمــه مــحــمد ا ــمد ابــو كــالم) و(ام ســلــمه مـحــمد
ا مد)
(-68مــريــم مـد النيل مد عثمان) و(مــريم ــمد النيل ا ـمد
مـحـمد)
(-68انجلــيـكـا كــونــدرا ) و(انجــليـكـا الطــيـب ابــراهيــم
يــوســـف)
 (-61ـــليــمه مـحــمد ا مد عاد هللا هارون) و( ــلــيمه ا ـمـد عاد
هللا)
(-62مــحــــمـــد تــيـه كـــافـــى جــــوالت) و(مــحــمــد تيــه جـــولـــيت)
(-66عاد الخير دمحم طـه سن) تاريخ ميــالده  9118/9/9ولـيس

)9111/2/1
(-64أن االبـــن(إبـــراهيــم) هــو ابــن (ابــو الـقــاســم ادم ا ــمد خــمــيس
)

مــــــن زوجــــتـــه شـــــرعـــــا ً مـــــريــــم ـــســــن مـــحـــمــد)

(-41أن ســليم المولود بتاريخ 2112/2/2م وموسى المولود بتاريخ
 2111/1/91وسلمى
المولودة بتاريخ  2118/8/6هم ابنائها نساا ً من زوجها شرعا ً
يعقوب اسحق دمحم
ا ــمــد ) قـــد ســـقـــطت اســـمائـــهم ســهواً من ســجــل
المــواليـد)
-42أن (عماد الدين نجيب تاتاى سن سعد) هو ابن نجيب تاتاى ــسن
سـعد من
ً
زوجتة شرعا(صااح عاد القادر عاد الحافظ بيومى) وقد سقط
إسمه من سجل
المــــــــوالــيـــــــد (تـــــاريـــــــــــخ مــيـــــــالده )9146/4/2
( – 46ســيــد مــحــمــد ا ــمـد عسيلى ) و (ســيــد مـحــمد مد
عسيلى )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

C
بمـوجـب اإلشهـادات الشرعية  /اإلقرارات المشفوعة
باليمين تم تصحيح األســماء التالية-:
-9من(زهـرة الطـالب الغالي السيد) ليكون (زهـراء الطـالـب الغــالي
مــوســى)
-2من(علــياء عمران خليفة شايل قدال) ليكون (عـلــياء عمران خليفة الشايب
القديل)

-8من(اال ـيــمر سـعيد مــاجــون ـسين)ليكون(اال ـيـمرمحجوب
سين داوؤد)
-8من(مــوســي اخــيشـن بـريمـه دهــب ) ليكـون(مــوسي اخاش بريمه
ا مد)
-1من من(عـاـد الـلـه ارتـال اســوسـو)ليـكـون(عـاـد الـلـه ارتـلـه
اســوســو)
 -2من(عــقيل عــجــيل عيسي) ليكــون(عــقيل عــجــيل عــيسـي
السايعي)
 -6من(يونـس عــمر مــحــمد عــمر)ليكـون(يونـس عـمر محـمد عثمان
دمحم)
 -4من(دمحم عيسي عاد الهادي دمحم)ليكون(مـحـمد عيسي مـحـمد عاد الهادي
دمحم)

 -1من(التومــة صــابون بشير اسـحق)ليكون (التومــة عاد الكريم
بـشير عاده)
 -91مـن(جميلة دمحم عمر ابراهيم)ليكــون(جـميـلة مـحـمد صـديـق
ابراهيم)
 -99من(عكــور عبد الرحمن الطيب حمدنا هللا) ليكـون(أحـمـد عبد الرحمن الطيب
حمدنا هللا)

-92من(أمــال الحــارس مـصطفي) ليكون(أمــال الحـارث
مصطـفي النعمان)
-98من(فـاطـمـة سـعد خلف هللا دمحم)ليكون(فــاطـمـة سـعـد على
التــهامــي)
-98من(عاد الهــادى قــسم هللا مرجان)ليكون(عاد الهادى قسم هللا فضل هللا
مـرجـان)
-91من(خديــجــة مــكى عاد المنطـلب مـحـمد)ليكون(خديجـة مكي عاد
المطلب دمحم)
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 (-61ــكــم للــمدعــى ( مـــكى مـــوســى ارســالن) وعــلى المدعى
عـليـها
(زينب دلـدوم عاـد الـلـه) بثــاات نــسـب المدعــو ( ــسن )82
ســنة
ً
والحاقـه لـه بإعتــااره ابــنه شـــرعـــا مـــن تــاريـــخ
) 2191/99/22
 -29من(ا ـــالم بلــه)ليكـــون(ا ــالم عـاـد الــلــه فــضــل
الـــمــولى)
-22من(نــفيـسه جــابر كنـوه مــكـه)ليكوـن(نفـيسـه جـابـر كـنـو
مــكــه)
-28من(اسماعيل احـمد صـديق مــحـمد)ليكون(اسماعيل ا مد الصديق دمحم ابو
قايده)
-28من(شـهرزاد على ا ـمد سيد على)ليكون(شهرزاد سيد على

ا مد على)
 -21من( ــواء كارور إبراهيم بدرى)ليكون( ــواء أ ـمد
إبراهيم بدرى)
-22من(اســامــه الخــضر دمحم ا مد) ليكـون (اسامه خضر دمحم ا مد
على)

-26من(محـمـد بــشير محـمد بشير)ليكون(مـحـسن بــشير دمحم
بشير)
-24من(مـاريه مـحـمد ا مد دفـع هللا)ليكـون(مــاريا مـحــمــد ا ـمــد دفــع
هللا)
-21من(ضــو الايت عاد هللا دمحم سن)ليكون(ضـو الايت عاد هللا دمحم بن
ا مد)

 -81من(عـلـويه ا مد على ا مد على عااس)ليكون(عـلـويه ا مد
على عااس)
-89من(مــصـطفي دمحم محمود دمحم)ليكون(مـصـطفي دمحم محمود
شريف)
-82من(مـهله ميرغني محى الدين الصادق)ليكون(مــهـله ميرغني محي
الدين صـادق)

-88من(هــشــام ا ــمــد جـنـيد)ليـكـون(هــشام ا ـمـد مــحــمد
جــنيد)
-88من(عثـمان ـسن الحــريـرى ابراهـيم)ليكون(عثـمان ـسن ابراهيم
الحـريرى)
 -81من(ســمــؤل مــحـمد ادريــس مـحــمد)ليكـون(سـمـؤل مـحـمد ادريس
ميده)
-82من(رقـيه مـصـطفى ا مد الادوى)ليكون(رخـيه مـصطفى ا مد

فضل هللا)
-86من(مـحـمـد عاد هللا دمحم على)ليكون(دمحم عاد هللا دمحم على التني)
-84من (مـحـمد الريـح اســماعـيـل مـحــمد)ليـكـون(أ ـمد الريح اسماعيل
دمحم)
 -81من(خـلنو هللا جابو جابر فـضل) ليكـون (خـلنو هللا جابو

ا مد فضل)
 -81من (عـوضـيه مـحـمد على ابو دريـع)ليـكـون (عـوضـيه محـمد
على مد)
 -89من(قـاسم منقستو جمعه ريحان النور) ليكون(قاسم صابر جمعه
ريحان النور)
 -82من(عطـا المنان السمــا ني الفكى مقـبول)ليكون(عطا المنان السـما نى

-92من(مــحـمـد ــسين مــاكن يعــقوب)ليـكون (محــمد ــسن ماكــن
يعـقوب )
-96من(على مــؤمــن اليــمه جــريــدل)ليــكـون(على المـــؤمـــن اليــمه
جــريدى)
-94من(ياســميــن الهــادى محـــمد)ليكــون(ياســمين صــالح محــمد محـمد
محـمود)
-91من(مــنال باشــرى مــحـمـد أ ـمد)ليكــون(مــنال باشــرى مـحـمد

أ ـمد)
-21من(مـحــمد جــامــع مــوسى مـحــمــود)ليكــون(محــمد جــامــع
مــوســى بـلل)

-24من(سـمــيرة ــسن عاد هللا مــنزول)ليكون(ســميــرة ـسن عاد هللا
قمــاـيل)
 -21من(عــصام عيـسـي االمــين مــصطفى)ليكـــون(اسـامــه عــيسي االمين
مصطفى)
 -61من(محــمــود ــمزة الحــسين أ ــمد) ليكـون(مــحــمد ــمزة الحـسين
أ ـمد)
 -69من(دمحم صــابر كــافى طـلــحــه)ليــكــون(مــحـمــد جــابر كــافى
طــلحــه)
 -62من(صـــابر عــاـــد الــلــه عـلى ادم)ليـكـون(صـــابــر عــاـــده عــلــى
ادم)
-68من(الـهام صــالح ســالم بابــعــير)ليكــون(الهــام صــالح ســالم ابو بــكر
بابعير)
 -68من(عــائــشه على مــحــمد الـناير)ليكون(عائشه على دمحم

السائر)
 -61من(خيرة ابكر عاد الر من عاد الكريم)ليكون(خيرة ابكر عاد المولى
عاد الكريم)
 -62من(ســالم ا ــمد على الزاكى)ليـكــون(ســالـــم ا ــمـــد على فـــضل
الـلــه)
 -66من( ــاجــة الاــشير الحـــان عــونون) ليـكـون (الحــاجة ابـشـير الحان
أ مد)
 -64من(مــحــمد أ ــمد مـحـمد ابوكــساوى)ليـكـون(مـحـمد مـحمد أ مد ابو
كساوى)
 -61من(صــالح سـيـد عاـــد ربه)ليـكــون(صــالح ســيــد عاـــد ربه
ســيـــد)
-41من(وليـد خــلـف هللا دمحم أ مد آدم)ليكـون(الـولــيد خلف هللا دمحم أ مد آدم)
-49من(عــامر خلف هللا محـمد خير امد) ليكـون ( ـامـد خــلف هللا دمحم خير
امد)
 -42من(عـبـد الرحمـن الرقـيق فـاضل مسار احمد) ليكون(عـبد الرحمن الرقـيق الفــاضـل
مـسار احمد)

-48من(هـويدا جاريل مودة جار الناي) ليكون(هويدا جاريل مودة
جار النعمة)
 -48من(بــشير عاد هللا الرخيص سين) ليكون (بـشير عاد هللا
رخـيص ـسين)
 -41من (ناصــر إبراهيم االمين الخــليفة) ليكون (ناصر إبراهيـم
االمـين مـحمد)
-42من(العــاقب أ ــمــد ســليمان بداري) ليكون(العــاقب أ ــمد
سليمان طه)
 -46من(فـاطـمة إدريس الشـيخ على) ليكون(فــاطـمة الشيخ إدريس الشيخ
على سن)

 -44من(آســيا ا ــمـد على إســماعيل) ليكــون(ســعاد أ ـمـد على
إســماعيل)
22
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مقبول الماحى الفكى)

 -88من(دمحم عـصام الطيب أ ـمد) ليكون (مـحـمد عــصام الـديـن الطيـب
أ ـمـد)
 -88من (كــروبـــيل ابابا أمــرى ولدزجــى)ليكــون (كــروبــيل مــامــو
امارا ولدو)
 -81مـن(فـكر امـيـكائيل ابابا أمرى ولدزجى) ليكون(فــكـراميــكائيل مامو
امارا ولدو)

 -82من( ــســن ا ـمد يسـين داؤد)ليكــون( ــسـن أ ــمــد ياسـيـن
داؤد)
-86من(ابراهيم صــالح ابـكر عجب الدور جاده)ليكون(ابراهيم صالح ابكر عجب
الدور دمحم)

 -84من(والء ابـو القاسم عمر الحان) ليكون(والء سيف الدين ابو القاسم
عمر الحان)

-81من(الاــله ــامــد بــشاره)ليكــون(الاــله ــامــد عاد الــله
سليمان)
 -11من(مــوسـى القــايـمـو انـــاور)ليـكـــون(مــوسـى القـايـم ابو النــور
كــورى)

 -19من(امـيــســو جمــعــة ادم الفــكي)ليكون(امــاسو جـمــعـة ادم
الفكي)
 -12من(ابو الحــسن مـحــمد الزاكي)ليـكـون( ــسيـن مـحـمد الزاكــي
عـاد هللا)

 -18مـــن(ادم مــحـمـد مـحـمد عـااس) ليكـون(ادم مـحـمـد عـااس
مـحـمد)
 -18من(مــجدي رؤوف فـتح هللا باديـر)ليكـون(مـجـدي رؤوف فـتح
هللا أبادير)
 -11من(ابراهيم مـحـمد عيسي ابو بكر)ليكـون(ابراهيـم مـحـمد
عيسي ابكر)
 -12من(مــوســى الشعراني الشيخ ماد) ليكــون(مــوسى الشــعراني
الغزالي ماد)

 -16من(عـمر النور ان على دمحم زين) ليكـون (عـمر النور ان
على مـحمد)
 -14من(معــزة مــوسـى الطــاهر آدم) ليكـون(معزة مــوسى
الطــاهـر بــشير)
 -11من( ـافــظ خــميــس عـربى دمحم)ليكون( ـافـظ خــميـس عربى
آدم)
 -21من(رابحـة يــوسف دمحم آدم)ليكـون(رابحـة يــوسف سليمان دمحم
آدم)
 -29من(فــاطــمة شــريــف مــوسى)لـيكون(فــاطــمة الـشريــف
مــوسى)
 -22من(مــصــطفي آدم عــمر أبو بـكر)ليـكون(مـصـطفي آدم عــمر آبـكر
خـميس)

 -28من(خــادم هللا يعقوب دمحم خليل)لـيكون (تــمراية يعقوب دمحم
خليل)
 -28من(ســميــرة ابنــعوف ــسن)ليكــون(ليــلى ابنــعـوف سن
إبراهيم)
 -21من(مــصااح ا ــمد الفـكي مـحـمد) ليكون (المصــااح أ ــمد الفــكي
مـحـمد)
 -22من(عاد هللا ا ــمــد مــحـمد على)ليـكـون(عـاد هللا الـلحــو عــلى
مـحـمـد)
 -26من(كــلتـوم مـصـطفي عبد الـرضى عبد الرحمن)ليكون(كلتوم مصـطـفى عبد الرضى
رحمة هللا)

 -41من(الشالي سعيد شالي عاد الر يم) ليكون(عاد الر يم سعيد شالي عاد
الر يم)

 -11من(خديجــة عــيسي ليــن ســاكــن) ليكون(عــواطــف عـيسي لين
ساكن)
 -19من(قـــاســم آدم التـــوم أ ـمــد) ليكــون(أ ــمـد آدم التــوم
أ ــمــد)
 -12من(رحاب عوض الكريم عبد القادر الزاكى) ليكون(مرحبة عوض الكريم عبد
القادر الزاكى)

 -18من (زيـنـب أ ـمـد بشــير ادريس) ليـكون (أم أبــوهــا أ مد بشير
ادريس)
-18من(شــاكـر عبد الحميد عبد العظيم مرحوم)ليكون(شــاكر عبد الحميد عبد
الالزم مرحوم)

 -11من( ـوايه ـامد نصر هللا ا مد) ليكـون (مـريسيله ـامد نصر
هللا ا مد)
 -12من(مـحـراب االيمـان ا ـمـد مــحـمد االمــيـن)ليكـــون(مـحراب
االيمان
ا ـــــمــد مـــحــــمـــد االمـــيــــــن بــريـــمــــه مــــوســـــى)
 -16من(رميــساء طــه مـحمد النـور عـثمان) ليـكـــون

(رمــيـــساء
عاــد الر ـــــمــن مــحــــــمــد النـــــور عــــثـــــمـان)
 -14من(شيـماء طــه مـحـــمد النـور عـثــمان) ليـكـــون
(شيــماء
عاــد الر ـــــمــن مــحــــــمــد النـــــور عــــثـــــمـان)
-11من(مـحــمد على الطــاهـر دمحم) ليكون(مــحــمد على الطاهر على
دمحم)
 -911من(هـجـره قـسم السـيد خيرى محـمد) ليكـون (هـجـره قـسم السـيد خير
دمحم)

 -919من (دينا اندراوس داؤد كومير كوكو) ليكـون (رينا اندراوس
داؤد كومير كوكو)
 -912من(فــاطــمه جـابر جمــعه جــابر) ليكـون (النــور جــابر جمــعه
جــابر)
 -918من(مـحـمـد شـريـف الريـح برير) ليكون (مـحـمد الشريف الريح
دمحم)
 -918من(ميمــونه ا ــمد عاد هللا امد) ليكون (امـنه ا مد عاد هللا
ــامــد)
 -911من (ام سـهـمـين المدير مجدد عبد القادر) ليكون (ام سهمـين فضل السيد
مجدد عبد القادر)

 -912من(المــك كـــوار تــوتــو انــقــلو) ليكـون(المـــك كـــودى انــقــلو
تــوتــو)
 -916من (هــارون النــور ابـكر مـحــمد) ليكـون (هــارون ابــكر مـحـمـد
عـمـر على)
 -914من(مـحمـود ابراهيم الضـى خـميس)ليكون (مـحـمد ابراهيـم الضـي
خـمـيس)
-911من(عاد الـكريم صــافى باشر فضل) ليكـون (عاـد الـكريم الصـافى
بـاشـر فـضل)

 -991من(عاد الكريم عمر بشير يوسف) ليكون (عاد الكريم عمر
االاشير يوسف)
 -999من (أديــمون قــاســم) ليـكــون (ريـمـون أيــزك رنـجــو عـاــد
الـلـه)
 -992من(مـحـمد الفاتح مـيـسره بله كااشي) ليكون(مـحـمـد مـيسره بله
كااشي)
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 -998من (المجتـاي الاـاقـر بـشـير مـحـمد) ليكـون (مـجتـاي الاـاقر بـشير
مـحـمد)
 -998من(عبد الرحــيم مـوسى عبد الرحيم الرضى) ليكون (عبد الرحـيم مـوسى عبد
الرحمن الرضى)

 -991من(ندى الحــان خـلف هللا عثمان) ليكون (الندا الحان خلف هللا
عثمان)
 -992من( ــواء عاد الـلـه إبـراهيــم) ليكــون ( ــواء عاد الـلـه يـحي
اسـحـق)
 -996من( ــواء ابــكـر مــحــمــد) لـيكــون( ــواء ابــكـر ابــكـر
مــحــمـــد)

 -994من(سـالف عــثمان ادريس صالح) ليكـون (سالفــه عـثمان
ادريس صالح)
 -991من(ابراهيم بـشير ــمد الصــافى) ليكون (ابراهيم بشير
ابراهيم مد)
 -921من(بـالله ابـراهـيم خــالــد) ليكــون (هنــادى ابــراهــيم
خـــالــد)
-929من(منـيره ابراهـيم سـيد ا ـمد العـمرانى) ليكـون (منـيره أ ــمـد
ـسن على)

 -922من(إ ــالم عااس عمر الن ير) ليكون (إ ـالم عااس عمر دمحم
الن ير)
 -928من(امـيـن آدم ـسين مـحـمد) ليكـون (مـحـمد االمـين آدم
سين دمحم)
 -928من(ام الـكرام ــمـد ســعيــد ــمد)ليكــون(اكــرام مد سعيد
مد)
 -921من(مـعـزة الطـيـب عـلـوان) ليـكــون (مـعـزة الطيـب عاـد هللا مـحمد
علوان)
 -922من(عائشة فضل هللا ابراهيم الحريرى) ليكون (عائشة فضل هللا
ابراهيم ا مد)
 -926من(رقـيــة ا ـمـد مـحـمد اسـحق) ليكــــون (رقـية ا ـمد مد

اسحق)
-924من(مـزمل الخير الطاهر عاد هللا بابكر) ليكون (مزمل الخير الطاهر
عاده بابكر)
-921من(دمحم الخير الطاهر عاد هللا بابكر) ليكون (دمحم الخير الطاهر عاده
بابكر)
-981من(راضـية الـخير الطـاهر عبد هللا بابكر) ليكــون (راضية الخير الطـاهر
عبده بابـكر)
 -989من(ابـو اليسـع مـحـمد الحسن على سليمان) ليكـون(الـيسع مـحـمد الحسن
على سليمان)

 -982من(ابــراهيــم عــثمان ــسن الحــريري
ابــراهــيم)ليــكــون(ابـراهـيـم
عـــثـمــــــان ـــــــســــــن ابــــــراهيــــــم الـــحـــــريــــــري)
 -988من (مـحـمــد عــثمان ــســن الحــريــري
ابــراهــيم)ليــكــون(مـحــمـد
عـــثـمــــــان ـــــــســــــن ابــــــراهيــــــم الـــحـــــريــــــري)
 -988من (عاد الحفيظ عــثمان ــســن الحــريري
ابـراهــــيم)ليــكـــون(عــاد
الحــفـيـــظ عـــثـمـــان ــــســـــن ابــــراهيــــــم الـــحـــريـــري)
 -981من ( ـــســـن عــثـــمــان ــــســن الحــريــري
ابـراهــــيم)ليــكـــون
( ــــســـن عـــثـمـــان ــــســـــن ابــــراهيــــــم الـــحـــريـــري)
 -982من (عـــوض عــثـــمــان ـــــســـن الحــريــري
ابـراهــــيم)ليـــكـــون
(عـــوض عـــثـمـــان ــــســـــن ابــــراهيــــــم الـــحـــــريـــــري)

 -912من( ـمـيد عاد الر من امد سويد) ليكـون ( ـمـيد عاد الر من امد
سـويـق)
 -916من(زيـنـب ادم مـــحــمــد ا ــمــد) ليـكــون (زيــنـب ادم مـنـصـور
مــحـمـد)
 -914من(عــثــمان مــحـمـد عـلي ــامــد) ليـكــون (عــثمان مـحـمد علي
إبـراهيم)
-911من(نـاجـى محـمد على دفع هللا دمحم) ليكــون (ناجى دمحم على أبو قـطاطي
دفـع هللا)

 -921من(سيد مـصطفي سـيد دسـوقي) ليكون (سـيـد مـصـطفي سـيد مـحـمد
دسـوقي)
 -929من(ايمن عاد الكريم االمين جار الدار) ليكون (ايمن عاد الكريم االمين
عـرقدة)
 -922من(عــفــــاف ديـنـــق داؤد ديـنــق)ليكـــون ( عـــفاف ديــنق داؤد
الجـــاك )
 -928من(مـحـمـد عــااس مــوســـى) ليــكــون (مــحــمد عــااس بـــيلو ادم
بابـكر)
 -928مـن(االمــام بابكــر االمـــام) ليكــون (إمـــام بابـــكر امـــام

مــحـمــد)
 -922من(ياســر عثمان مــروح ابراهيــم) ليكـون (خــالد عــثمان مــروح
ابراهيــم)
 -926من(عــائــشة أبــكر عــثمان هللا) ليكــون (عــائشة أبــكر آدم

عــثمان)
-924من(عبد الرافع عبد هللا ابن عوف الصديق) ليكون(عبد الرافع عبد هللا ابن
عوف الصديق)
 -921من(خـديجــه ادريـس آدم شــرف) ليكــون (خــديــجــه ادريــس اسحـق

شـرف)

 -961من(ادم تــكــنو قــاســم صــيام) ليكــون (ادم تــكنــون قــاســم
صـيام)
 -969من(فــاطــمه صــالــح ادم) ليـكون (فــاطــمــه صــالــح مــحـمد
ابكر)
 -962من(نــور الدين مــوسى اسحــق ابكر) ليـكـون (نــاصر مــوسى
اسحق ابكر)
 -968من(الصديــق انجـليزي الريـح ابو راس) ليكون (صـديق انجليزي
الريح ابو راس)
 -968من(مـروان عثمان سليمان جـاريل ا مد) ليكـون (روان عثـمان سليمان
جاريل ا مد)
 -961مــن(شـمــو ابــراهيم ا ـمد ابكر) ليكون (ابراهـيم ابو القاسم ادم

أ مد)
-962من(ايمان دمحم واى الناى عاد هللا)ليكون(ايمان دمحم واء الناى عاد
هللا )
 -966من(هــاشــم ادريس موسى التقيل) ليكون (هاشم ادريس موسى

دمحم موسى)
 -964من(الهــام عاد الرضــى الشيخ الجيلى) ليكون(الهام يوسف
الهادى الفكى)
 -961من(عــمر مـحـمـد الصـديـق مـحـمد نور) ليكون ( ياتى دمحم صديق دمحم
نور)
 -941من(مـستــورة آدم الحـارن أبو الاـشر) ليكــون (مســتورة آدم ــارن
أبو الاــشر)
 -949من(روجــيــــــنا جــاـــارة الدو)ليــكـــون(روجــيـــنا اكــــيريـــو
ديــنــق)
 -942من(الشـااك الاحيري سليمان الاحيري) ليكون(الشااك الاحيري سليمان
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 -986من (ا ـــمــد عــثـــمــان ــــســن الحــريــري ابـراهــــيم)ليــكـــون فضل المولى)
 -948من(عــالي القــصور مــشرف االمــين ) ليكون (عــالي القــصور
(ا ــــمـــد عـــثـمـــان ــــســـــن ابــــراهيــــــم الـــحـــريـــري)
المـشرف االمــين)
 -984من (فـاطــمـــه عــثــمــان ــــســن الحــريــري
 -948من(عاد الحليم ادوم ادم ابكر) ليكون(عاد الحــليم الــدومــه ادم ابكر
ابـراهــــيم)ليــكـــون
عاد هللا)
(فــاطــمــه عـــثـمـــان ــــســـــن ابــــراهيــــــم الـــحـــريـــري)
 -941من( ــده مـحـمد الطاهر ــسين) ليكــون ( ــواء مـحــمد الطــاهــر
 -981من (نــفـيـسه عــثـــمــان ــــســن الحــريــري
ــسين)
ابـراهــــيم)ليــكـــون
 -942من( ــواء قــسم هللا مـحــمد فــارس) ليكون ( ــواء مــحــمد قسم هللا
(نـــفيــسـه عـــثـمـــان ــــســـــن ابــــراهيــــــم الـــحـــريـــري)
فارس)
 -981من( ـليمـه عـاد هللا عـامر على) ليكون ( ليمه عاد هللا سعيد
 -946من(الــناجى أ ــمــد مــصـــطفى مـحـمد) ليكون (ناجـى أ ـمد
يعـقوب)
مصطفي دمحم)
 -989من(عــمر يحــي ا ــمد فضل سميح) ليـكــون (دمحم يـحي أ ممد
 -944من(عــوضية الــزيــن هــيال نــاصــر) ليـكــون (عــرفــات الزيـن
فضل سميح)
هيال ناصر)
 -982من(ر ــمــه الهـادى ابنعــوف) ليكون (ر مه الهادى عاد
 -941من(تــعاــانة مــحـمــد عـــامر) ليكــون ( ــامــده عــليـــان مـحـمد
الر من أ مد)
عــامر)
 -988من(اسـيا عاد هللا الزين) ليكون (أسيا عاد هللا جمـعه يعـقوب
 -911من(ابتسام أ مد عاد الوا ــد محــمد) ليـكون (ابتسام أ مد عاد الوا ـد
عـاد هللا)
ا ـمد)
 -988من(خــالده اودون ابو زايده القوم) ليكون (خـالده اودون ابو
 -211من(النــور ســامــاو النور اســماعيل) ليـكون(النـور ســمــاو النــور
زايده ا مد)
اســماعيل)
التوم
ادر
ـ
الق
عاد
زهرة
(
كون
لي
)
التوم
القادر
عاد
الفكي
زهرة
 -981من(
 -219مــن(ا سان الخـضر ابراهيم الحسين) ليكـون (ا ــسان خــضر
اسـماعيل )
ابراهيم الحـسين)
 -982من(فـارس مـحـمد علي أبــكر) ليكـــون (الـفاتــح مــحـمـد علي  -212من(فـاطــمه يسن الطـاهر عاد الكريم) ليـكون (فاطمه يـسن طاهر عاد
الكريم)
أبكر)
 -218من(مـصـعب عبد القادر عبد هللا القلع) ليكون (مصعب بن عمير عبد القادر
 -986من(عاد الـلـه عــمر آدم النــور) ليكـون (عاد الـلـه عـمـر آدم

زكـريا)
 -984من(فــارس ماد جاد السيد سويه) ليكون (فــارس ــماد
جاسـيد ســويا)
 -981من(ســناء عـاد النـور الجــاك) ليـكــون (صـــفاء عاد النــور
الجـاك)
 -911من(ســاويه اسـماعيل الضـو سين) ليكون (ساويه اسماعيل
الضو الزبير)
 -919من(ابراهــيم الصــديـق بله الفكي) ليكون (ابراهيم مصطفى بله
الفكي )
 -912من(ألفه ــامد ا ـمد ــامـد) ليـكون (إلــفــه ــامــد ا ـمد
امد)
 -918من(رزق تــيه كـــافــى مـــورى) ليكـــون (رزق تــــيه
مـــورى كــافى)
 -918من(رجـاء دمحم علي أ مد) ليكــون (رجـاء مـحـمد عـلي مـحـمـد
أ مد)
 -911من(ماارك ماهل القاضي اسوسه) ليكون (ماارك ما ي
القــاضى اســوســه)
 -294من(هــنادى عثــمان ــميد ا ــمد) ليكـون (هنادي عثمان دمحم
ا مد)
 -291من(نعمة عوض الكريم حمد النيل مضوى) ليكون (نعيمة عوض الكريم
حمد النيل مضوى)

عبد هللا القلع)

 -218من(عاد هللا ا ـمـد عـاـد هللا إسـحــاق)ليكــون(عاد هللا ا ـمـد عاد هللا
فرح)
 -211من(سـعاده دمحم عبد الرسول عبد هللا) ليكوـن (سـعــاد دمحم عبد الرسول عبد
عبد هللا)

 -212من( خديــجــه الحــان ادم ــامدون )ليـكون(خــديـجــه الحـان ادم
مدون )
 -216من(ليلى التــوم فــائــق الحــان) ليكــون (ليــلى التــوم فــائق محـمد
الحــان)
 -214من(ســميــه عاد الـلـه مـحـمد مـحـمد) ليـكـون (إسـماء عاد هللا دمحم
دمحم)
 -211من(عبد الرحمن عبد العدل دمحم عجيب) ليكون (عبد الرحمن عبد العدل دمحم
عجيمي)

 -291من(جـعــفر الشــيخ مـحــمد أ مد دمحم) ليكون(جعفر دمحم أ مد دمحم
ـامد)
 -299من(مــحــمـد على مـحـمـد أ ـمـد الادرى) ليكون(مـحـمـد على مـحـمد
ا ـمـد)
 -292من(نجـالء محـمد نـور موسى عبد الدافع) ليكـون (نجـالء محـمد النور
موسى عبد الدافع)
 -298من(خنساء محـمد نـور مـوسى عبد الدافع) ليكـون (خنساء محـمد النور
موسى عبد الدافع)
 -298من(هـند مـحـمد نـور موسى عبد الدافـع) ليكـون (هـند مـحـمد النور موسى
عبد الدافـع)
 -291من(عثمان مـحـمد نـور موسى عبد الدافـع) ليكـون (عثمان محـمد النور
موسى عبد الدافع)
 -292من(هـبه مـحـمد نـور موسى عبد الدافـع) ليكـون (هـبه مـحـمد النور موسى
عبد الدافـع)

 -221من(فــاطـمه ابـكر نــهــار جــدو) ليـكــون (فــاطــمه على ابــكر
مــحــمد)
 -229من(بـدرية دفـع هللا ا مد ابو شاك) ليكون (بدرية دفع هللا ا مد

 -296من( ــواء النــو خــليفه مـحــمود) ليكـون ( ــواء النــو خــليــفـه
ابــكــير)

 -222من(امــال عدالن مصـطفي الحــان) ليكــون (امال عدالن مصطفي
دمحم ا مد)

 -221من (فــــاطيــنه ا ــمد خــاطر) ليكــون (فـــاطــمه ا ــمــد خــاطر

دمحم)
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 -228من(عـوض هللا جــاارة على ا ــمـد) ليكون(عــوض هللا جاــارة
عـلـى ـمـد)
 -228من(اســالم ا ــمد عاد الـلـه مـرجان) ليـكون (ا ـالم ا ـمـد عاد هللا
مرجان)
 -221من(يــسن عثـمان عـاد النـاي عـثمان) ليكون (ياسين عثمان عاد
الناي عثمان)
 -222من(جــ ينه مـحــمد وهاــى ا ــمــد) ليـكــون(جـهـينه دمحم وهاى
ا مد)
 -226من(طــياه مـحــمد فــضل المــرجى) ليكون (نـجاه عيسي

امــام)
-261من (دمحم عاد المنعم سـفيان الخـضر) ليكون (هيثـم عاد المنعــم سفـيان
الخـضر)
 -269من (معــاويه وانى مــودة كــورسيال) ليكون (معاويــة دانى ــمودة
كــــورسال)
 -262من (تــاله الفاتح دمحم ا مد امد) ليكون (تــاال الفــاتح مـحــمد
ا مد ـامد)
-268من (مـحــمد بخــيت سـن ســعيد) ليكــون (محــمدين بخــيت ســن
ســعيد)
-268من (عبد المحمود مـصـطفي عبد المـحمود حسن) ليكون (عبد المـحمـود مـصـطفي

 -224من(ضــوه جــاور الحــان بــلوى) ليكــون (ضــوه جاــور الــحـان
جااره هللا)
 -221من(ادم تـقـلى عاد هللا فــضل هللا) ليكـون(ادم تـقـلى عاد هللا كـرم
الـلــه)
 -281من(االمــيـن مــحــمد االمين) ليـكــون (ابراهيم مــحــمد االميـن عاد
القادر)
 -289من(آسـيا فــتح الر مـن ابو جــاره) ليكون (آسيا فـتح الر مــن أبو
جاره دمحم)
 -282من(ا ــمـد مـتوفـــل) ليـــكــون (ا ـــمـــد منــوفــل عاد الــلـه
مــشار)
 -288من(التجانى اطرون ا راسه فجون) ليكون (التجانى عطرون

عبد المحمود الحسن)

الزين عيسي)

اراسه فجوب)
 -288من(شــرف الدين حــمد بابكر على الحلو) ليكــون(شرف الدين احمد بابكر
على الحلو)

 -281من(بــدوى ابراهيم مــحـمد العوض)ليكــون(بدوى ابراهيم دمحم على
العربى)
 -282من(فــضــلو عبد الـوهاب ادم فضل السيد) ليكون (فــضل عبد الوهاب ادم
عبد السيد)

 -286مــن(هــاجر خير هللا ــمــد عــيسى) ليكــون (هــاجـر جار هللا مد
أ مد)
 -284من(نـوســــه ادم مــرتين جــيلى) ليـكــون (نـــوســــه آدم مرتيــن
جــلى)
 -281من(بدر الديـن عاد هللا ادم ابراهيم) ليـكون(بدر عاد اللد ادم

ابراهيم)
 -281من( بخــيته أيــرين التــوم مــنديل) ليكــون (بخــيــته ادين التـوم
تندي)
 -289من(خــادم هللا ا ــمد عاد هللا ـسن) ليكـون(خـادم هللا ا مد عاد هللا
سين)
 -282من(سيد الحــان مكى عاد المنـعــم) ليـكــون (سيد الحــان مكى عاد
النعيــم)
 -288من(عبد المتعال دمحم فضل هللا حاج الطيب) ليكون (عبد المتعال دمحم فضل
هللا الطيب)

 -288من( ــواء يعـقـوب ادريــس مـحـمد) ليــكــون ( ـواء يعــقوب
ادريــس ادم)
 -281من( ريان عبد الرافـع مـــحمد عبد الرافع) ليكون (ريان عبد الرافع دمحم
عبد الرافع)

 -282من(شــهــوه علي مــحــمد الحــرير) ليـكـون (نــشوه على مـحـمد
الحـريـر)
 -286من(نــضال محـمد اسحق ا مد يعقوب) ليكون (نـضال دمحم اسحق
ا مد اسحق )
 -284من(مجدي محـمد اسحق ا مد يعقوب) ليكون (مجدي دمحم اسحـق
ا مد اسحق )
 -281من(مجـاهد محـمد اسحق ا مد يعقوب) ليكون(مجـاهد دمحم اسحق
ا مد اسحق)
 -211من(مـحـمد ـسن مـحمد عاد هللا) ليـكون (مـحـمد سن مـحـمد

-261من (ا ــمــد ــســن النــور الفــكى) ليـكــون (ا ــمد ــسن ا ــمد
النــور)
-262من (ســعــاد عاد الغـفار محـمد ابراهيم) ليكـون(سعاد عاد الغفار
ابراهيم دمحم)
-266من(عاد المــعز عاد اللـه النـور مـحـمد) ليكـون (المـعز عاد اللـه النـور
مـحـمد)
-264من(امــاني فرن هللا بـخيت) ليكــون (بيــت االمــان فـرن هللا بــخيــت
هـاشــم)
-261من (ابو مـى عــوض علي مــوســـى) ليكون (ابومــى عــــوض هللا
علي مــــوسى)
-241من(عــرفــه محـجوب ا مد بـوشـى) ليـكون (عــرفــه مـحـجـوب
أ ـمد يونـس)
-249من (مريم مــحــمد عــيسي محــمد) ليكون (مريم العسيل عيسي ابو
سكين هرون)
-242من (عاد هللا مـحـمد جار الدار عـمر) ليكون (عاد هللا مـحـمود جار الدار
عـمـر)
-248من (مجــاهد مــحــمد روبين راشــد) ليــكون (مــجاهــد مــحــمد روبين
ـسان)
 -248من (الغــالى ــسـن العـــااس على) ليكــون (الغــالى ــسن عــااس
مــوســى)
-241من( مــصطفي الشيخ ادريس عبد القادر) ليكون (مصطفي الشيخ الشيخ
ادريس عبد القادر)

-242من (دمحم الصــادق مــحمد العــاقب) ليكون (مــاارك الصــادق مــحـمد
العاقب)
-246من (زيــنب طــه الاــشير ا ــمد) ليــكــون (زينــب طــه ا ــمــد
ادريـــس)
-244من (محجوب خضر عاد الر يم على) ليكون (محجوب خضر عاد
الر يم المكي سعد)
-241من (خالد الاشير عوض الكريم على) ليكون (خالد الاشير خالد عوض
الكريم على)
-211من (خــالد ــسن ــسين الخـضر) ليـكون (خـالد محـمد الحسـن سين
الخضر)
 -219من (جمـعـة عاد هللا ـسين هارون) ليـكـون (عـاد العزيز عاد هللا
عيسي هارون)
-212من(نـفيـسه عاد هللا على مـحــمد) ليـكــون (نفـيـسـه عاد الـلـه على
خـليـفه)
-218من (عاد هللا مــدانى على مـحـمد) ليـكــون (عاد هللا مــحــمداني على
دمحم)
-218من ( صالـح مــوسى ابراهيــم مــوسى) ليــكون (صــالح مــوســى
اسماعيل موسى)
-211من (مــعز ــمـزة كــافـى كــــوة) ليكـــون (المـــعز ــــمزة كــافـــى
كـــوة)
 -221من (زائــد بــــدور زائــــد) ليـــكــون (زايــــد بــــدر زايـــد
الشــريـف)
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عثمان دمحم)
-219من(كـلتـوم ــسن شــرف الدين محــمد)ليكون(كلتوم سن دمحم شرف
الدين)
 -212من (عـمر مـحمـد الحـان عاده مـخـتار) ليكــون (عمر مـحـمــد عاـده
مـختار)
 -218من ( ـمــاد ــامــد ــماد ـمودة) ليكــون ( ــماد ــامــد مــاد
العايد)
-218من (زينب عاد الـقـادر عـمر صـاا ي) ليكـون (زيـنب عاد القـادر
الحـان عـمر)
 -218من (وهيــاة يعــقوب أ ــمد محـمد) ليكـون (وهــياة يعــقوب أ ــمد
دمحم)
-211من (فـضل هللا مـحمد جـالس مـحمد) ليـكون (فضل هللا دمحم فـضل هللا
جـالس)
-212من (شيــرين دمحم عبد الحميد جاويش ) ليكـون (شــيرين دمحم عبد الحميد

-216من (طــياه عــااس ــسن طـلحـة) ليــكون (طيــاة عـــااس محــمد
طــلحـة)
-214من (ماجــدولين عاــيد بخــيت مصطفي) ليكون (مـاجـدولين عايد
بخـيت كـماال)
-211من (اســماعيل بحر اســحاق عبد الجليل) ليكون (اسـماعيل بحر اسحاق دمحم
عبد الجليل)
-811من (احــمد الطيــب عبد الرحيـم دمحم صالح) ليكون (عبد المطلب الطيب عبد الرحيم دمحم
صالح)

-819من (بـــشــــير على مــحــمــد على) ليــكــون (الاــشــير على مــحــمــد
على)
-812من (صــديق الخــليفه محــمد الخليفه) ليـكون (الصديق الخـليفه دمحم
الشيخ)
-818من (مـصــعب على يوســف الادري) ليكون (مــصــعب على يــوســـف
الاـــدوي)
-818من (عــزيزة الســــيد محــمد فـــرح) ليـــكـــون (دريـة سعـــيد ــمد
شاويش)
فرح)
 -216من (عبد الصــادق دفع هللا دمحم دفع هللا) ليكــون (الصــادق دفـع هللا دمحم
-811من (عائشة عثمان موسى ادريس) ليكون(عـــائشة محـــمد عثــمان
دفع هللا)
مــوسى ادريس)
-214من (فـضل المولى السيمت دمحم الاشير) ليكون(فضل المولى السيمت
 -812من (التومة محمود عثمان دمحم)ليـــكون (ســـهام محــــمود عـــثمان
الخيار الزين)
-211من ( ـليــمة يــونـس مـحمــد عـلي) ليـكـون ( ـليـمة يـونـس مـحـمـد مـحـــمد)
-816من (دمحم زكريا الصافى محـمد) ليكـــون (مـــحمد زكريا الصــــافى
ادم)
ا مد دمحم)
 -221من ( ــواء بــليله عــلــيان على) ليكــون ( ــواء بــليــله عليــان
 -814من (عادهللا زكريا الصافى محــمد) ليـــكون (عادهللا زكريا الصافى
ــمـاد)
-229من (ســلـوى عاد المولى دمحم بابكر) لـيكون (ســلوى عـاد المـؤمن دمحم ا مد دمحم)
-811من (عائشة دمحم ا مـد مــحــمـد) ليكـــون (عــــائــشة عاــدهللا ا مد دمحم)
بابكر)
-222من (ر ــاب عاد الــلــه ــاكم خــطيب) ليكون (ر ـاب عاد هللا اكم -891من (مهدى الطيب الشريف الشيخ) ليكون(المهــدى الطيــب الـــشريــف
الــشيخ)
دمحم)
-899من (كوثر السر السيد ان النـور) ليـكون (كوثر سـر الختم الســيد
 -228من(عــالء الدين البلة كرتكيال موسى) ليكـون (عــالء الـدين بلة كرتكيال
الحـان النور)
مـوسى بلم)
-892من (دمحم الريح ميدة دمحم ا ــمد) ليكـون (مــحـــمد الريح ـــميدة دمحم)
-228من(عيد الشيخ دمحم أ مد الصابونابي) ليـكـون (عيد الشيخ دمحم
-898من (الرسالة عادالفضيل محمود ا مد) ليكون (الرسالة عاد الفضيل
الصابونابي)
محمود ادريس)
 -221من (حســين عبد القـادر فـضل المولى احمد) ليكون (حـسـين عبد القـادر
فــضل المـولى)
-898من (ادريس ادم عادهللا ا مد) ليـــكون (ادريــــس ادم عــادالــلــه
 -222من (زيــنب على الفــكى االمــام) ليكون (زيــنــب عــلـى االمــام
سليــــمان)
عــركــى)
-891من (مها خضر سيب جااه الزيـن) ليكــون (مها الخـــضر ســيب
ــمــد
أ
مــحــمــد
عــثمان
(
ون
ــ
يك
ـ
ل
)
ــمد
أ
ــميد
عــثمان
(
 -226من
جاـاه الزيـــن)
عــلى)
-892من (إخالص دمحم ا مد ابو كره) ليـــكون (إخـالص مــحــمد ا مد دمحم
-224من (عاد الكريـم هـرون بـشـير) لـيكون (عـاد الكريم هـارون بـشير
الادرى)
عاد هللا)
 -896من (دمحم على سليـمان عز الدين) ليكون (دمحم على ســليمان مـحمد عز
الـدين)
-894من (التــوم مــدون ا مـد ـــمد) ليكــون (التــــور حــمــدون احــمد
حــمـــد )

-829من (ادم سنين عـــمر ابراهــيم) ليكـــون (ادم سنــين عـــمر ابـــو
ابراهيــم)
-822من (نجوى مصطفى عادهللا على) ليكون (نجــــوى مــصــطفى
عادهللا ســعيد)
-828من (ابايزيـد سليـــمان بـــشارة) ليكون (ابا يزيــد ســـليمان دمحم بــشارة

 -891من (كـــلة ــامــد بخــــيت) ليــكــون (المـــهــلــة ــــامــــد
بــخــيــت)
-821من (فــاطــمة الفــريق األ ــيمر ازرق ) ليكون (فــاطـــمة الـفريــق
ازرق ايرا)

عثـــمان)

-828من (برير التجــانى مـحــمد ا مد) ليكــون (بــريــر التــجــانى دمحم
ا مد)
-821من (الجــيلى عبد هللا دمحم احمد موسـى) ليكـون (الجـيلى عبدهللا دمحم احمد
موسى)

-822من (امنة ا مد ابراهيم الجيلى ) ليكــون (امــنة ا ــمـد ابراهيــم
الجاــيل)
-826من (على كـــامــل غــندور ) ليكـــون (عــلى كــــامــل ا ـــمـــد

-868من (مــحــمد ادم على محــمد النعيم) ليكــون (محــمد ادم على دمحم عاد
هللا)
-868من (مـــحــمد مــحـمد ابكر صــالح) ليــكون (مــحــمد مــحــمد ابـكر
محـمد)
-861من(مــســـتورة ا ــمـد جــار الـلـه) ليـكــون (مــسـتورة ا ــمد جـــاد
الـلـه)
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عنـــدور)
-824من (سعـــيــدية ابــراهيم ـمد الصافى) ليكون (سعيدة ابراهيم مد
الصافى)
-821من (عائشة موسى دمحم ا مد) ليكون (عائـشة موســـى صالــح
مــحــمد صالح)
-881من ( صالح موسى دمحم ا مد) ليكــون (صالح مــــوسى صالح محــمد
صـــالح)
-889من (ابو عبيدة موسى دمحم احمد) ليكــون (ابو عبيـدة مـوسى صـالح
مــحمد صالح)
-882من (يســين خــليفة ياسيــــن طـــه) لـكيون (ياسيــن خليـــفة ياسـين
طــه)
 -888من(صهيب احمد ادم محـمد البــادى)ليكون (مـــوســـى احــمد ادم مــحـمد
البـــادى)

-888من (عائشة ابراهيم يوسف موســى) ليكــون (عائـــشة ابراهـــيم
موسى عثمان)
-881من (محــمد ـــامد مــحمــد ادم)ليكون (محــمــد ا ــمد ــامد مـحمد
ادم)
-882من(مـجرو الاشير الحان الفكى ا مد) ليكون (مجــرو الاشير عاد
الكريم ا مد)
-886من (رشيــدة العــاطى ابراهيـم ا مد) ليكون (رشيدة عطية هللا ابراهيم
ا مد)
884من (ابو بـكر العــاطى ابراهيـم ا مد) ليكون (ابو بكر عطية هللا
ابراهيم ا مد)
-881من (احـمد حبيب الـلـه احمد عبد القادر) ليكون (احمد جـيب الـلـه احمد عبد
القـادر)

-881من (فاطــمة صاــاح الخــير زايد دران) ليـكون (فاطمه صااح الخير
دران سران)
-889من (ســامي عبد الباقى مسعود فــضل المولى) ليكون(ســـامي عبد الباقى مسعــود
فضل فضل المولى)
-882من (اسامــة عبد الباقى مسعود فضل المولى) ليكون (اســامـــة عبد الباقي مسعود
فضل فضل المولى)

-888من (العبـاس الخضر عبد الرحمن محمود) ليكون (عــباس الخضر عبد
الرحمن مـحـمود)

-888من (مــصطفي الخليفة محــمد خالد) ليــكون (مصــطفي محــمد
خــالد دمحم)
 -881من (الجــيلي فـضل السيد دمحم عاد هللا) ليكون (الجيلي فضل السيد عاد هللا
العايد)

-882من(هــالل عــثمان عــاود عــاد هللا)ليــكـون(هــالل عــثمان عاــود
جــدى)
(-886نشــوة العطــاى ابراهيم ا ــمد) ليكون (نــشوة عــطية الـله ابراهيم
ا مد)
( -884دمحم على كــااير الدلــيل) ليكـــون (عاد العــظــيم على كـااير
الدليــل)
( -881الحــسين عيــسي عاد هللا موسى) ليكــون ( ــسين عــيسي عـاد هللا
موسي)
(-811األميــن العســيل شاــيكة عاد هللا) ليــكــون(األمـــين العــسيل
شاـــكــة)
(-819نــورين عاد الانـات كرم هللا نورين) ليكون (نـورين عاد هللا كـرم هللا
نورين)
-812من(الصــادق محــمد على سران الدين) لـيكـون (الصــادق مـحــمد
على سران)
-818من(بحــرية عبد المعروف عبد هللا الفكى) ليكــون (بحرية عبد المعروف
عبد هللا سعيد)

 -818من (محــمــد الماــارك عاد هللا ) لــيـكون (ماــارك عـاد هللا لـــيو
جــالى)
-811من (فــاطمة خــليل عثمان ــمدان) ليكون ( نجــمة خليــل عــثمان

-862من (رماح الهــادى الطاهر محــمد امــين) ليكـون (رمـــاح الـهادى
الطــاهر امين)
-866من (صــافية ــمــد يــوســـف) ليــكـــون (صـــافـــية يــوســف
ــمـــد)
-864من (ابـــــو الـــــعـــائــــلة الـــريـــــح) ليكـــون (على الـــــريـــح على)
-861من (مــحمود عاد الرازق عــكش عمر) ليكـون (مـحــمود عاد الرازق
عـكش عمر)
-841من (مــستورة عاــد هللا ــسن ـامد) ليكـون (مستورة عاد هللا سن
دمحم آدم)
849من (فــاطــمه ر مــه هللا الر يمه) ليـــكون(فـــاطمــه ر مــه الــله
ونايــل)
842من (هاــــة ابــراهيم ماــشر دمحم دين) ليكون (هـاة ابراهيم ماشر دمحم
دين)
848من (الطيب دفــع هللا بدوى دمحم على) ليكون (الطيب دفع هللا الادوى دمحم
على)
848من (زيــنب عثــمان أ ـــمد مــصــطفي) ليكــون (زينب عثــمان ا ــمد
ـــماد)
841من (اليـــاقـــوت ــــامد الحـــسن) ليكـــــون (الياقــوته ـــامد
الحـــسن)
 -842من (مــهند على عبد الكريم عمر الدود) ليكون (عــبد الكريــم على عــبد الــكريم
عمر الدود)

846من (نانا الاــشير صــالح جـــنقلى) ليكـــون (نعــنــاع بشــير صــالح
جـــنقلى)
 -844من (كــوثر سيد ا ــمد ا مد عدالن) ليكــون (كــوثر سيـد ا مد عدالن
ا مد)
841من (هــدي عـــمر محـــمد محـــمد زين) ليكـــون (هـدى عــــمر محـــمد
زين)
 -811من (نصــر ســـــرور نصـــر ) ليكـــــون (نــــصر الديــن ســـرور
نـــــصر)
 811من (عطـا دفع هللا عبد القادر مصطفي) ليكــون (عطــا دفــع هللا عمر عبد
القادر مصطفي)

 819مــن (صــالح ادريـــس مـــوســي ) ليــكــــون (صــالح ادريـــــس
مــوســـى )
 812من ( اجــه عاد الر من عثمان ابكر) ليكون ( فــجــه عاد الر من
الحلو العالم )
 818من ( جــديد هـاشــم اسماعيل جــربو ) ليكون (صــالح هــاشم
اســماعـيل جربو )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

C
بــمــوجــب اإلشــــهـــادات الشـــرعـــية  /اإلقـــــرارات
المشفــوعــة باليـمين تــم تغـــيـــير األســـماء الـتالـية-:
 -9من (مـــحــمد عاد االله عااس جمعــة) إلى (مــحــمـد عــااس جمـعـة
جـــاارة)
 -2مـن (مــالول عـــوض الـلـه مصطـفي عــوض الكـريــم) إلى
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ــمدان)
 -812من (نــور الدائم عـوض عـااس مدان) ليكون (نـور الدائم عـوض
عااس باهي)
-816من (فــاطــمة محــمد أبكر) ليــكـــون (فاطــمــة مــصــطفي محــمد
أبـكر)
-814من (زينب مــحمد نور طه محـمد نور) ليـكون(زينب النور طـه دمحم
نور دمحم)
-811من (صديــق محــمد أبكر قــادم) ليــكون (الصديــق مــحــمد أبــكر
قــادم)
-821من (فــاطمة زكريا الصافي مـحمد) ليكون (فاطــمة زكريا الصــافي
ا مد دمحم)
-829من (صــفية إبــراهيم إسماعيل علي) ليكون ( فــية إبراهيــم
إســماعيل علي)
-822من ( ــواء إبــراهيم عـاد الرسول) ليكون ( ــواية إبراهيم عاد
الرسول ادم)
-828من (زكريا ابـــكر ــــســن) ليــكــون (زكــريا ابــكر أ ــمــد
مــحــمــد)
-828من (نفــيسة على ــمد ــصـية) ليــكـون (نــفيسة عــلـي ــمــد
عــلي)
-821من ( ــسن إدريس عاد هللا ــسن) ليــكـون ( ســن إدريس محـمد
عاد هللا)
-822من (أسـماء ـــامد عاد هللا خــليل) ليكون (اسماء امد عاد هللا أ مد
خـليل)
-826من (جــديد هــاشم إســماعيل جربو) ليكون (صـــالح هــاشم
إسمـاعيل جربو)
-824من (الحــان ــسن مــحمد التــاي) ليـكــون (مــحــمد سن مــحــمد
التاي)
-821من (عمر العــطـاي إبراهيم ا مد) ليـكـون (عـمر عطــية هللا إبراهيم
ا مد)
-861من (مــحمد زين العبيد الجزولي خـير) ليكون (مــحمـد زين العبيد الجزولي خير هللا

(الصــــــادق
عـــــــوض الــلــه مــــــصـــــطـــــفــي عـــــوض الــــــكريـــــم)
 -8من (رباب محــمــود عاد الغــفار محــمد) إلى (ضفاف محمود عاد
الغـفار مـحـــمد)
 -8من (انــقلو النــور جــادين كــولينا) إلــى (مــحــمد النور جــاديــن
كــوليــــنا)
 -1من (ام الحــســين محــمد على عاد العال) إلى (منـتهى مــحـــمد على عاـد
العـال)
 -2من (رام ا ــمــد المــصـــطـفي عاــد المجــيــد مـــحــمد) إلى (عاــد
المجــيــد
ا ـــــمــــد المصـــــطـــفـى عــــــاد المــــجــــيــد مــــــحــــــمــــد)
 -6من (الـــهــام عــاـد الر ـمــن عــلى) إلى (و ـــي عـاـد الــر ــــمــن
عــلى)
 -4من (أ مد عاد القادر دمحم عاد القادر) إلى (مـحـمد عادالقادر محـمد عاد
القــادر)
 -1من (عـــليــوه مــحــمــد ادم بــرمــه) إلى ( ــليــوه مــحـــمـد ادم
بـــرمـــه)
 -91من (عــطــية احمد الطيب مـختار حسب النبى) إلى (بسمة احمد الطيـب مختار
حسب النبى)

 -99من (العــاقب كــااشي الشــفـيع أ ـمـد) إلى (الــولـيد كـااشــي الشــفيع
أ ـمد)

خير السيد)

-869من (عــصام الــدين األمــين على دمحم) ليكون (عصام الدين األمين
الحان علي)
-862من (السيـدة العــوض التلــب الزبير) ليكون (السيدة العــوض الــتاي
الــزبير)
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