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م6112/4/18  المؤرخة في1581 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.(107)
Of 2016
Abrogation of Nationality of a citizen

م6112 ) لسنة111( 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 (114 / 2016) dated on 22/2/2016
issue the following decision.

أ مال ال الالن ا ال ال ال ن/1/11

ال ال ال
ال ال ال ال ال ال

م ت ال
بعال ال

م

ال ال ال ل

الاله تةال

6118 ال ال

طالتل ب مال مت تاال
 ضالال ال ال ت/5/86/

م ال ال ال

عم ال ال الكا الم ال ال ال

 عم ال ال ال لا1994 ال ال ال

ال ال ال

بم الالأ أمالالت ض ال د نال ت مالالن

)815 م ال ال ت تاال ال

بم الالأ ر الالتت

ض ن م هت عال اال

للكع ع

/ /  ) ب ال ال ال مت ت ت6112 /114

-:  ال أصدر القرار اآلتي نصه6112/6/66

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

.) 6112

decision Abrogation of Nationality of a Citizen of
2016.

ال الالم لال ال ال

م لن

.1

إسقاط
/ ب مال ال ك عن المـــــواطــن

 ضُ رط.6
حسن الشريف مـحمـد الحسن 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

HASSAN ALSHARIF MOHAMMED AL -HASSAN
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 السادس عشر من شهر جمادي
الموافق اليوم الخامس والعشرون من شهر1481 االولى لسنة
م6112 فبراير لسنة

Issued under my signature on (16) (5) 1437 h
Corresponds (25) of (2) 2016

General (P.S.C) :
/ فريق أول ركن
Ismat Abdul Rahman Zain alabdeen
عصممممت عبمممد المممر من زيمممن
Minister of Interior
1
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م6112/4/18  المؤرخة في1581 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.(111)
Of 2016
Abrogation of Nationality of a citizen

وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م6112 ) لسنة111( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطنة
: 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

أ مال ال الالن ا ال ال ال ن/1/11

ال ال ال

م ال ال ال

عم ال ال الكا الم ال ال ال

with the mandate issued by the president
م ال ال ال ال ال ال
 عم ال ال ال لا ال ال ال ل1994 ال ال ال
ال ال ال
of the Republican Decree No (308) of 2003 ,
and having viewed the recommendation of م ت ال
بم الالأ أمالالت ض ال د نال ت مالالن الاله تةال
the Director General of the police Forces
 بعال ال6118 ) ال ال815 بم الالأ ر الالتت م ال ال ت تاال ال
as per the memorandum No (113 / 2016)
طالتل ب مال مت تاال
للكع ع ض ن م هت عال اال
dated 23/2/2016 issue the following
decision.
ال أصـــدر القـــرار
6112/6/68  ) ضال ال ت6112 /118

Name of Decision

-: اآلتي نصه

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

decision Abrogation of Nationality of a Citizen of
2016) .

اسم القرار
ال ال ال

Abrogation

2. Abrogation of nationality by birth of the Citizen
FAHIMA OBIED YASSIN SHENDI and her daughter
AMNA ADIL WIDDA Upon his request as of the
mentioned date .

الرتت ا ال ال التت زت ا الال ر ال ال ال

.) 6112

ال الالم لال ال ال

م ل

.6

إسقاط
/ ب مال ال ك عن المـــــواطــنة

 ضُ رط.6
 أمنة عادل وداعـــــة/ فهيمة عبيد شندي وابنتها
. 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

إل تء

ال ال ال اء ع ى ل ال ال ال ال ال ال
م ضن إض ال
 ع ى.8
. رتت

Issued under my signature on (16) (5) 1437 h

ض ه

Corresponds (25) of (2) 2016

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain alabdeen
Minister of Interior
6

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس عشر من شهر جمادي
الموافق اليوم الخامس والعشرون من شهر1481 االولى لسنة
م6112 فبراير لسنة
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/ فريق أول ركن

عصممممت عبمممد 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.(135)

C

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

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

provisions of

م6112 ) لسنة188( 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 (139 / 2016) dated 7/3/2016 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/1/11
م

ال ال ال ل

الاله تةال

6118 ال ال

طالتل ب مال مت تاال

Name of Decision

م ال ال ال

عم ال ال الكا الم ال ال ال

 عم ال ال ال لا1994 ال ال ال

ال ال ال

بم الالأ أمالالت ض ال د نال ت مالالن

)815 م ال ال ت تاال ال

بم الالأ ر الالتت

ض ن م هت عال اال

للكع ع

 ال أصـدر القـرار اآلتـي6112/8/1  ) ض ت6112 /189

-: نصه

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
NIHAD MUKHTAR SULIMAN MUKHTAR
Upon his request as of the mentioned date .

الرتت ا ال ال التت زت ا الر ال ال ال

ال الالم لال ال ال

.) 6112

.1

م ل

إسقاط

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

/ ب مال ال ك عن المــــواطــنة

ك

Issued under my signature on (2) (6) 1437 h

ال ال الالكزمال ال ال

Corresponds (12) of (3) 2016

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

اء ع ى ل ال

إل تء

 ضُ رط.6
نهاد مختار سليمان مختار
. إعض ال ال الالب ات من ض ت ه

م ضن إض ال

. رتت

 ع ى.8

ض ه

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر جمادي اآلخر
الموافق اليوم الثاني عشر من شهر مارس لسنة1481 لسنة
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م6112
In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

/ فريق أول ركن

Republic of the Sudan
Ministry of Interior
Office of the Minister

عصممممت عبمممد المممر من زيمممن
العابدين
وزير الداخلية

Ministerial decision No.(164)
Of 2016
Abrogation of Nationality of a citizen

C

The Minister of Interior :
In accordance with the

provisions of

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

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

م6112 ) لسنة124( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطنة
: وزير الداخلية

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
ال
ال
police Forces as per the memorandum
ال ال بم الالأ أم الالت
No (172 / 2016) dated 21/3/2016 issue the
ت ال بم الأ رالتت
following decision.

أ مالالن ا ال ن/1/11

ال ال

بعال ال لل الالكع ع ال ال

Name of Decision

م

م

الال ل

/116 ط ال الالتل ب مال ال ال مت تاال ال ال

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

ناله

decision Abrogation of Nationality of a Citizen of
2016) .

عمال ال لا

ه تة

6118 ال ال

م ال

عم الكا الم ال

1994 ال ال

ض د ن ت من

)815 م ال ال ت تاال ال

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

 ال أنال ت رالتت يضال6112/8/61  ) ضال ت6112

-:

Abrogation

2. Abrogation of nationality by birth of the Citizen
AHMED MOHAMED GAFER OSMAN
Upon his request as of the mentioned date .

اسم القرار
ال ال ال ال

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

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

.) 6112

 ال ال الالم لال ال ال ال.1
م ل

إسقاط
/ ب م ك ع الالال ن المــواطــــن

ال ال ال ك

Issued under my signature on (14) (6) 1437 h
Corresponds (23) of (3) 2016

General (P.S.C) :
Ismat Abdul Rahman Zain alabdeen
4

الكزم ال ال ال

 ضُ رط.6
أحمـــــد ر عثمـــــر ع مـــــان ال ال ال ال ال ال اء ع ال الالى ل ال ال
. إعض ال ال الب ات من ض ت ه
إل تء

م ضن إض ال ال ال ال

ال ال ال

. رتت

ع ى.8

ض ه
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Minister of Interior

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر جمادي
هـ الموافق اليوم الثالث والعشرون من شهر1481 اآلخر لسنة
م6112 مارس 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

عصممممممت عبمممممد المممممر من زيمممممن

Ministerial decision No.(165)

العابدين

Of 2016
Abrogation of Nationality of a citizen

وزير الداخلية

The Minister of Interior :
In accordance with the

provisions of

C

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 (175 / 2016) dated 21/3/2016 issue
the following decision.

وزارة الداخلية
مكتب الوزير
م6112 ) لسنة128( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
: وزير الداخلية
ال

ال

أ مالالن ا ال ن/1/11

ال ال ال ال بم الالأ أم الالت

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

decision Abrogation of Nationality of a Citizen of
2016) .

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

م

الال ل

/118 ط ال الالتل ب مال ال ال مت تاال ال ال
نالاله

Abrogation

عمال ال لا

ه تة

6118 ال ال

الأن ت رالالتت يض ال

م ال

عم الكا الم ال

1994 ال ال

ض د ن ت من

)815 م ال ال ت تاال ال

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

6112/8/61  ض ال ت6112
-:

2. Abrogation of nationality by birth of the Citizen
MOHAMMAD TAHER MOHAMMAD ALMAHI
Upon his request as of the mentioned date .

اسم القرار

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

ال ال ال

الرتت ا ال ال التت زت ا الر ال ال ال
.) 6112

ال الالم لال ال ال

.1

م لن

إسقاط

Issued under my signature on (14) (6) 1437 h

/ ب م ك عالالن المـواطــــن

Corresponds (23) of (3) 2016

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

ال ال ك

 ضُ رط.6
مـحـــمد طاه ــر محـم ــد المــاحي ال ال ال ال ال اء ع الالى ل بالاله
. إعضال ال الالب ات من ض ت ه

الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد  1581المؤرخة في 6112/4/18م
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.8ع ى

ض ه

م ضن إض

رتت .

إل تء

Minister of Interior

الكزم

صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى اآلخر
لسنة 1481هـ الموافق اليوم الثالث والعشرون من شهر مارس
لسنة 6112م

C
وزارة الداخلية
مكتب الوزير

فريق أول ركن /

قرار وزاري رقم ( )181لسنة 6112م
عصممممممت عبمممممد المممممر من زيمممممن
رد الجنسية السودانية لمواطن
وزير الداخلية :
وزير الداخلية
عمال الكا المال ال مال ال  12م الالن اال ال ن
ال ال

العابدين

ال ال 1994

C

عم ال ال لا

ض ال د نال ت مالالن

ال ال ل

الاله تةال

م

ال ال

ال ال ال ال بم ال الالأ أمال الالت

م ت ال بم الالأ رالالتت

م ال ت تا ال  ) 6114/842بع ال للالالكع ع ال ض ن ال

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

م هت ع ا

تت //

قرار وزاري رقم ( )55لسنة 6112م
إسقاط جنسية مواطنة

طتل ب م مت تا  ) 6112 /188بال مت

 /5/86/بتـــاري 6102/3/3م

ـ أصـــدر القـــرار اآلتـــي

نصه -:

وزير الداخلية :
عم الكا الم ال

ال ال 1994

م ال

/1/11أ مالالن ا ال ن

عمال ال لا

ال ال ل

ض د ن ت من

م ال ال ت تاال ال )815

م

ه تة

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

ال

اسم القرار

ال

.1

ال ال ال ال بم الالأ أم الالت

ال ال 6118

م ت ال بم الأ رالتت

 6112/6/11الأن ت رتت يض

بعال ال لل الالكع ع ال ال

ال ال ال ال

 .6ضال ال ال الالُت
الســماني أحمــد ال شــير عبــد القــادر

 /5/86/ض ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ت

نه -:

.1

م ل

الرتت ا ال ال التت زت ا الر ال ال ال

.) 6112

ض ال أ الالرل

ع الاله

ال ال ال
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع والعشرون من شهر جمادى
االولى لسنة 1481هـ الموافق اليوم السابع من شهر مارس لسنة
6112م

إسقاط
 .6ضُ رط

ال ال ال ال ب م ال ك للمـــــــواطــــن /

ب رتت زت تا  ) 6111/61ال ال اء ع ى ل البه .
إل تء ض ه رتت
م ضن إض
.8ع ى

اسم القرار
ال الالم لال ال ال

م لن

.) 6112

رد جنسية

طال ال الالتل ب م ال ال ال مت تا ال ال ال /59

) 6112ب ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال مت  :ت ت / /

م ل

الرتت االتت زت ت

ال

ال

ب م ك عالالن المـواطــــنة /
2
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أشـعان عــوس حســن أبــو يــد ال ال ال ال اء ع الالى ل باله
إعضال ال الالب ات من ض ت ه .
.8ع ى

رتت .

ض ه

م ضن إض ال ال ال

إل تء

ال ك

فريق أول ركن /

عصمممممممت عبممممممد الممممممر من زيممممممن
العابدين

الكزمال ال ال ال ال

وزير الداخلية

صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث من شهر جمادى االول لسنة
1481هـ الموافق اليوم الثالث عشر من شهر فبراير لسنة 6112م

C
قرارات الوالي
قرار رقم ( )2لسنة 6112
نزع قطع زراعية للمصلحة العامة

فريق أول ركن /

عصممممممت عبمممممد المممممر من زيمممممن
العابدين
وزير الداخلية

عم الكا بألم ال

 6115ض د
ال ال 1981

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

ال ال 1994

عمال ال لا

ض د ن ت من

 12مالالن اال ن
ال ال ل

ه تة

م

ال

.1

ال

ب مت تت //

/5/86/

اآلتي نصه -:

ويــثـــــمل
القـــطـــع ال راعيـــة الواردة العــدول الملحـــق ُ ) ،
ه من تاري التــــوقيع عليه .

نــزع األرض
 .6تن ع القطع ال راعيـة العـدول أدنـال للمصـلحة الثامـة سـب

 ) 6112 /141تأ رها مربثـا المـتو وذلـل القـرار التخطيطـي رقـم ()6112/660

بتاري 6102/3/7مـ أصدر القرار خريطة رقم  . 6112/612والقطع هي :

الجــــدول
رقم القطعة

اسم القرار
.1

بعال ال إلل الالكع ع الالالى ض نال ال

ز الالت ض ل ال ال ط

ُيسمى هــــذا القــــرار قــــرار رقــــم ( )2لســــنة 6102بـنــ ع

م ت ال بم الأ رالتت

م ال ت تاال  ) 6114/842بعال للالكع ع ال ض نال

م ال ال هت ع ال ال ا ال ال

بم أ ا ن زع م ي

ت ى

إسم القرار وبدء العمل به-:

ال ال ال ال بم الالأ أم الالت

طال الالتل ب م ال ال مت تا ال ال

ل

ر الالتت

م ال ال ت تا ال ال )1

ال ال ال الالم ل ال ال ال ال

الرتت اال ال ال ال التت زت ال ال ال الالت

م لن

.) 6112

ال ال

عمت ى  ،أن ت رتت يضى نه -:

قرار وزاري رقم ( )181لسنة 6112م
رد الجنسية السودانية لمواطن
وزير الداخلية :
عمالكا الم ال

م ال

ال ال  1981مرال الالت ء م ال ال

C
مال

 8مالالن ا ال ن الالزع م ي ال

ت ال

ال ال ال ال

145
896
161

رد جنسية
1

المربوع

مطرى
المرخيات
مطرى
المرخيات
مطرى
المرخيات

المسا ة المراد
نزعها بالفدان

كـليا ً  /جـزئيا ً

كـــلــيا ً
كـــلــيا ً
كـــلــيا ً
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ال ال ال ال

ال ال ال ال ب م ال ك للمـــــــواطــــن /

 .6ضال ال ال الالُت
حيــدر ــو الــدين ســليمان الحــا

ض ال أ الالرل

164

ع الاله

888

ب رتت زت تا  ) 6114/18ال ال اء ع ى ل البه .
إل تء ض ه رتت
م ضن إض
.8ع ى

254
895
288

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر جمادى اآلخر لسنة
1481هـ الموافق اليوم الثاني عشر من شهر مارس لسنة 6112م
فريق أول ركن /

عصممممممت عبمممممد المممممر من زيمممممن
العابدين
وزير الداخلية

284

كـــلــيا ً

مطرى
المرخيات
مطرى
المرخيات
مطرى
المرخيات
مطرى
المرخيات
مطرى
المرخيات
مطرى
المرخيات

كـــلــيا ً
كـــلــيا ً
كـــلــيا ً
كـــلــيا ً
كـــلــيا ً

طالالتت زع ال ا زة ال ا ال ع
رلعال

من ال ل

ع م ال  ،لهالالث ت ال

مال م ت مل بال م ال ا ر ال مللال

ع ه أن ت رتت يض

نه-:

أن

ال ب طالالتت  ،ال اء

إسم القرار وبدء العمل به-:
988
914
988
911
1161

كـــلــيا ً

مطرى
المرخيات
مطرى
المرخيات
مطرى
المرخيات
مطرى
المرخيات
مطرى
المرخيات

.1

ه من تاري التــــوقيع عليه .

كـــلــيا ً
كـــلــيا ً

ُيسـمى هــــــــــذا القــــــــرار قــــرار رقـــــــــم ( )63لســــنة6102
ويــثـــــمل
بـــن ع القـــطـــثة ال راعـــية رقم ( )0ســـو ا شــرق ُ

إلـغــاء
 .6يلغي القرار رقم ( )02لســنة  6102والقـــا ي بـــن ع ()01

كـــلــيا ً

فدان مــن المساحــة الكلـية للقــطثــة رقـــم ( )0ســو ا شـــرق

كـــلــيا ً

على أن تظل اـعراءا والتدابير المتخذل مــوعــــ ه ســاريـه
إلى أن تلغى أو تثدل موع هذا القــــرار .

اإلطالع على الخريطة
 .8يمكــــن اـطـــــــلع علــــى الخــريطـــــــــــة الخــــاصـــــــة بـــهــــــــذل

نزع األرض
 .6تنــ ع القــطــثة الـــوارد تــمـــــاصيلها العــــدول أدنــال ن عاً كلياً
للمصلحة الثامة وألغراس قيام محطة ميال سو ا .

القـــطـــثــة

الجــــدول

المن وعــــــة وتمـــــــاصيل التســـعـــــــيل مـكــتــــــ مـــــــدير عــــام
مصلحة
األ ار ي .

صدرتحت إسمي و توقيعي في اليوم الرابع
والعشرون من شهر يناير  6112م
فريق أول مهندس ركن/

رقم القطعة

المــربـوع

المسا ة المراد
نزعها بالفدان

كـليا ً  /جـزئيا ً

1

سواقي سوبا
شرق

668.251

كـــلــيا ً

اإلطالع على الخريطة
 .8يمكـــــن اـطـــــــلع علـــــى الخــريطــــــــــــة الخــــاصــــــــة بـــهـــــــــذل
5
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عبممممممممممممممممممد القـــطـــثــة

الر يم دمحم سين

المن وعــة وتمـــاصيل التســـعــيل مـكــتــ مـــدير عام مصلحة

والي

األ ار ي .

والية الخرطوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صدرتحت إسمي و توقيعي في اليوم الثاني من شهر
مارس  6118م

C
قرارات الوالي
قرار رقم ( )68لسنة 6112
نزع قطع زراعية للمصلحة العامة
عمكا بألم

دمحم سين

 8من ا ن زع م ي

م

 1981مرت ء م

 6115ض د

فريق أول مهندس ركن/
عبد المر يم

رتت

ل

والممممممممممممي

ت

والية الخرطوم

م ت تا )1

 ،بع إللكع ع ى ض ن

ز ت ض ل ط عمت ى ض ت  6112/6/64اتت م
زتء ر م تا )61

)18

،6112

لر ا رتت تا

 6112ن ت ض ت 6112/6/15

زع م ل

C

ر

 )11ف ن من رلع تا  )1متب ع

اإلعالنات القانونية
إعــالن

ب

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  )18ال المال /19أ 1/أ  :عـــوض ادريس
ت

C

علي مال ال ال ال هال ال الت ضال ال ال ال ال ال ال ال ال الهال ال

اإلعالنات القانونية
إعــالن

تد م

إ ضال ا ع ى اال ال ال ال ال ال ن ض ال ال الالهل
ر ال ال ال ن تا ال ال  )18م ال ال /19أ 1/أ  :عوض ادريس
ت

مل ال ال ال

علي مال ال ال هت ض ال ال ال ال ال ال اله

ا ال ال ال اللالع
إلت

تد م

الل ع ى

ال ال 1949

الت الل

ض الال

ض

ال ال الهل

مال ت ال بمالمالضأ

ب  :ابشر بخاري بشير

بمالمالضأ إلت

ن

ب

مالع م ب لمت إلا ال ال مال ال مترة بجــهــة :

الدمــازين ال ال الالا ال لم م

الت الل

مال ت

ض ال هل ا اللعال

معال م ب لالمت إلا م مترة بجهة  :الديسة ا ال لم م

ال ال ال ال ال ال ال مال ال ال ال ز ن الال ال ال ال ال ال ال ال ال

أع ال ال ال ال الن م ال ل هن الم ال ال الت بأ ال ال ال ال بنال ال ال الال

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 بأ ال بن ال ض ال
الل ع ى

ال ال ال ال 1949

ال ال ال ال ن .

ل

 :هشام الشيخ وخالد علي
ما م ض

-1

تحد القطعة من الجهة الشمالية  :شارع

-6

تحد القطعة من الجهة الجنوبية :ادم سليمان
تحد القطعة من الجهة الغربية :مدي عبد الماجد

-8

9
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ما م ض :

ل
-1

-6
-8

-4

-4

تحد القطعة من الجهة الشمالية  :شـارع
تحد القطعة من الجهة الجنوبية :ارض غفار
تحد القطعة من الجهة الغربية:الدرديري دمحم
على
تحد القطعة من الجهة الشرقية :ارض غفار

أ م لن

ه عضتد ع

ك ف م لضض
إلعكن .

من ض ت ل

أ مال ال لن

أ مال ت أ لرال ت من ض ت ل

ض ال

ض ال ال

الاله عض الالتد ع 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 ل مل ال ال أت ال ال ء ال ال ع
إ الالالى ممض ال ال
م الالالض
ت الالم

زتع ال ال ال ع ال ال الاله أن هضر ال ال ال ب عضت ال ال الاله مض ب ال ال ال ا متف ال ال ال
ال ال ل مل ال ال أت ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

تحد القطعة من الجهة الشرقية :عبد هللا مد النيل

معال ال الاله

معال ال الاله
عمال الالل

الالك فال مال لضض ال ز  )12ه مال ا الالض عطالالت ه مال ا
إلعكن .

صــــــدر تح توقيثي في اليوم ال ار ع والثشرون من شهر مارس 6102م

عم الالل

ز  )12ه مال ا الض عطالت ه مال ا

عوض ادريس علي
المممممممدير التنفيممممممذي

صدر تح توقيثي في اليوم الثاشر من شهر مارس 6102م

لمحلية الدمازين

عوض ادريس علي

C

المدير التنفيذي لمحلية الدمازين

إعالنات القانونية
إعــالن

C

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال هل
 1949ر ال ال ال ن تا ال ال ال  )18م ال ال ال

اإلعالنات القانونية
إعــالن
إ ضال ا ع ى ا ن ض
تا ال ال ال ال ال ال ال  )18م ال ال ال ال

هل

ت

ال 1949

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 بأ الال بن ال ض ال ال ال ال

اال ال ال اللعال
إلت

الال ل ع ى

الت الل

مال ت

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

إلا ال ال ال مال ال مترة

رال ال ن

/19أ 1/أ  :عـــوض ادريــس

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

ادريمممس علمممي مال ال هت ض هال ال

ض ال ال ال ال ال ال الهل
بمالمالضأ

ت ال ال

ض ال ال ه

/19أ 1/أ ال ال ال  :عمممممموض

مل ال ال

مال ال ل هن ي الالت بأ ال ال بنال ال ض ال ال

ال ال

ال ال م ز ن

ال ال أع الالن

ض ال ال هل العال ال األرس

المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة

األحمر ا

لم م

ن إلاال ال ال م مضت بجهـــة الديسة.

ب  :عبد اللطيف اج على
ل

ن

ما م ض :
 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :فــضل
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :مترة الفاتح عمر

11

الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد  1581المؤرخة في 6112/4/18م

The Gazette Published by Authority -issue No. 1851KH.on 15/ 4/ 2016

Republic of Sudan

مقتر ة بجهة  :الديسة

دمحم

ب  :عبد الر من على عبد الر من

 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:نصر الدين عبد هللا
..4تحد القطعة من الجهة الشرقية :ورثة عبد الر من
الصادق

ما م ض
ل
 -1تحد القطعة من الجهة الشمالية :مصطفي عوض
 -6تحد القطعة من الجهة الجنوبية  :ماد اسماعيل
 -8تحد القطعة من الجهة الغربية:خليفة عينة
 -4تحد القطعة من الجهة الشرقية  :الضو التجاني
:

أ م لن
زتع ال ال ال
م الالض

تم

ه عضتد ع

ض ال

من ض ت ل

إلعكن .

الاله عض الالتد ع ال ال

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

أ مال ت أ لرال ت

متفال ال ال مع ال الاله من ض ت ل

ع ال الاله أن هضرال ال ال ب عضت ال الاله مض بال ال ال ا
ال ال ل مل ال ال أت ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
ك ف م لضض

أ مال ال لن

ض ال ال

أ مال ال ت أ

عم الالل

متف ال معالاله
عمال الالل

الالك فال مال لضض ال ز  )12ه مال ا الالض عطالالت ه مال ا
إلعكن .

صدر تح توقيثي في اليوم ال ار ع والثشرون من شهر مارس 6102م

ز  )12ه مال ا الض عطالت ه مال ا

عوض ادريس علي
المممممممدير التنفيممممممذي

صدر تح توقيثي في اليوم ال ار ع والثشرون من شهر مارس 6102م

لمحلية الدمازين

عوض ادريس علي
المدير التنفيذي لمحلية

C

الدمازين

إعالنات القانونية
إعــالن

C

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال هل
 1949ر ن تاال  )18مال /19أ 1/أ ال عموض ادريمس
ت ال ال

إعالنات القانونية
إعــالن
إ الالض ا ع الالى اال ال ن ض ال ال هل
 1949ر ال ال ن تا ال ال  )18م ال ال
ادريممس علممي م ال هت ض ه ال

ت ال ال

/19أ 1/أ ال ال  :عممممموض

مل ال

م ال ل هن يالالت بأ ال بن ال ض ال

ض ال ال ه

ال ال

ال م ز ن

ال أع الالن

ض ال هل الع ال األرس

علممي م ال هت ض هال

مل ال

بن ض

ض

يت بأ

ال م ز ن

ض ال ال ه

ال ال

ال أع الالن م ال ل هن

هل الع األرس المو حة على

الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة ـــاألحمر بإســـــــم

حكومــــة السودان ـقامـــة مترة بجهة الديسة
:مجدى الدين على عبد الر من

ب

ل

المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة

ما م ض :
 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عمر عبد الرازق
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..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :دفع هللا كوه

األحمر بإسم حكومة السودان ـقامة .مترة بجهة الديسة.

 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:غابة الديسة

ب :الفاتح عمر دمحم
ل

..4تحد القطعة من الجهة الشرقية :مترة بالرقم ()15

ما م ض :

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عبد اللطيف
اج على
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :نصر الدين عبد
هللا
 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:غابة الديسة

..4تحد القطعة من الجهة الشرقية :دمحم خليفة

أ مال ال لن

أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

لر ت زتع  ,ع ه أن هضر ب عضت ه مض ب ا
ال ال ل مل ال ال أت ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

ك ف م لضض

من ض ت ل

إلعكن .

الاله عض الالتد ع ال ال

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

متفال معالاله

ت الالم

أ م ال ت أ

ض ال ال

أ مال ال ت أ

من ض ت ل

متفال معاله

عمال الالل

الالك فال مال لضض ال ز  )12ه مال ا الالض عطالالت ه مال ا
إلعكن .

صدر تح توقيثي في اليوم ال ار ع والثشرون من شهر مارس 6102م

عم الالل

ز  )12ه مال ا الض عطالت ه مال ا

عوض ادريس علي
المدير التنفيذي
لمحلية الدمازين

صدر تح توقيثي في اليوم ال ار ع والثشرون من شهر مارس 6102م

C

عوض إدريس
علي
المدير التنفيذي

إعالنات القانونية
إعــالن

لمحلية الدمازين

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال هل
 1949ر ال ال ال ن تا ال ال ال  )18م ال ال ال

C

ادريمممس علمممي مال ال هت ض هال ال

إ الالض ا ع الالى اال ال ن ض ال ال هل
 1949ر ال ال ن تا ال ال  )18م ال ال

ض ال ال ه

/19أ 1/أ ال ال ال  :عمممممموض

مل ال ال

مال ال ل هن ي الالت بأ ال ال بنال ال ض ال ال

إعالنات القانونية
إعــالن
ت ال ال

ت ال ال

ال ال

ال ال م ز ن

ال ال أع الالن

ض ال ال هل العال ال األرس

المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة

ض ال ال ه

ال ال

/19أ 1/أ ال ال  :عممممموض

األحمر ـقـامة بإسم حكومة السودان.جنينة بجهة بيجاوى.

ب :عبد هللا عبد الحميد دمحم موسي
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إدريممس علممي م ال هت ض ه ال

ال م ز ن

مل ال

ل

ال أع الالن

ما م ض :

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :ابراهيم عبد
ض ال هل الع ال األرس
م ال ل هن يالالت بأ ال بن ال ض ال
المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة الر من ادم
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :اسماعيل ابراهيم
ــــاألحمر بإســــم حكومــــة الســـــودان ـقامــــة .جنينممممة بجهمممممة
 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:ادم جبريل
بــيجاوي.
..4تحد القطعة من الجهة الشرقية :النيل االزرق
ب :ابكر دمحم صالح
ل

أ مال ال لن

ما م ض :

ض ال ال

الاله عض الالتد ع ال ال

أ مال ال ت أ

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عثمان عبد هللا لرال ت زتع ال  ,ع الاله أن هضرال ب عضت الاله مض بال ا
عمال الالل
ال ال ل مل ال ال أت ال ال ء ال ال ع
إ الالالى ممض ال ال
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :الشيخ دمحم ابراهيم م الالالض
 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:كـرب
ت الالم
الالك فال مال لضض ال ز  )12ه مال ا الالض عطالالت ه مال ا
..4تحد القطعة من الجهة الشرقية  :الشيخ دمحم ابراهيم من ض ت ل إلعكن .
أ م ال لن

متفال معالاله

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ

لر ت زتع  ,ع ه أن هضر ب عضت ه مض ب ا
ال ال ل مل ال ال أت ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

ك ف م لضض

من ض ت ل

إلعكن .

صدر تح توقيثي في اليوم ال امن من شهر مارس 6102م

متفال معاله
عم الالل

ز  )12ه مال ا الض عطالت ه مال ا

عوض إدريس
علي
المدير التنفيذي
لمحلية الدمازين

صدر تح توقيثي في اليوم االول من شهر مارس 6102م

عوض إدريس

C

علي
المدير التنفيذي

إعالنات القانونية
إعــالن

لمحلية الدمازين

C
إعالنات القانونية

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال هل
 1949ر ال ال ال ن تا ال ال ال  )18م ال ال ال

/19أ 1/أ ال ال ال  :عمممممموض

مال ال ل هن ي الالت بأ ال ال بنال ال ض ال ال

ض ال ال هل العال ال األرس

ادريمممس علمممي مال ال هت ض هال ال

ت ال ال

مل ال ال

ض ال ال ه

ال ال م ز ن

ال ال
ال ال أع الالن

المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة
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ــاألحمر بإســم حكومــة الســودان.القامممة جنينممة بجهممة ا عم ال ت

إعــالن
إ الالض ا ع الالى اال ال ن ض ال ال هل
 1949ر ال ال ن تا ال ال  )18م ال ال
ادريممس علممي م ال هت ض ه ال

ت ال ال

ال ال

ض ال ال ه

/19أ 1/أ ال ال  :عممممموض

مل ال

م ال ل هن يالالت بأ ال بن ال ض ال

ال م ز ن

لمت .

ب  :سن سـليـمان الرفاعي

ال أع الالن

ل

ض ال هل الع ال األرس

المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة

ــاألحمر بإســم حكومــة الســودان ـق ــامة .متممرة بجهممة ابممو

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :موسي دمحم
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :صالح يحي علي وعبد
الر من عيسي

 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:دمحم ا مد الرفاعي

رمــاد.

..4تحد القطعة من الجهة الشرقية :النيل االزرق

ب :على الغاية مـحـمد
ل

ما م ض :

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية :

أ مال ال لن

شارع ثم مزرعة

جمعة االمام

..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية

:شارع ثم عبد القادر

 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:شارع ثم ارض
كرب

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

من ض ت ل

..4تحد القطعة من الجهة الشرقية :شارع الى النيل
االزرق

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

تم

من ض ت ل

إلعكن .

عم الالل

ز  )12ه مال ا الض عطالت ه مال ا

صدر تح توقيثي في اليوم االول من شهر مارس 6102م

عوض إدريس
علي
المممممممدير التنفيممممممذي
لمحلية الدمازين

C

صدر تح توقيثي في اليوم السا ع عشر من شهر مارس 6102م

إعالنات القانونية
إعــالن

عوض إدريس
علي
المدير التنفيذي
لمحلية الدمازين

إلعكن .

أ م ال ت أ

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

عمال الالل

الالك فال مال لضض ال ز  )12ه مال ا الالض عطالالت ه مال ا

متفال معاله

ك ف م لضض

الاله عض الالتد ع ال ال

ض ال ال

أ مال ال ت أ
متفال معالاله

االمام

أ م ال لن

ما م ض :

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال هل
 1949ر ال ال ال ن تا ال ال ال  )18م ال ال ال
14

ت ال ال

ض ال ال ه

ال ال

/19أ 1/أ ال ال ال  :عمممممموض
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ادريمممس علمممي مال ال هت ض هال ال

مل ال ال

مال ال ل هن ي الالت بأ ال ال بنال ال ض ال ال

م ال ل هن يالالت بأ ال بن ال

ض ال ال هل العال ال األرس

األحمر بإسم حكومة السودان ـقـامة .جنينة بجهة السراجية.

ب

إعالنات القانونية
إعــالن

ادريممس علممي م ال هت ض ه ال

ال ال م ز ن

المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة

C
إ الالض ا ع الالى اال ال ن ض ال ال
 1949ر ال ال ن تا ال ال )18

ال ال أع الالن

:أ مد اسماعيل ادم
ما م ض :

ل

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :أ مد عبد هللا
ال ال
هل ت ال ال ض ال ال ه
عثمان
م ال ال /19أ 1/أ ال ال  :عممممموض
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :أ مد عثمان دمحم
مل ال ال م ز ن ال أع الالن
 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:كـرب
..4تحد القطعة من الجهة الشرقية :النيل األزرق
ض ال هل الع ال األرس
ض ال

المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة

األحمر بإسم حكومة السودان ـقـامة .جنينة.

ب

أ مال ال لن

 :يدر عبد الباقي عبد الرازق
ل

الاله عض الالتد ع ال ال

ض ال ال

أ مال ال ت أ

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

متفال معالاله

ما م ض :

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :صالح مرزوق
وعثمان بشير
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :الرضى النعيم

ت الالم

من ض ت ل

عمال الالل

الالك فال مال لضض ال ز  )12ه مال ا الالض عطالالت ه مال ا
إلعكن .

 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:خط غابة الديسة
صدر تح توقيثي في اليوم الثاشر من شهر يونيو6102م

..4تحد القطعة من الجهة الشرقية :النيل االزرق

أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ

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

عوض إدريس

متفال معاله

تم

ك ف م لضض

من ض ت ل

إلعكن .

علي
المممممممدير التنفيممممممذي

عم الالل لمحلية الدمازين

ز  )12ه مال ا الض عطالت ه مال ا

C

صدر تح توقيثي في اليوم السادس من شهر مارس6102م

إعالنات القانونية
إعــالن
18
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عوض إدريس
علي
المدير التنفيذي
لمحلية الدمازين

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال هل
 1949ر ال ال ال ن تا ال ال ال  )18م ال ال ال

/19أ 1/أ ال ال ال  :عمممممموض

مال ال ل هن ي الالت بأ ال ال بنال ال ض ال ال

ض ال ال هل العال ال األرس

ادريمممس علمممي مال ال هت ض هال ال

ب

ض ال ال ه

ال ال

/19أ 1/أ ال ال  :عممممموض
ال م ز ن

ال أع الالن

ض ال هل الع ال األرس

األحمر ـقـامة .مترة بجهة الديسة بإسم حكومة السودان .
:الرشيد عبد المجيد اسحق
ما م ض :

ل

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :مديحة ا مد
علي

ما م ض :

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :شارع
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :سليمان دمحم يعقوب
 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:ا مد على الرضى
..4تحد القطعة من الجهة الشرقية :هجو سليم يس

المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة

ب

ال ال م ز ن

:فضل المولى السيد سليم

ل

ت ال ال

مل ال

م ال ل هن يالالت بأ ال بن ال ض ال

ال ال أع الالن

األحمر ـقـامة .مترة بإسم حكومة السودان .

إعالنات القانونية
إعــالن

ادريممس علممي م ال هت ض ه ال

مل ال ال

ض ال ال ه

المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة

C
إ الالض ا ع الالى اال ال ن ض ال ال هل
 1949ر ال ال ن تا ال ال  )18م ال ال

ت ال ال

ال ال

أ مال ال لن

الاله عض الالتد ع ال ال

ض ال ال

أ مال ال ت أ

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

من ض ت ل

..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :هجران امد
الصافي
 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:شارع سنار
الدمازين

متفال معالاله
عمال الالل

الالك فال مال لضض ال ز  )12ه مال ا الالض عطالالت ه مال ا
إلعكن .

صدر تح توقيثي في اليوم السادس من شهر مارس6102م

..4تحد القطعة من الجهة الشرقية :دمحم خليفة عينة

عوض إدريس
علي

أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ

لر ت زتع  ,ع ه أن هضر ب عضت ه مض ب ا
ال ال ل مل ال ال أت ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

ك ف م لضض

من ض ت ل

إلعكن .

المممممممدير التنفيممممممذي
لمحلية الدمازين

متفال معاله
عم الالل

ز  )12ه مال ا الض عطالت ه مال ا

C
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إعالنات القانونية
إعــالن

صدر تح توقيثي في اليوم الخامس والثشرون من شهر فبراير 6102م

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال هل
عوض إدريس  1949ر ال ال ال ن تا ال ال ال  )18م ال ال ال /19أ 1/أ ال ال ال  :عمممممموض
ادريمممس علمممي مال ال هت ض هال ال مل ال ال ال ال م ز ن ال ال أع الالن
ت ال ال

علي

المدير التنفيذي

لمحلية الدمازين

مال ال ل هن ي الالت بأ ال ال بنال ال ض ال ال

ال ال

ض ال ال ه

ض ال ال هل العال ال األرس

المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة

األحمر ـقـامة .مترة بجهة الديسة بإسم حكومة السودان .

ب

C

ل

إعالنات القانونية
إعــالن
إ الالض ا ع الالى اال ال ن ض ال ال هل
 1949ر ال ال ن تا ال ال  )18م ال ال
ادريممس علممي م ال هت ض ه ال

ت ال ال

ض ال ال ه

ال م ز ن

ال ال

ال أع الالن

ض ال هل الع ال األرس

المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة

أ مال ال لن

ب

م الالالض

ل

ت الالم

من ض ت ل

ما م ض :

الاله عض الالتد ع ال ال

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :الرشيد عبد
المجيد اسحاق
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :عاطف دمحم علي

إ الالالى ممض ال ال

أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

عمال الالل

الالك فال مال لضض ال ز  )12ه مال ا الالض عطالالت ه مال ا
إلعكن .

صدر تح توقيثي في اليوم الخامس والثشرون من شهر فبراير 6102م

عوض إدريس علي
الممممدير التنفيمممذي
لمحلية الدمازين

أ م ال ت أ

لر ت زتع  ,ع ه أن هضر ب عضت ه مض ب ا

متفال معالاله

ال ال ل مل ال ال أت ال ال ء ال ال ع

 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:شارع سنار
الدمازين

..4تحد القطعة من الجهة الشرقية :دمحم خليفة عينة

ض ال ال

أ مال ال ت أ

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

األحمر ـقـامة .مترة بجهة الديسة بإسم حكومة السودان .
:هجران امد الصافي

ما م ض :
 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :الهادي
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :الرشيد عبد المجيد
 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:شارع سنار الدمازين
..4تحد القطعة من الجهة الشرقية :دمحم خليفة عينة

/19أ 1/أ ال ال  :عممممموض

مل ال

م ال ل هن يالالت بأ ال بن ال ض ال

:خديجة ا مد علي

متفال معاله

C
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م الالض

تم

إ الالى ممض ال ال

ك ف م لضض

من ض ت ل

إلعكن .

ال ال ل مل ال ال أت ال ال ء ال ال ع

عم الالل

إعالنات القانونية
إعــالن

ز  )12ه مال ا الض عطالت ه مال ا

ال ا أعلــن الم ـواطنين الك ـرام اننــا صــدد تســوية وتســعيل

صدر تح توقيثي في اليوم الخامس والثشرون من شهر فبراير 6102م

قطثـــة المو ـــحة األرس علـــى الخرطـــة المدرعـــة مكتـــ اـدارة

والمثــــــلمة ــاللون األحـــــــمر اســـــــم حـــــكومـــــة الســـــــــودان وذلــل

غرس إقامة مترة – جنينة مقترحة بعهة الكرورى.
عوض إدريس
علي
المدير التنفيذي

ب

المواطن  :ابكر سين سن ادم

لمحلية الدمازين

ل

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية :الزبير عبد هللا
..6تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :التوم إدريس
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:سليمان أ مد
..4تحد القطعة من الجهة الغربية :النيل األزرق

C
إعالنات القانونية
إعــالن
إ الالض ا ع الالى اال ال ن ض ال ال هل
 1949ر ال ال ن تا ال ال  )18م ال ال

ت ال ال

ما م ض :

ض ال ال ه

ال ال

أ م ال لن

الاله عضالالتد ع ال

ض ال

أ م ال ت أ لر ال ت

/19أ 1/أ ال ال  :عممممموض
زتع ال  ,ع الاله أن هضر ال ب عضت الاله مض ب ال ا
الالك
عمالالل ت الالم
ال ل مل ال أت ال ء ال ع
ادريممس علممي م ال هت ض ه ال مل ال ال م ز ن ال أع الالن إ الالى ممض ال
م ال ل هن يالالت بأ ال بن ال ض ال
ض ال هل الع ال األرس ف ال م ال لضض ال ز  )18ه م ال ا م ال عطالالت ه م ال ا مالالن ض ال ت
المو ـــحة علـــى الخريطـــة المدرعـــة مكتـــ اـ ار ـــي والمثلمـــة

األحمر ـقـامة جنينة بجهة السمراجية بإسـم حكومـة السـودان

ل

.
ب

إلعكن .

صدر تح توقيثي في اليوم الثشرون من شهر مارس 6102م

:ورثة ابراهيم مسميس إدريس
ل

ما م ض :

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عبد النبي
مصطفي سدو
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :عثمان بابكر دمحم
 .8تحد القطعة من الجهة الغربية:ارض كرب
..4تحد القطعة من الجهة الشرقية  :النيل األزرق

معالاله م الالض

كمال الدين عبد
الر من دمحم
المدير التنفيذي
لمحلية الرصيرص
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أ م ال لن

ض ال

الاله عضالالتد ع ال

أ م ال ت أ

لر ت زتع  ,ع ه أن هضر ب عضت ه مض ب ا
ال ال ل مل ال ال أت ال ال ء ال ال ع
إ الالى ممض ال ال
م الالض
تم

ك ف م لضض

من ض ت ل

إلعكن .

C

متفال معاله

إعالنات القانونية
إعــالن

عم الالل

ز  )12ه مال ا الض عطالت ه مال ا
إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ال ن ض ال ال ال
رال ال ن تاال ال  )18مال ال /19أ 1/أ ال ال  :الحممماج قنمممديل أ ممممد
ت ال ال ال

م ال هت ض ه ال

صدر تح توقيثي في اليوم ال ار ع عشر من شهر يناير 6102م

بمل ال قيسممان

بأ ال ال بن ال ال ض ال ال
عوض إدريس
علي

ض ال ال هل الع ال ال األرس المو ــــحة علــــى

حكومة السودان ـقامة متتل –

ب

المـواطــن  :دمحم عبد هللا بابكر
ل

ما م ض :

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :خــور
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية  :خــور
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية :خـــور
..4تحد القطعة من الجهة الغربية :مختار مطر

إعالنات القانونية
إعــالن

أ م لن

ه عضتد ع ال

ت ال ال
إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
ال ال  1949زتع هضر ب عضت ه مض بال ا
ال ال ل مل الال أت ال ال ء ال ال ع
ر ال ن تا ال  )18م ال /19أ 1/أ ال  :أ مممد سممين مطممر ممض ال ال

مال هت ض هال

بأ ال ال بنال ال ض ال ال

بمل ال قيسممان

ه – مزتع م ض له

مرضتح :مترة

C
ال أع الالن مال ل هن يالالت

ال أع الالن م ال ل هن يالالت

الخريطـة المدرعــة مكتـ اـ ار ــي والمثلمـة ــالقلم األحمــر بإســم

المدير التنفيذي
لمحلية الدمازين

ال ال ال 1949

لضض

ض ال ال هل العال ال األرس المو ـــحة علـــى

ض ال

أ

مال ت لرال ت
ت ض ال إ الى

معاله م الض

عم الالل ت الالم فال ال مال ال

ز  )12ه م ا ض عطت ه م ا من ض ت ل

إلعكن .

الخريطة المدرعة مكت اـ ار ي والمثلمة ـالقلم األحمـر بإسـم
حكومة السودان ـقامة متتل –

مرضتح :مترة
ب

ه – مزتع م ض له

صدر تح توقيثي في اليوم السادس من شهر أبريل6102م

المـواطــن  :سند خليفة الشيخ
ل

ما م ض :
 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :مصنع أسمنت
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :خليفة عبد القادر

الحاج قنديل
أ مد
المدير التنفيذي
لمحلية قيسان
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 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:الخير يوسف
..4تحد القطعة من الجهة الغربية :شارع الدمازين
الكرمك
أ مال ال ال لن

ض ال ال ال

ال الاله عض ال الالتد ع ال ال ال

C

أ مال ال ال ت

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

مع الاله م الالض

إعالنات القانونية
إعــالن

عمال الالل

ت الالم ف ال م ال لضض ال ز  )12ه مال ا الالض عطالالت ه م ال ا مالالن

ضت ل

إ الالض ا ع الالى ض ال

إلعكن .

 )18مال ال
ض هال

صدر تح توقيثي في اليوم السا ع من شهر مارس6102م

ت ال

رال ن تاال

ال 1949

/19أ 1/أ ال ال  :فضمممل الممممولى دمحم علمممى مال ال هت

مل ال بماو

ال أع الن مال ل هن يالت بأ ال بنال

الع األرس المو حة علـى الخريطـة المدرعـة مكتـ اـ ار ـي
والمثلمة األحمر بإسـم حكومـة السـودان ـقامـة ممتتل –

أ مد سين

– مزتع م ض له

مطر
المدير
التنفيذي لمحلية قيسان

ب

مرضتح :مترة

المـواطــن  :الست عبد الر من أبو القوم
ل

إعالنات القانونية
إعــالن

أ م لن

ال ال 1949

ه عضتد ع ال

زتع هضر ب عضت ه مض بال ا
ال ال ل مل الال أت ال ال ء ال ال ع
ممض ال ال

إ ال الالض ا ع ال الالى ا ال ال ن ض ال ال
ر ال ن تا ال  )18م ال /19أ 1/أ ال  :أ مممد سممين مطممر لضض
مال هت ض هال بمل ال قيسممان ال أع الالن مال ل هن يالالت
ت ال ال

ض ال ال هل العال ال األرس المو ـــحة علـــى

ض ال

معاله م الض

أ

مال ت لرال ت
ت ض ال إ الى

عم الالل ت الالم فال ال مال ال

ز  )12ه م ا ض عطت ه م ا من ض ت ل

إلعكن .

صدر تح توقيثي في اليوم السا ع عشر من شهر مارس  6102م

الخريطة المدرعة مكت اـ ار ي والمثلمة ـالقلم األحمـر بإسـم
حكومة السودان ـقامة متتل –

ما م ض :
 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :غابه خور دنيا
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :مصنع جام للكروم
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:أرض غفار
..4تحد القطعة من الجهة الغربية :سوق المصانع

C
بأ ال ال بنال ال ض ال ال

ه ال

ه – مزتع م ض له

مرضتح :مترة

فضل المولى
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ب

دمحم على

المـواطــن  :سنيه عباس عمر
ل

المدير التنفيمذي

ما م ض :

لمحلية باو

 .1تحد القطعة من الجهة الشمالية  :شاطى البحر
..6تحد القطعة من الجهة الجنوبية :عوض خميس
 .8تحد القطعة من الجهة الشرقية:موسى دمحم أ مد
..4تحد القطعة من الجهة الغربية :عوض خميس

(-88فـداء صـــالح عــبــد الـر ــــمـــن عــــدى) و(فـــــداء صــــالح
عـــدى)
(-84ابراهيم خـضر دمحم مـحمد احمد) و(ابراهيم خـضـر مـــحـــمــد احـــمــد
عيــســاوى)

ال الاله عض ال الالتد ع ال ال ال

أ مال ال ال لن

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 ل مل ال ال أت ال ال ء ال ال ع
ت ض ال ال إ ال الالى ممض ال ال

مع الاله م الالض

عمال الالل

ت الالم ف ال م ال لضض ال ز  )12ه مال ا الالض عطالالت ه م ال ا مالالن

ضت ل

إلعكن .

صدر تح توقيثي في اليوم السادس من شهر مارس 6102م

أ مد سين
مطر
المدير
التنفيذي لمحلية قيسان

C
اإلعالنات العمومية
بموجب اإلشــهادات الشرعيــة/اإلقرارات المشـفوعة
باليــمين ثـبت إن األسماء التالية لمسمي وا د -:
(-1فــاطـمة يــوســف مـحـمد يـوسـف) و(عـوضـية يـوسـف
مـحـمـد)
( -6سـلـوى ـسن ا ـمـد ـسين) و(جـليـله ـسن ا ـمـد

ـسين)
( -8الغفاري علي دمحم ا مد الياس) و(والغفاري اج علي دمحم
الدابي)
و( ابــــو ذر ــــــــاج عـــلـــي مـــــــحــــــمـــــــــــد الـــــدابــــي )

(-88الـــسر عــــمــر مــــــوســــى يـــــس) و(الـــــسر عـــــمـــر تبــــيـدي)
(-82العـجــب التــوم يحــي العــجب) و(الحـــاج العــجــب التــوم يحــي
العـجــب)
 (-81ــمــاده على النــور شــــطــه) و(مــحــــمـــد عــلـى النــــور
شــــطــــه)
(-85ريـــــا مـــــكــــــاوى عــلى مــــحــــــمــــد ) و(ريـــا مــــكـــــاوى
على)
(-89فــاطــمـة ا ـــمـــد الــطيــــب) و(فـــاطــمـــــة الــطــيـــب ا ــــمـــد)
( -41مــحـمـد عـبد هللا عـمـر عبد هللا) و(مـــحـــمـــد عبـد الـله عـمر
المـساعـد)
(-41خــميـس الـدومـه ســـور امــرقـيــل) و(خــميــس دومــــه ســـور
امــرقـــيل)
(-46مصـعب مصطفي يعقوب دمحم) و(مـصـعـب مـصـطفي يعـــقـــوب
مــحــمد االمين)
(-48مـحـمد صـالح يعـقوب اسـحــق) و(محـمد صالح الدين يعــقوب اسحــق
ــامــد)
(-44الحــاج عبد الر ــمن آدم ســراج) و(الحــاج عبــد الر ــــمــن آدم
مــحــمـد)
 (-48ــماد هــارون شــرف الدين رامــام) و( ــمــاد هـــرون شـــرف
الديــن رامــام)
(-42عـبـد الـلـه أ ـــمــد مـحــمـد أرباب) و(مـعــتـز أ ــــمـد مــحـــمـد
أربـاب)
(--41على زكريا مــحـمد ــســن عـقــــباوى) و(على زكــريا مــحــمـد
عــقـــباوى)
(-45عبـد الــلــه ســالمــــة خــــان مــــعروف) و(عـبد الـلـه ســــالمــــة
خـــان)
(-49يـوســـف امــــان الـلـه قـــربان قــربان)و(يــــوســـف امــان الـلـه
قـــربان)
(-81الطيـــب مـحـــمــد أ ــمــد العـــرضـي) و(الــطيــب مــحــمــد
العــرضــي)
(-81يعـقوب النور ــسب النبي خميس) و(يعقــوب نــور ــسب النبي
خــمــيس)
(-86يــوســف علي مــحـمد الزبـير) و(يــوسـف علي مــحــمد الزبير

البدوي)
(-88بــشــرى ــســن عـــمـران) و(البـــشــرى ــــــســن
عـــمــــران)
( -84ســمــية ــسين مارن عبد الحميد) و(صــالحـة ــسين مـارن عبد
الحميد)
(-88كــوالنق قــلواك جــيك كــوالنــق) و(جــيــمس كــوالنــق قــلــواك
جيـك)
(-82فــاطــمة ادم عبـد الـكــريم علي)و(فــاطــمــة ادم نــاصر

ابــراهيــم)
(-81الهـدية أ ـمد الريـح أ ـمـد ــمـد) و(الـهـدية أ ــمـد الريـح
61

الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد  1581المؤرخة في 6112/4/18م

The Gazette Published by Authority -issue No. 1851KH.on 15/ 4/ 2016

Republic of Sudan

(-4مـحـمد ــسانيــن علي دمحم) و(مـحـمد على سـنين دمحم
سلمان)
(-8دمحم فتح الر من اسحاق ابراهيم المقبول) و(دمحم اسحق ابراهيم
المقبول)

(-2على ابــو بــكر عـبد الـقـادر ابـكر) و(عـلى ابـو بـكر دمحم
طاهر)
(-1يـوسـف طـه االمـين الـمـا ي) و(يـوسـف طـه الفكي االمين
الما ي)
( -5هـــــــــــمــــة مــــــحــــــمــــــد آدم) و (مـــحــــمـــد آدم)

(-9اميـرة ـسـون أ ــمـد شــرف) و(امـيرة ــســون أ ـــمــد
على)
(-11وائـل صـالح الـدين ابـراهـيم المبــارك) و(وائـل صـالح
ابراهــيم)
(-11امـــنة السيد مـحـمد فـضل السـيد) و(امنـه السيد دمحم
البطيخ)
( -16دمحم الفكي سـبيل متبــدع أ ـمـد) و(مـحـمد الفـكي سبيل
أ مد)
 (-18فصــة ابــراهيم مـحـمد عـيسي) و( فـصـة ابراهيـم
هــارون)
و( فصة ابراهيم عيــسـي) و( ــفــصـــة ابراهـــيــم
هــارون)
( -14ثــريا عــمر ا ـــمـــد الحـــاج) و(ثـــــوريــة عــــمــر

ـمـد)
(-85مــحـمــد ــســن أ ــمد مدني) و(مــحــمـد الحــسن أ ــمـد
المـدنـي)
(-89عــمرو فــاروق عبد الـلـه السعـيد) و(عــمرو فــاروق عبد الــلـه
زغــلة)
(-21جــــبار ســـعـيـد ــمـــدون بريــمــــة) و(جبــرة ســعيــد
ا ــمــد)
(-21ا مد فتحى بربرى يعقوب لوين) و(ا مد فتحى عبد الر من السيد
القراي)
(-26عصام فتحى بربرى يعقوب لوين) و(عصام فتحى عبد الر من
السيد القراي)
(-28عال فتـحى بربرى يعـقوب لوين) و(عـال فتـحى عبد الر من السيد
القراي)
 (-24هـــاجــر مــحــمــد طــاهــر على) و(هــاجر مــحــمــد الطــاهر
على)
(-28شــرف الــدين ابراهــيم عز الدين ابراهيم) و(شرف الدين ابراهيم عز الدين
الداروتى)

(-22الصـديــق أ ــمد الطيب عثــمان أ ــمد) و(صــديــق أ ـــمد
الطيــب)
(-21ســيـد مـحـمـد فـــضــل الســيــد) و(الســيــد مــحــمــد البــطيــخ)
(25الـسر آدم مـحـمـد أ ـمـد) و(مـحـمد تـاج الــسر آدم مــحـمــد
أ ــمــد)
(-29يــاسـر البـشرى دمحم عبد القادر) و(يــاسر بـشرى عـبد الــقادر
مـحمد)
مــــطـيــر)
(-11المــقــام أ ــمــد مــحـمـد على) و(فــاطــمــة أ ــمـد مــحــمــد
(-18ام الحــــسـيــن شـــــيـخ ادريــس عـبــد الــقـــادر
على)
(--11مـصـطفي إبـراهـيم أ مد) و(مـصـطفي الحـاج إبـراهـيم أ مـد
اربــــاب)
فضل هللا)
و(التـــــومـــه الــشـيــخ ادريـــس عبـــد الـــقـــادر
(-16عبد الرازق الحـاج العـجب التـوم يـحي) و(عبد الرازق العجب
اربـــاب)
(-12اشــرف ــسن المـــأمون عبد المحمود) و(اشرف سن مامون الـتوم يـحي)
(-18ابـــراهــيـم يـــعــقــوب جـــودة) و(ابــراهــيم مــحــمــد ادريـــس)
عبد المحمود)
(-14يــوســف علي ابراهيم عبد القادر) و(ابــو زريقة على ابراهيم عبد
(-11بــتول إدريــس ــاج ــســين) و(كــاكــا إدريــس ـــاج
القادر)
ــسيــن)
(-18ا ــمـد ــسيـن ا ــمـد شـايـة) و(ا ـمـد ـسـيـن عبـد الـلـه
( -15طــاهـر مـحـمـد ســراج خــليـفة) و(طــاهــر مــحـمـد
شــايه)
ســـراج)
(-12امـيــرة ــسـون ا ــمــد شــرف) و(امــيـرة ـســـون ا ـــمــد على
الل
اميـن
مـحـمد
العــزيز
عبد
(
و
)
امـيـن
مـحـمد
العـزيز
عـبد
( -19
شــرف)
مـيان)
(-11ســليـــمــان مــحــمد ا ــمـــد علي) و (ســليــمـان مــحـــمــد
(-61ا مد ـسـن الفنـجري مـحـمد) و(ا مد سن دمحم
التــرس)
(-15سـهــام الصديق ــقار محــمــد) و (ســهــام صــديــق ـــقــار
الفنجري)

(-61نفيـسة طــه صالح طـه الحـاج) و(نـفـيسة طـه صالح
الحـاج)
( -66عـمـر مـحـمـد عـباس أ ـمـد) و(خــالد مـحـمد عـباس
أ ــمـد)
(-68ســـامي عـــوض ا ـــمــد مــحــمـد) و(ســامـــي عــوض
ضــو)
(-64ا ـمـد النـور مـضـوى النـور) و(قـمر الـدوله النـور
مــضــوى النــور)
(-68ا ـمد مـحمد ا ـمد ا مد الـباشـري) و(ا ـمـد مـحـمد ا ـمد
البـاشري)

مــحـــمد)
 -19أن (أ ـــمــد عــلــق ــامــــد خــميـــس مـــن قبــيلة دار ـــامـــد
)
 -51ثبت(ان المدعوه /نـادية عـوض شـمـت دمحم من مواليد امدرمان بتاريخ
)1921/16/8
(-51ثبت بان المدعو /نصر الدين يوسف ا مد على يعمل بمهنة عــامل
وليــس مـستشار
قانوني كما جاء بشهادة القيد المدني بالرقم  15821111118اصــدار
شــرق النـيل
بتاريخ  6116/11/68وانه لم يمارس مهنه القانون تي تاريخ اصـدار
هــذا االقرار)
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 (-62ــنان عــمر سلــيـمـان مـحـمـد) و( نــان عـمر الحـــاج
ســليـــمان)
( -61ا ـمـد ــســن الفـنـجري) و(ا ــمـد ــسـن مــحــمـد
الفـنـجري)

( 65داؤد ا ـــمــد ـــامــد النــور) و(داؤد ا ـــمـــد ـامــد
نـور)
(-69آمـنـه البـاهــي ا ــمــد يــوسـف) و(آمــنة الـــباهي يـوســف
ا مد)
( -81سـلـمى جـفــور ابــيا كــدوف)و(ســـلــمى جــقـــور ابـــيا
كـــدوف)
(سـلــمى ابــــيه كــــــدوف ) و(ســـلـــمى جــفــــور ابـــيا
كــدوف)
(- 81ياسـيـن خــضـر يـاســين على)و(نـايــف خــضــر يــاســـــيـن
عـلى)
( -86محــمد نــصران جرناس شبــعيــن)و(محــمد نـصران جـرناس
سـيفين)

C
بمـوجـب اإلشهـادات الشرعية  /اإلقرارات المشفوعة
باليمين تم تصحيح األســماء التالية-:
-1من(صديـق عبد هللا مـحـمد عبد هللا) ليكون (الصـديـق عبد هللا دمحم عبد
هللا)
-6من( ــامــد أ ــمد ــمــد ) ليـكـــون ( ــامــــد أ ــــمــد عــلى
هــنـــة)

-8من(دمحم آدم ــجازي فــضل هللا)ليكــون(محـمد آدم جازى آدم
فضل هللا)
-4من(جـمــال الــدين مــوسى محـمد موسى) ليكـون(جمال موسى
دمحم موسى)
-8من من( ـمـدو عبد الـكريم ر مه الطيب)ليكون(دمحم عبد الكريم ر مه
الطيب)

 -2من(عزيــزة بخـاري ابــراهيــم) ليكـون(خديــجة بخاري ابراهيم
عيسي)
 -1من(بلــقيــس عــبــد الــر ــيــم ابــراهــيم ــجــير
مـــوسى)ليكون
( ــواء عبـــد الـــر ــــيم ابـــراهـــيم ــــجيـــــر مــــوســــى)
 -5من(أيـزان فـضـل المـولى بخـيت شاهين)ليكوـن(عـجزان فضل المولى
بخيت شاهين)
 -9من(أم النـصر أ مد عطـا المنان خوجلى)ليكون (أم النصر أ مد عطـا
المـنان أ مد)

 -11من(عـواطف الشكـري ـامد الـتاى)ليكون(عـواطـف ا ـمد
امد التاى)
 -11من(أحـمــد عبد الحـليم حسن عبد الـماجد) ليكـون(أحمد عبد الحليم فضل
عبد الماجد)

-16من(كلتوم عبده خليفه ابوزيد النيل) ليكون(كلتوم عبيد خليفة ابو زيد
النيل)

 -89من( ــواء عيـسي بابـكر دمحم) ليكـون ( ـواء عيسي بابكر
عبدهللا)
 -41من (فــاطمـة الطيــب دمحم آدم)ليـكـون (فــاطــمــة الطـيب دمحم
أ مد)
 -41من(رانــيا إســماعيل مهدي عبد الر من) ليكون(رانية إسماعيل مهدي
عبد الر من )
 -46من( ام ــسين أ ــمد مـحـمد زين) ليكون (أم ــسن أ ــمد

مـحــمد زين)
 -48من(أ ـمــد مــحـمــد أ مـد جكمــة) ليكون (ا ـمد دمحم جاد السيد
على)
 -44من (غــازي الهـادي السـيد عـثمان) ليكــون)( غـزالي الهاـدي السـيد
عـثمـان)
 -48مـن(عبـد الـقادر الجـاك صـالـح الحـاج) ليكـون(عبـد الـقادر الـجاك
صالح دمحم)

 -42من(فـتحــية شــريف ابو بكر شريف)ليكون(فر ين شريف ابو
بكر شريف)
-41من(انــس عبد العــظيم الـعـاجي)ليكون(انــس عبد العظيـم امد
العاجي)
 -45من(عاصــم عبد الحفيظ الشعار) ليكون(عـاصـم عبـد الحـفيظ جـميـل
الشعـار)

-49من(الطيــب بركــات دمحم ا مد)ليكــون(ا مد بـــركـات مــحــمد
ا مـد)
 -81من(آمنــــة مــجـلي المبــارك أبو دهـــب)ليكـــون(آمنــــــه مــجـــلي
المــبارك)

 -81من(صــالح آدم خـريـــف آدم)ليـكــون(صـالح الــديــن آدم
خـريـف آدم)
 -86من(ميـــرغنـي مـحــمـد االميـــن)ليـكـون(ميــرغني محـمـد أ ـــمد
االمــيـن)

 -88مـن(العوض البله البدوي مصطفي) ليكـون(عوض هللا البله البدوي
مصطفي)
 -84من(بـشير على مــوســى ســعد)ليكـــون(البــشير على مــوســـى
ســــعد)
 -88من(إيناس دمحم عبد هللا جار النبي)ليكون(إيناس عبد هللا دمحم جار
النبي)
 -82من(داؤد يــــــس مــحــــمـــد ادم) ليكــون(داؤد مــحــمــد يـــس
ادم)
 -81من( سـنه بشير أ ـمـد مهـدى) ليكــون ( ـسنه بشـــر أ ــمــد
مــهدي)
 -85من(ابو شـوك بشير بريمـة داجـول) ليكـون(ابـو شوك بشـير بريمة
دارجول)
 -89من(هنــادي عبد الشكور عثمان عباس)ليكون(هـنادى عبد الشكــور
عثمان الضيف)

 -21من(سـوزان سليـمان جنيد ا مد سليمان)ليكـون(سوزان سليمان
الجنيد أ مد)
 -21من(نـعـيمة دمحم محــمد نور)لـيكون(دار النعــيم مـحــمد مـحــمــد
نور)
 -26من(يعقــوب ــمــاد إبراهيــم الــنور)ليـكون(يعــقوب مــاد مــحــمد
الشيخ)
 -28من(مــقبــول مــحــمد مـســعود دمحم)لـيكون (بابكر دمحم مسعود دمحم)

 -24من(النيل أ مد ـسـين عبد هللا)ليكــون(النيل أ مد ـسين عبد
الر مـن)
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 -18من(سفيان عبده خليفه ابوزيد النيل) ليكون(سـفيان عبيد خليفة ابو زيد
النيل)
-14من( ليمـه عبده خليفه ابوزيد النيل) ليكون( ليـمه عبيد خليفة ابو زيد
النيل)
(-18خـليـفة عبده خليفه ابوزيد النيل) ليكون(خـليفة عبيد خلـيفة ابو زيد
النيل)
-12من(الفـاضل مـحـمد كجـبي ازرق)ليـكـون (الصـادق مـحــمـد

كجـيـجي ازرق)
-11من(أم بـله أ ــمد الحــاج مـحــمد) ليكـون(أم بلــه أ ــمد الحــاج
االمــيــن)
-15من(أحـمد جمعة عبد الرحمن دمحم آدم)ليكون (أحمد جمعة عبد الرحمن دمحم
الجديل)

-19من(دمحم يــوسـف عــمو عثمان)ليكــون(مـحـمـد يـوسـف عـمر
بابـكـر)
-61من(أنـيسـه أ ـمد عبد هللا عبـاس)ليكــون(أونـيــسه أ ـمد عبد هللا
عبــاس)

 -61من(فــاطــمة عبد هللا الــياس قـدوف)ليــكـون(فاطمة قدف الياس
منار)
-66من(الـحـاج يسيـن أ ـمد مـحمد)ليكـون(الحـاج يـسـن ا ـمـد
مـحـمــد)
-68من(أالء صـالح مـحـمد زين مـحـمد نور)ليكـون(أالء صـالح دمحم
زين النور)
-64من(نور الحـاج مـحــمد)ليـكـــون(نـــور مــحــمد أ ــمــد

ـسين)
 -68من(نـاجي عـماد ابـراهيم مختار)ليكـون(نـاجي عماد الدين إبراهيم
مختار مد)
-62من(أ ـــمـد التــجــاني ابــن عــمر عــبد الــلــه بـحــر) ليــكـــون

(أ ــمـد التـجـــاني ابــن عـــمر عــبد الـلـه مــحـــمــد بـــحــــر)

-61من(زيـنـب فـضل الـلـه علي)ليكــون(آمـنه فــضل هللا علي
ـامد)

 -28من(بخيـتة العـوض الخليـفـة أ مد) ليكون (بخيـتة العـوض خلـيفة
أ مد)
 -22من( ــمزه ــسين رزق هللا ادريـس)ليـكـون( ــمزه ســين ادريس
فـضــل هللا)
 -21من(عـواطــف على عبد العـزيز)ليكـــون(عــواطــف على عـبد العزيز
ــسن)

 -28من (دمحم البشير عبد الر من باشر)ليكون (دمحم بيشر عبد الر من
خليل)
-29من(مـحـمد نصر الدين الجاك عبد الرحمن) ليكون(مـحـمد نصر الجاك عبد
الرحمن بدوى)

 -11من(مصطفي عوض وقـيع هللا العوض) ليكـون(المصـطفي عـوض
وقيــع هللا العـوض)
 -11من(عرفة الحافظ محي الدين أ مد) ليكون(عرفة دمحم الحافظ محي الدين
أ مد)
 -16من(الفاتح عبد المنعم سين عبد المطلب) ليكون(الفاتح عبد المنعم سين
عبد المنطلب)

 -18من(اسماعيل ا مد ابو عاقله المهدى) ليكون(اسماعيل يوسف
اسماعيل دمحم)
 -14من(هــديه الزيـن جبــر) ليــكـون(هـــديه الــزين مـحـمــد
إبـراهـيم)
 -18من(عــمار جبــريل ــماد عثـمان) ليكــون(عــماد جـبريل مــاد
عثـمان)
 12من (بـخيتة عبد الرحمن عبد الـلـه الزاكي) ليـكون(بخيـتة عبد الرحمن عبد
البنات ادم)

-11من(فـاطمـة الشيخ المــهدي خمــجان)ليكــون(فاطـمة المهدي
المجتبي دمحم)
 -15من(على بـله سـعـيد ـسان) ليكـون (على بــله ســعيـد مصـطفي
سـعيـد)
 -19من(مـحـمـد ا ـمد مـحـمد ـسوب)ليـكــون(مـحـمد ا ـمـد مـحـمـد
على)

 -51من(سـعاد عبد هللا الكرم مساعد) ليـكـون (سـعاد عبد هللا اج الكرم
-65من(الشــيـخ الخـــديــوي بـالل ادم)ليـكــون(الشـيـخ الغــدوى بـالل مبارك مساعد)
ادم)
 -51من(فـفـنان فـيلـيـب كـالــو رمــضـان) ليـكـــون (فـفيــانه فلـيب كــالـو
-69من(مـحمد أ مد دمحم أ مدجبارة)ليكون(دمحم أ مد دمحم دمحم أ مـدجـبارة) رمـضان)
 -81من(مهند جوهر الشريف الخــليفه)ليكون(مــهند جــوهر الــشريف -56من(خـميسه سليمان شرف الدين) ليكون(ام كـلثوم سليمان شرف الدين
الدين دمحم)
خليفه)
 -58من(مـحــاسـن عـوض ــسن ســعيد) ليكــون (مــحــاسن عــوض
-81من(كـمـال دمحم الحـسن عباس)ليكون(كـمال مـحـمد الحسن ا مد
ــسان سـعيد)
دمحم)
 -54من(بخيـتة ـسن ـسين سب الرسول) ليكـون (بخـيتـة ـسـن سين
-86من(جــالل الدين فضل هللا دمحم االعيسر)ليكـون(جالل الدين فضل هللا دمحم
سب هللا)
األغبش)
 -58من ( ـســينه دمحم عبد الوا ـد عبد هللا) ليكون ( سـينه دمحم عبد هللا أ ـمد)

-88من(أ ــمـد آدم إسـحــق إبراهيـم)ليـكـون(أ ـمد آدم أ ـمــد
أســحــق)

-84من(بابـكر عـمر بن عـمر مـحـمد عـلى)ليـكـون(بابــكـر عــمـــر
عــمــر على)
 -88من(عائشة محــمد عيــد ــسن)ليكـون(عــائــشة مــحــمد عــوض
البـــادى)
-82من(ســفيــان صــلحة محــمـد على)ليكون(سـفيـان طلـحـة مـحـمد

على)
-81من(خديجــة مصطفي فرح الصافي)ليكون(خديجــة مصطفي فرح
الدور عـائش)
-85من (أسـحـــق آدم ــسيـــن آدم)ليـكـون(أسـحـــق آدم ــــســـن
إدريــــس)

-52من(مـحـمد ا ـمد مـحـمد ا ـمد) ليكــون(مـتحمد ا ـمد مـحمد ادم
دقره)
 -51مــــــــــــــن()1985/1/1

ليــــــــــكــــــون()1924/11/11
 -182من (يـاســر أبــو زيد العــبد أ مد)ليـكـــون (يــاسر أبــو زيد مــحـمد
العبد)
 -181من (عـلي عـثمــان مــحــمــد علي)ليـكـون(علي عثــمان عــبد الـلـه
مـحـمـد)
 -185من (ســوسـن اقــور تـمــشــير) ليـكـون(ســـوســن اقــوز تــومـشــير
جنــس)
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 -55من(التوم مـحـمـد صالـح العاقب) ليكـون(ا ـمـد مـحـمد صـالح
العاقب)
 -59من(الســاره مـحـمـد نـور نعــمان) ليــكــون(الســاره مـحـمــد نــور
لقــمان)
 -91من(خديجة عبد الر من فضل دمحم) ليكـون(خديـجــة محـمد ادم جالل
الدين)
 -91من(فاطـمة إبراهيم على عبد العزيز) ليكون(التومــة إبراهيم على عبد
العزيز)
 -96من(الدخـيرى يـوســف ادم الدخـرى) ليكــون(الدخرى يــوســف ادم
الدخرى)

 -98من (ضياء ــامــد سليـمان سالم) ليكون (ضياء الدين امد
سليمان سالم)
-94من( ــــســن لــوج الغــزالي مــنر)ليــكـــون( ــســـن لوج غــزالي
مـــنر)

 -98من(صــالح الدين محــمد نــور صــالح محـمــد ســعــيـد)
ليــكــــون
(صــــالح الـــديــن مـــحــــمــد نــــور صـــالــــح مـــحـــمــــد)
 -92من(عمر شـفيع عبد الجـبار)ليـكـون(عمر شـفيع عبد الجبار عبد
الجبار)
 -91من(دمحم ناصر عبد المجيد) ليكـون (دمحم ناصر عبد المجيد يوسف
على)
 -95من(أحـمد المـصـطفي السر عبد القادر) ليكـون(أحمد المصـطـفي السر عبد
القادر أحمد)

-99من(فـيضــل دمحم بحـر الضـاوى) ليكــون(فيـصل دمحم بــحر
الضــاوى)
 -111من(عبد الحـكيم مامـور ادم موسى) ليكـون(عبد الحكيم مامور
موسى مادبو)
 -111من (ام سـلـمى ا ـمـد إبراهيم) ليكـون (ام سلمه ا مد إبراهيم
عبد هللا)
 -116من(على ثانى عبد هللا ابراهيم) ليكون (على ثانى على عبد هللا
إبراهيم)
 -118من(دمحم الياس ا مد وداعة هللا) ليكـون (دمحم الياس ا مد دمحم وداعة
هللا)
 -114من(صفاء الياس ا مد وداعة هللا) ليكـون (صفاء الياس ا مـد دمحم
وداعة هللا)
( -118صفـية الياس ا مد وداعة هللا) ليكـون (صـفية الياس ا مد دمحم
وداعـة هللا)

 -112مــن(ا ـمـد على مـحـمـد يـسـين) ليـكـون(ا ـمـد عـلـى محـمـد
يس)
 -111من (سـتنا عبد الر ـيم عبد ربه كنوز) ليكـون (ستـنا عبد الر يم
عبدون كنوز)

 -115من(فــركيــة داؤد ابراهيم جمـعة)ليكون (فــاطمـة داؤد ابراهيم
جمـعة)
-119مـن(الشــام بابـكر رجـب إبراهـيم) ليكـون (نـور الشـام بابـكر رجـب
إبـراهيـم)

 -111من(مــاريا الحــاج ــمد ا ــمـد) ليكون (مــاريا الحـاج
مـحـمد ا مد)
 -111من (نـعمـة يعقوب موسى ابو بكر) ليكـون (نعـمـة يعـقوب
مرسى ابو بكر)

 -189من (خـــديــجـــة طـــه على بــالل)ليــــكــــون (ريـــا طـــه عـلى
بـــالل)
 -141من(مـحمد دفع هللا دمحم دمحم زين) ليكون (مـحـمد دفع هللا فضل المولى دمحم
دمحم زين)

 -141من(بابـكر البــالل مــوسى مـحــمد) ليـكــون (بابـكر البـالل يــونــس
ابراهيم)
 -146من(مـحمد بحر الدين الحسن عبد هللا) ليكون (دمحم بحر الحسن

عبد هللا)
 -148من(بابكر البالل موسى دمحم) ليكون (بــابكر البـالل يونس ابراهيم
منصور)
 -144من(عـامـر عبد العزيز إبراهيم هماوي) ليكون (عـامـر عبد العزيز إبراهيم
دمحم هماوي)
 -148من(عزمي عبد العزيز إبراهيم هماوي) ليكون (عـزمي عبد العزيز إبراهيم
دمحم هـماوي)
 -142من( سام عبد العزيز إبراهيم هماوي) ليكون ( سـام عبد العزيز إبراهيم
دمحم هماوي)

 -141من(عبد هللا جعفر دمحم الشريف) ليـكـون (عبد هللا جعفر دمحم
الحسين)
 -145من(عـرفــه بابــكر يايا) ليكــون (عرفــه بابــكر يــحي عــلـي
أ ــمد)
 -149من(هاشم عبد الباقي الفكي طه) ليـكون (هاشم عبد الباقي طه
فضل المولى)
 -181من(غيداء ا ـمد جـاد الرب الحسن) ليكـون (غيداء ا مد جاد
الرب سـن)
 -181من(مـحـمـد آدم خــليــفــة آدم) ليكــون (مــحــمــد آدم خــلـيفــة
قوى)
 -186من(عـلى بــــرشـيـــمــه ازرق) ليـكــون (عــلى بــرشـــيــمــه
اردوف)
 -188من(صــديـقــة االمــين صديــق) ليكـــون (مــريــم االمــيــن
صـديـق)
 -184من(نفـيسة سن محـجوب الغزاري) ليكــون (نفـيسة سـن
الفزاري أ مد)
 -188من(بـشـير مـحـمـد البـله) ليـكـون (بـشير مــحـمـد البـشـير
مــحــمـد)
 -182من(أ مد رضـاء الدين دمحم أ مد فـضل) ليكون (أ مد رضاء الدين دمحم
أ مد)
 -181من(مـحـمود سعيد أ ـمد عبد الر من) ليـكــون (دمحم سعيد أ مد عبد
الر من)
 -185من(أ ـمـد بـشير أ ـمـد مـحـمـد) ليـكــون (أ ــمـد بـشـيــر أ ـمـد
االمــين)
-189من(يــحــي عـبد الـلـه عـربي آدم) ليكــون (نـور الــديـن عبد هللا
عــربي آدم)
 -121من(نـوال آدم مـر ــوم اال ـمر) ليكـون (نـوال آدم مــر ــوم مـحـمـد
اال ــمر)
 -121من(إعتماد آدم مـر ـوم اال ـمر) ليكون (إعتماد آدم مــر ــوم مـحـمـد
اال ــمر)
 -126من(عـلوية فـتح الر من محـمود سعد )ليكـون (علوية فتـح الر من
محـمود على)
 -128من(نـــادر الطـيــب عــثــمان) ليـكـون (نــادرالطــيــب سـليـــمان
مـــحــمد)
 -124مـن(فـاطـمة عثــمان أ ـمد ــماد) ليكون (فــاطـمة عـثمان

ـماد أ مد)
 -122من(صـالح العبـيـد مـحـمـد الحـسن) ليكـون (صـالح العبـيد مـحـمد

68

الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد  1581المؤرخة في 6112/4/18م

The Gazette Published by Authority -issue No. 1851KH.on 15/ 4/ 2016

Republic of Sudan

 -116من(فتـحيممـة يـوسممـف ازرق مـحممـمد) ليكممون(فـتحممـية يـوسممـف الـحســن)

مـحمد أزرق)
 -118من (البـشير فـضـل هللا بشير محـمد) ليكـون (البـشير فـضل هللا
البشير محـمد)
 -114من(مـــاريا الحــاج ــمد ا ـمـد) ليـكون (مـاريا الحــاج مــحـمــد
ا ــمـد)

 -118من(رضيـنا ـماد ا مد بابكـر) ليكـون (الهــالل ــمـاد
محــمـد بابكر)
 -112من(فــاطمـة عــوض الكريم مــحـمد على) ليكون (فــاطـمة عوض
دمحم علي)
 -111من(خـديـجــة الحـاج أ ـمد ر ـيل) لـيكــون(خديجــة الحـاج أ مـد
دمحم)

 -115من(عـــوض الــكريم الطاهر عبد الــماجـد ــمــدنا الــلــه)
ليكـون
(عــوض الكــريـــم الطـــاهر عبد المـــاجـــد ــــمــــدت
الــلــه)
 -119من(أفراح سليمان دمحم عبد هللا) ليكون (أفراح سليمان دمحم فضل هللا
العبادي)

 -161مــن(خــيرية إسحــاق مــديخير) ليكون (جــدية إسـحــق
مــديــخـير)
-161من( ــسن مــهدي مــختار فــضل) ليكـون ( ــسن مــهدي مختار
فــضل بــيرم)

 -121من(الطـيـب محـمد أ ـمـد امــام) ليكـون (الطيـب مـحـمد أ ـمد
عـثمان)
-125من(البدرى الجيـلي البدر الشـيخ) ليكون(البدرى الجيلى البدرى
الخلـيفة)

 -129من(الفـكـى محـمـد الفكي الزاكي) ليكــون (أ ــمـد مــحـمد الفـكـي
الـزاكــي)
 -111من(محـمـد يـوســف عــمــو بابكر) ليــكــون (مـحمـد يوسف

عمر بابكر)
 -111من(أ ـمـد الشـيخ أ ـمد عبد هللا) ليـكـون (أ ــمد مــوسى أ ـمد
موسى)
 -116من(مـحـمد نور دمحم سعيد دمحم أحمد) ليكون(مـحمد نور مـحـمد سعيد دمحم نور
احمد)

 -118من(فــاطــمــة يــوســف) ليكــون (صــالحــة يــوســف آدم
مــحــمـد)
 -114من(عــوني عبد الحــميد على الضوى) ليكـون (عــونى عـبد الحميد
على الضوى)
 -118مــن(آدم يــحي دمحم ســليــمان) ليــكون (آدم يــحي مــحــمد

عـيسـي)
-112من(نعيمة مختار سن هجـانة)ليكون(أم النعيــم مــخــتار ـــسن
هـجــانــة)
 -111من(لمــياء الـناير مـحـمد أ مد) ليكون (لمــياء نايل دمحم أ ـمد عبد

هللا)

 -166من(مـحـمد سـين سـعيد خــالد) ليكـون (مـحـمد ـسين سعيد
( -115لبنى الـنـايـر مـحـمد أ مد) ليكـون (لبنى نـايـل دمحم أ ـمد عبد
سـين)
 -168من(حسننن عبنند هللا عبنند القننادر علنني) ليكننون (حسننن عبنند هللا عبنند القننادر هللا)
دردياب على)
( -119أمنـية الــناير مـحـمد أ مد) ليكون (أمنــية نايل دمحم أ ـمد عبد
 -164من(كلتوم هــاشم الحسـن محـمد)ليكـون(أم كــلثوم هـاشم دمحم
هللا)
الحسن)
 -151من(بدرية الصــادق مـحـمـد على) ليكــون (بــدرية الصــادق مـحــمد
 -168من(على مــوســى عــلى المحـــنه) ليـكــون (علــى مــوســى عــلـى الرقـيق )
 -151من(عبيد عبد الر يم عبيد ا مد) ومن (عبيد عبد الر يم العبـــيـــد
المحيـنه)
ا ـمد)
 -162من(بخــيته دمحم عبد هللا محــمود) ليكــون (بخــيته دمحم عبد هللا
ليـــــكـــــون( العبــيـد عبــــد الـــر ــيـــم العــبــيــد ا ـــمـــــــد )
سليمان)
 -156من(مـحــمــد اســـامــة ســليمان مــحــمد) ليكون(مــحـمد اسامه سليمان
 -161من(زهـــره مـــكـي) ليــــكــون (زهـــره نــتو كــووديال
الخير)
تــوتـــو )
-165من(مـيرا عـمر بــولفـا ســعــد) ليـكــون (مــجــدي عــمـر بولفا  -158من(مــكي دمحم يوسف عبد الهادي ) ليــكون (المــكي محـمد يـوسف عبد
الهادي)
سعد)
 -154من(نجـــاة إبراهيــم العــماوى دمحم) ليكون(نجــاة إبراهيــم مـحمــد
-169من(نــهــلة مــحــمد االمين النور) ليكون (نهلة دمحم االمين دمحم
العماوى)
النور)
 -158من(فـوزى محــمد ابراهيم ا مد) ليكــون (فــوزى ابــايـذ يد ا ــمد
دمحم
فر
ـ
ع
ـ
ج
دمحم
(
ون
ليك
السيد)
فضل
خير
دمحم
جعفر
خير
د
ـ
م
ـ
ح
ـ
م
(
من
-181
ابراهيم)
خير)
 -152من(أم كـلـثــوم آدم عـبد الـلـه) ليــكــون (أم كـلثــوم عـبد الـلـه آدم
 -181من(ســت نور سن ـمـودى سمـاتى) ليكـون(سمـت نمور سمن يـحــي)

ساتى مودى)

 -186من(خديـجـة مــحـمد الـوسيـلة)ليـكـون(خديـجـة عبد هللا مـحـمـد
مـدان)
 -188من (صــادق عبيد كبـدان كـــردي)ليـكـون(الصـــادق عبــيد كبــدان
كــردي)
 -184ممممن (نــفـيسـمممـة دمحم ا ـممممـد العراقي)ليـكـون(نفـيمممـسة ممممـحمد ا ممممد
عثمان)
 -188من (الهادي ا ـمد مــحــمد وارا)ليــكـون (الهــادي ا ــمـــد مـــحــمد
وراء)
 -151من(مــحــمــد ا ــــمـــد عبـــد القــادر مــحــمــد ا ـــمــد) ليـــكــون

 -641من(جـبريــل دين جــبريل فـيريـن) ليكون (جـــبريل دينــج جــبريل
فيــريـن)
 -645من(آمــنه ا ــمـد مــحــمــد بالل) ليــكــون (آمــنه ا ــمــد ـــمــد
بالل)
 -649من( ـاجـة عبد السيد العـوض عثمان) ليكون(السـيدة عبد السيد
العـوض عثمان)
 -681من(عبد العـال سلــمان البـدوى سان) ليـكون (عبد العـال سليمان
البدوى سان)
-681من(مـحـمد ا ــمد محــمد على)ليــكــون(مـحـمد ا مد فــضل هللا على
العــاص)
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(مــحــمـــد ا ـــمــد عبد القــادر مــحــمد ا ـــمــد عــبد الـر ــمــن)
 -155من(ســعــدية على بــشير عــمـر) ليـكــون ( ــليمــة على ابــشر
عــمـــر)
 -159من(ســمــية الخــير مــر ــوم) ليــكــون (ســمــيـة خــير الــلــه
جــابر )
 -191من(شلــوك البــاشا الشيخ كدافي) ليـكون (شــدوقــه البا شــا الشـيخ
كدافـي)
 -611من(صـهـيبه فـضل العاطى دمحم على) ليكون(صــهيبــه عبد العاطى ماد
صول على)

 -611مــن(عـماد الــدين خــضـر طـه الشيخ) ليكـون (عماد الدين خضر
طه السيد)
 -616من(امــنه ابو قرجــه المنير ــسن) ليـكون (امــنه مــحــمد المنــير
ــسـن)
 -618من(ثريا محـمد ا ـمد القـمدانى) ليكـون ( ثريا مـحـمد القـمدانـي
مــحـمـد)
 -614من(ابن جــدون كرداويــش دمــراى)ليكــون(ابن جــادون
كــرداويــش دمراى)
 -618من(سـليمــان خــالد اليـاس االميــن) ليكون (سليمان خالد الياس دمحم
االمين)
 -612من(اخـالص ســر الختم طــه دمحم)ليـكون(اخــالص الــسر طــه
مــحـمــد)
 -611من(عبد الرازق المصطفي ا مد التاى) ليكـون (عبد الرازق
مصطفي ا مد التاى)
 -615من( ـمـد مـحـمد ـمـدان محـمد) ليـكــون ( ـمـد محـمـد ـمدان
ــمـد)
 -619من(زكـيه النعــيم دفــع الـلــه دمحم) ليكــون (زكيــه النعيم دفع هللا
ا مد)
 -611من(قــمر عــمر محــمد على ا مد) ليكون(قــمر عــمر مـحــمد عبد
الـقادر)
 -611من(يـحـي يوسف عبد الكريم مدين) ليكون(يــحــي يوسف هارون
نور الدين)
 -616من(خــبيـرة الشـيخ بشـــير الشيخ) ليكـون (فـــاطــمة الشيـخ بـشير
الشيخ)
 -618من( ــواء آدم محــمـــود زكـــريا) ليـــكـون ( ــــواء آدم
مــحــمـــود آدم)
 -614من(ابــو مــنيه الحــديد مــوسي كــوري) ليكـون (ابو هنيه ديد
موسي كوري)
 -618من(مــحــمد آدم ــسن اســحــق) ليـكـون (مــحــمد ــسـن آدم
اســحـــق)
 -612من(ام سـلمــى الضـــو مـــوسى الضـــو) ليكـون (ام ســلمى الضـو
موسى الضو)
 -611ممن(الهـممـام مممد النيممل بممابكر مممد النيمل) ليكممون (رهـممـام ــممـمد النيممل بممابكر
مد النيل)

 -615من(نجـود فتــح دمحم سليمان) ليكـون (نجــود فتــحى مــحـمد
سليمان)
 -619من(المريــن العــوض على ابو ســن) ليكــون (دمحم العوض
على ابو سـن)
 -661من(عصمت عثمــان الفــكي ) ليـكــون (عصـمت عثــمان
أ ــمـد فــزع)
 -661من(مــحمود مبارك محمود يوسف) ليكون (مـحـمود مبارك
محمود مــكاوي)
 -666من(فـهمي الحاج موسى محمود دمحم) ليكـون (فــهمى مــوسى
مــحمــود دمحم)
 -668من(بــدوي ــســن مــحــمد دسـيس) ليكــون(بــدوي ــسن بــدوي

 -686من (عبد الر من مـسا عد عبد هللا) ليكــون (عبد الر من ساعد عبد هللا
يوسف)
 -688من (الصــادق الحــاج بريـــمة عــيسي) ليكــون (الصادق بريم عيــسي
االمـين)
-684من (ايمان الطــاهر شيخــو عبده) ليكـون (ايمــان الطــاهر الشـيخ
عثمان عبدو)
 -684من (ام الفيــن ا ــمد الجـزوى صبا ى) ليكـون (ام الفين ا مد
الجزولى ابراهيم)
-688من (عــمر جــمـعه ــمـدان ــمــاد) ليـكون (عــمر جــمعـه ــمـيدان
ماد)
-682من (مــواهب مــحـمد سلــام ـــمد) ليكـون (مــواهب مــحـــمد ســالم
ــامد)
 -681مــن (مــهاد مــحــمد ســالم ــمـد) ليــكــون (مهــاد محــمد ســالم
ــامـد)
-685من (خــميــس شــريف بوبيــه أبــكر) ليـكــون(خــميــس شـريف بوباى
أبكر)
-689من (جبــريل التـــوم ــســن بـنــبون) ليـكـون (جــبريــل التـوم ــسن
على)
 -621من (بتـول مـحـمد الـشريـف) ليـكــون (بتـول مـحـمد أ ـمـد الحسن
سب هللا)
-621من (عبـد هللا الـرضي الفكي دمحم أحمد) لـيكون (عبد هللا الرضى دمحم أحمد دمحم
نور)

-626من (فــاطــمة قــابيــن) لـــيكــــون (فـــاطــمــة قـــابيـــن أرشــين
اثـــر)
 -628من(سـمــية منجـلــواك يـــود امـــول) ليكـون (ســمــية مـــلواك يــود
آمــول)
-624من(جــمـيله اســماعيل تــيه اســماعيل) ليـكـون (جمـــيله اســماعيــل
تـوتو)
 -628من (منى كــرار محـــمد يــس) ليكــون (مـــنى عــلى مــحــمد يــس
مـحـمد)
 -622من (خديـجة دمحم عبد المطلب على) ليكون (خديجـة محـمد عبد المطـلب
دمحم)
 -621من (رابحـة ــسين ا مد سين) لـيكــون (رابحـة ـسين ا مد سين
عبد هللا)
-625من (فـائزة ـسين أ مد ـسين) لـيكون (فـائــزة ــسين أ ـمد سين
عبد هللا)
 -629من (الـعـوض ا ـمد ــسـين أ ـمـد) ليكــون (الـعــوض ا مـد سين
عبد هللا)
-611من (مـحـمد أ ـمـد ـسين ا ـمـد) ليكـون (مـحـمد أ ــمــد ـــسـين
عبد هللا)
 -611من (كـلتـوم عبـد الـر ـمـن ا ـمد) ليكـون (كلـتوم عبد الر من نورين
جـبريل)
 -616من ( ــسن ا ـمـد ـسين عثــمان) ليكــون ( ــسـن ا ـمــد ـسين
عبد هللا)
-618من(عبد السـميع عثمان احمد حسين) ليكون (عبد الســميع عثــمان احمد
حسين عبد هللا)

-614من (شـادية ــسين ا مد سين) ليكون (شـــادية ــسيـن ا مد سين
عبد هللا)
-618من (منى ـسـين ا ــمد ــسين) ليـكـون (مـنى ــسين ا ــمد ـسين
عبد هللا)
-612من (العـوض ـسين ا ـمـد ـسين) ليكـون(العـوض سين ا مد
ـسين عبد هللا)
 -611من (نفيسة ـسين ا ـمـد ـسين) ليكـون(نفيـسة ـسين ا مد ـسين
عبد هللا)
 -615من (عبد الملك عثمان احمد حـسين) ليكـون(عبد المـلـك عثـمان احـمد
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عـلى)
 -664من(راشد مـحمد الهاشم عبد هللا) ليـكــون (راشد مـحـمد الهــاشــمى
عبد هللا)
 -668من(نــورة عبد هللا عبد الرحمن الفكي) ليكون (نـورة عبد هللا عبد الرحمن
عبد هللا)

 -662من(بخيته من مثلو خير السيد الفكي) ليـكــون(بخيتة ممثلو خير السيد
الفكي)
 -661من( مد سيف الدين مد سن) ليكون (مـحمد سيف الدين مد

سن)
 -665من(نجــاة عــباس خــالد الدعيـتة) ليكــون (نــجــاة خــالد ـــاج
أ مـد)
 -669من(عــبد العــزيز ابراهيم أ مد دمحم ) ليكـون(عبد العـزيز دمحم أ مد دمحم
آددم)

 -681من(آدم أ ـــمــد مـــحــمـد ابكر) ليـكـون (آدم ا مد مــحـــمدـا مد
دمحم)
 -681منعبد هللا يعقوب الساير يعـــقوب() ليــكون (عبد هللا يعقوب أ مد
يعــقوب)
 -686من(ســعيد اسماعــيل البـــشير) ليــكـون (سعيد إســماعـيل المبشر
أ ــمـد )
 -688من(ختمة عبد اللـه محمـود الخيــر ) ليكون (ختمة عبد هللا محمود

حــسين عبد هللا)

 -619من (امنــة ا ــمـد ــسيـن ا ـمــد) ليكون (شـــادية ا ـمد ـسـين عبد
هللا)
-651من(على مــحــمــد زيــن عـــلى) ليـكــون (الحـــاج على مـحـــمـد زيـن
علـى)
-651من (مــريم ــامــد على ــماد) ليكوــن (مــريــم ــامــــد على
ــمـــوده)
-656من (اســحـــــــق ا ــــمــد ربه) ليكـــون (اسحــــق ا مد مـــحــمد
عثـمان)
-658من (مــحــمد ادريس محــمد علي )ليــكـــون (دمحم ادريس دمحم علي
عــمــر)
 -654من (مـحاسن عمر نورين مصطـفي) ليكــون (محـاسن دمحم محي الدين احمد
عبد النبي)
 -658من (ليلي عـمر نوريـن مـصطــفي) ليكــون (ليلي دمحم مـحي الدين احـمد عبد
النبي)

-652من (ثــامر عبد الـلــه الطــيف) لـيكـــون (ثــامــر عبد هللا الطـيف
مـطـلك)
-651من (بتـول سـليمــان دمحم) ليــكــون (بـتـول سلـيــمان مـحــمد لـطـــيــف)
-655من (ميــــساء نــبهـــان النبهــان) ليــكون (ميــساء نــبهان مــحـمد
النبــهان)
-659من (ـياســر اكــــرام شــمــالي) ليكــون (يــاســر اكــرم ــــــسن
الخبير)
شـــمالي)
 -684من(عـبد الـلـه عـباس على بـاقي) ليكــون(عبد هللا عباس على
-691من (مـــها نبـــهـان النــبـــهان) ليـكـــون (مـــها نـبــهان محــــمد
بـقيـه)
النـــبهان)
 -688من( ــلــوم عــلى ا ــمد ــامــد)ليكــون( ــلـــوم على ا ــمــد
 -691من (الــباقر عــمــر آدم النــور) ليــكـون (الــباقر عــمر آدم زكــريا
يـوسف)
قــجــة)
مـراج
م
الس
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م
ـ
مـد
م
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(
ون
مـ
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ـ
ليك
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مـكي
م
الفـ
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م
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من(
-682
-696من(-اشــواق ابراهيم دمحم على ناصر) ليـكـون (اشـواق ابراهيم دمحم على
)
الفـكي
ناصر)
 -681مــن(نعـمـة عثــمان خـوجلي عثمان) ليكــون (نعمة عثمان خوجلي
-698من ( ــلـــوم علــى ـمـــد ــامــد) ليـكــون ( لـــوم علي أ ــمد
عبد الكافي)
يـوســف)
 -685من(فــــضل العـــاطـى عبد الفــضـيل ــاج ا ــمــد عبــيـد)
-694من (ســعــاد الشيـــخ ا ــمد يعقــوب) ليــكون (سعــاد الشيــخ ا ــمـد
ليــكــــون
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-698من ( ـــــواء ديـــن لـــوف) ليكـــون ( ـــواء ديـــــن ــلــوف
الــــياس
نـــوال
ون(
ـــ
ليـك
)
ــمــد
ا
الـــياس
نــوال
من(
-689
رقيـــــق)
اال ـمـــر)
 -629من (الـعافيــة مــحــمد زكــريا) ليـــكــون (العــافيــة الفاضــل زكــريا
الـلـه
عبد
بابكر
فضيلة
(
ون
ــ
ليك
)
ــسن
هللا
عبد
بابكر
فـضـيلة
 -641من(
يحي)
كــوكــو)
-691من (بدرية بابــكر عــابدين) ليــكون (بــدرية بابــكر عــابديــن محـمد
مـحـممـد
علمى
محـمـمد
(
ـون
كم
ــ
لي
)
مـمـوسى
مــحـمـمد
علمى
محــمود
من(
-641
علي)
)
مــوســـى
-695من (مــجــدي سيد أ ــمــد فـرح) ليكون (مجــد الــدين ســيد أ ـمــد
 -646من(حـواء عبد الـمولى يوسف عبد المولى) ليكون (حـواء عبد المـولى
فــرح)
يـوسف دمحم زين)

 -648من(شهـد ســر الخـتم ــسين دمحم) ليكون (شــهد ســر الختم ــسن
دمحم)
 -644من(نـوال النوراني الشيخ طـــه) ليـكـون (نـــوال النــوراني طــه
جـــاد هللا)
 -648من(عــائــشة كبـاشـي أ ممد ممد) ليـمـكون (عــائمـشة كـباشـمـي مـمد
ا ـمد)
 -642من(ا ـمـد يحـي عـمر قـرشـي) ليـكـون (ا ــمــد يحــي خــميـس
يــحــي)
 -699من(مريــم يحي الـدومــه ــامد) ليكــون(مريــم يحي امد آدم عبد
الخالق)
 -811من(عبد الــرازق يحي الدومـه حـامد) ليكون(عبد الــرازق يـحي حامد آدم
عبد الخالق)

 -811من( ـواء يحي الـدومــه ــامد) ليكــون( ــواء يحي امد آدم عبد
الــخالق)

-886من(عبد اللــطــيــف ابراهــيم عـبـد اللـطــيف الــــطــاهــر) لـيــكـــــون
(عـــبد الـــلطــــيــف ابــــــراهيــــم عـــــبـــد الـــلـــطيــــــف ادم)
-888من(ايمـان كمال الدين الفضل دمحم) ليكــون (ايمــان المبارك الفضل دمحم
الفكي)
 -884من (غفران كمال الدين الفضل دمحم) ليكـون (غفران المبارك الفضل دمحم
الفكي)
 -888من (تقـوي كمال الدين الفضل دمحم) ليكـون (تقــوي المبارك الفضل دمحم
الفكي)
 -882من (ر مه كمال الدين الفضل دمحم) ليكـون (ر مــه المبارك الفضل دمحم
الفكي)
 -881من (محـمد كمال الدين الفضل دمحم) ليكـون (محـمد المبارك الفضل دمحم
الفكي)
 -885من (خواض كمال الدين الفضل دمحم) ليكـون (خـواض المبارك الفضل
دمحم الفكي)
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 -816من(فـاطمة يحي الـدومــه ــامد) ليكــون(فااطمة يحي امد آدم عبد
الخالق)
-818من (الجيـلي الشريف مـحـمـود يوسـف ) ليكـون (الجـيلي مــحـمود
يــوســف)
-814من (نصر الدين سن صالح دمحم) ليكـون (نصر الدين سين صالح
دمحم ابكر)
-818من (خــدوم محمـــد مـحمـد نمر) ليــكــون(خــادم الــلــه مــحــمـد
نـمــر)
 -812من (ضــــياء الــــدين الــــشــريف إدريـــس الــــشريف)
ليــــكـــــون
(ضـــــــــياء الـــديــــــن الشــــريـــف إدريـــس النـــــور الطــيــب)
-811من (عماد دمحم االمين عبد الغـني) ليكون (عمار دمحم االمين عبد الغــفار
فضل السيد)

 -815من (الست ا مـد ـسـين أ ــمد)ليــكون (الســت ا ــمـد سـيـن
عبد هللا)
-819من (الحاج ميدة دمحم أ مد) ليكـــون (الحاج دمحم دمحم أ مد جبارة دمحم)
-811من (محمـد علي الـعبـيد الرضي) ليكــون(مــحمد عــلي العبيد
الرضي سليمان)
-811من (ادم اســماعــيل ادم عيـدي) ليــكـــون (ادم إســـماعــيل ادم
الــخيـــري)
-816من (خـالـد ـماد كـيته ريـن) ليـــكـون (خـــالد ـمــاد كـيته اريـن
كـرتـو)
-818من (دمحم اسحق إبراهيم المقبول) ليكــون (محـمد فتح الر من إسحاق
إبراهيـم)
-814من (هـناء دمحم ادم مـحـمد ا مد) ليـــكون (هـناء مـحـمد ادم مـحـمد
أ ـمد)
-818من (فـاطــمـة ابو النــور الباشا) ليكــون (فـاطـمة أبـو النـو البـاشــا
عــدالن)
-812من (رشيـدة عبد المجيد ابو بكر عبد هللا) ليكون (رشـــيدة عبد المجيد ابو
بكر ادريس)

 -811من (فــاطمة الطالب إسماعيل أ مد) ليكون (فــاطمة الطـالب
إسماعيل الطالب)
-815من (زيــنب مــحــمد أ ــمــد آدم) لـــيكــون (زيــنـب مــحــمد مــالـك
آدم)
 -819من (الشــكري ـامـد التــاى ـسن) ليــكــون (أ ـمد ــامد الــتاي
ــسن)
-861من (مـحمد عبد الر من جــمعة ا ـمد) ليكون (دمحم عبد الر من دمحم
أ مد)
-861من ( ــماد مــحــمد مــوسى محــمد) ليكـــون ( ـــماد مـحـمد ـماد
بــدوى)
-866من ( ــرم الشيــخ أ ــمد محــمد بــالل) ليكون ( ــرم أ ــمد محـمد
بـالل)
-868من (عبد السـالم البدري دمحم) ليكــون (عبد الســالم البدرى محــمود
المبارك)
-864من (بخـيتة خير هللا أ مد محـمد) ليكــون (بخـيتة على هللا سعيد آدم
الر من)
-868من (رماح زين العابدين بشير إبراهيم) ليكون (رماح زين العابدين
بشير إسماعيل)
-862من ( ــمد مـحـمد زين مـد أ ـمد ) ليكـون ( مد محـمد زين مـحـمد
أ ـمد)
-861من (ريــا مــحــمـد أ ــمــد عبد الـلـه) ليـكـون (ريــا مـحـمـد أ ـمـد
على)
-865من (التومــه قطر مـعــال دقــاش) ليـكــون (التومــة قطــر مــعالى
دقــاش)
-869من (مجــذوب خلــيل ر ـمــه مـحـمد) ليكـون (مجـذوب خلـيل ر ـمة

 -889من(مجاهده كمال الدين الفضل دمحم) ليكون (مجاهده المبارك الفضل دمحم
الفكي)
-821من (الهــادي بابــكر محــمد جــبره) ليــكون (مــحـمد الهــادي بابـــكر
مـحمد)
-821من (مســتورة العـجـب محمـد فـــضل) ليكــون (مسـتورة عجـبنا محــمد
فــضـل)
-826من (الخيــــر إدريــــــس وردي) ليــــكــــون (الخــــير وردي إدريـــس
وردي)
-828من (عـمر محـمد زيـن ـسن مـوسى) ليـكـون (عـمر مـحـمد الزين
سـن مـوسى)
-824من (مــحــمد على مـحـمـد صــقير) ليــكــون (مـحـمد على مـحـمــد
صــغيــر)
-828من (دمحم افـظ الطيب الطاهر) ليــكـون (مـحـمـد الحــافــظ الطيب
الطــاهر)
-822من (اســيا محـمد قـسم السـيد عبد هللا) ليكـون (اسـيا دمحم قسم السيد دمحم)
-821من (زائــد يوســف فــضل المولى ا مد) ليكون (زائــد يـوســف فضل
المولى عمر)
-825من(امـال ابـو القاسم دمحم األمين اليمنى) ليكون (امـال اـبو القـاسم األمين دمحم
اليمني)

-829من(دمحم الـتاج ابكر مـحــمد) ليـكـون (محـمد التـاج ا مد مـحـمد عبيد
اللـه)
-811من (عـمر أ ـمد العبـيد الطـيب) ليـكـون (عبد الرضـي أ ـمد العبـيد
الطـيـب)
-811من (ضـيـفــة تـوتــو علي ميــســو) ليكــون (ضــيــفة تـوتـو كـافــي
كـوكــو)
-816من (برشــم اجلــيز ابو سمره سامره) ليكـون (برشــم انجــليزي
ســامردي كنجله)
-818من (سالمــه العــوض عبد هللا دفـع هللا) ليكــون (سـالمــه عوض عبد هللا
دفع هللا)
-814من(دومـة دمحم عبد الرسول عريس) ليـكـون (عبـد الرسـول مـحمد عبد
الرسول عريس)

-818من(منى السيد عـبد الـلـه مـحـمـد أ مد) ومن (منى عبد هللا دمحم أ مد
الخاوي)
ليـــكـــــون (مـــــنى عـــبــد الــــلــــه مـــــــحــــمــــــد الخــــــاوى)
-812من(أ ـمـد الرفـــــاعــي الــمرضـــــي أبو عـــالمـــــــة)
ليـــــــكــــــون
(مـــحـــمـــد الـــرفـــاعــــي المــــرضــــي أبـــو عـــالمـــة
مـــوســــى)
-811من (فايزة الشيخ ادريس المصطفي سليمان) ومن (فــائـزة الشيـخ
ادريس مصطفي)
ليــــكــــــون (فــائـــزة الشـــيــخ ادريــــس المصــطـــــفي
ســـليــــمان)
-815من (عهدي دمحم الحسن عبد هللا) ليكون (عهدي أبو الحسن عبد هللا دمحم
مدثر)
-819من (عبد هللا نور الدائم علي الطالب) ليكـون (عبد هللا نور الدائم ابو زيـد
ا مد)
-851من (ســعــدية مــحــمد علي) لــيكـون (ســعــدية مـحـــمد إســماعيل
مركــح)
851من (الرافـعـي اسحق سالم امد امد) ليـــكون(الرفــاعــي اســحق سـالم
ــامد)
-856من (عائشة دمحم ا مد دمحم) ليكـون (عــائــشة مــحــمد ا ـمد دمحم الطويل)
-858من (العيــنه ا ــمــد كــوكــو مــحــمد) ليــكــون (امــنة الخــضر
كــوكـــو)
-854من ( ــسن بــشـرى ــسن الحاج) ليــكـون ( ــسن بـشرى ـسن
ـاج ادريس)
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خــليل)
-881من (تهاني دمحم عبد الحفيظ شموم) ليـكــون (تهاني دمحم عبد الحفيظ
دمحم)
-881من (أحمد بدر الدين دمحم أحمد) ليكــون (أحــمد بدر الدين دمحم أحمد نور
الـهادي)

-886من (القـاسم عيسي ابكر محـمد) لـيكون (القــاسم عيـسي ابـكر عبد هللا
دمحم)
 -888من(آمــنه الحــاج رمــضان عبد القــادر)ليكون (آمنــة مـحــمد الحاج
رمضان)
-884من (االء الصــديـــق على القــديل) ليكــون (االء صــديــق على
قـــديــل)
-888من (نور قسم هللا الصديق جاد السيد)ليكـون (نور قسم هللا دمحم أ مد
العوض)
-882من( لــيـمة علي إبـراهيـم مــحــمـد) ليــكــون ( ــليمـــة على
مــحــمـد)
-881من (طــائــف على خــضر ســعــد) ليكون (طــائف خـــلف هللا على
مســعود)
885من (محـمد نافــع مــحــمد مرزوق) ليكون (مـحـــمد عــواد دمحم
مرزوق مرزق)
-889من (سكــينة ا ــمــد ــسن داؤد) لـــيكـــون (ســهــى ا ـمـد ـسـن
داؤد)
-841من (إبراهيـم قريب محـمد أبو اسيل) ليـكـون (إبراهيم قريب االمين
مسـتمـهل)
-841من (علــوية عبد اللـه عبد اـللـه ا مد) ليكون(عـلوية عتبد هللا على
ا ـمــد)
-846من (ثـريا صالح الدين الشيخ عبد المجيد) ليكون (ثريا صالح الدين الطيب

-858من (النعـمة الشريف مقبول الشريف) ليكـون (النعـمة مـقبول الشريف
عبد هللا)
-852من (عـائشة سين عبد الر من دمحم) ليكـون (عـائشة سن عبد الر من
دمحم)
-851من (رقيــة ســين يــوســف) ليـــكــــون (رابـــعة ـــســين
يـــوســـــف)
-855من (عدلى ا ـــمــد البـله االسير) ليكـون (عــدلى ا ــمــد البــله
االســيـــد)
-859من (جمعيـة سنوسي شريف مـصطفي) ليكـون (فطيمة السنوسي
الشريف مصطفي)
-891من (الزين موســى ا مد المليح) ليــكـون (الزيـن مــوسـى المـليـح
مـكـي ـسـين)
-891من (عبــير عــاصــم مــحـــمد نور) ليكـون (عبــير عــاصــم مــحــمد
النـــور)
-896من (محــمد بريــمة مــيادة مــحــمد) ليـكـون (مــحــمد بريـمة دمحم
المحمود)
-898من(مـحـمد احمد ابراهيم احمد) ليكـون (مـحـمد عبد الفـضيل ابراهيم
الجـالسـى دمحم)

-894من ( ـسن مـحـمـد على ابــو شـنـب) ليـكـون ( ـسن مــحـمد عــلى
غـــالـــب)
-898من (فــاطــمة صــالح ابــكر عبد هللا) ليكـون (نجــاة صــالـح ابــكر
عبـد هللا)
-892من (بـتول ـركـان فـضل مـحـمد) ليكـون (منزلة ـــركــان عبـد هللا
فــضــل)
-891من ( بيــبه عبد الـلـه الجـاك) ليكـون ( بـيـبة مـحـمـد صـد يــق
ا ــمـــد)
عبد المجيد)
-895من (بتـول محـمد ادريـس مرسـيل) ليـكـون (بتـول مـحـمـد ادريـس
ادريس
الطيب
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ـ
ع
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اطي
ـ
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إ
الطيب
عمائم
-848من (
مـريـســيل)
دمحم)
-899من (عبد الرحيم عبد هللا محـمد مرسـيل) ليكـون (عبد الرحيـم عبد هللا دمحم
-844من (سميه دمحم دسوقي عبد القادر) ليــكون (سميه دمحم الدسوقي عبد
مريسيل)
-411من (امنــه مــوســى عــوض هللا ا ــمد) ليــكـون (امــنه مــوسى
القادر)
عــوض الــلـه)
 -848من (امنـه عـلى عـبـد الـلـه ) ليكــون (امــنه كمــبال عبــد الــلـه
ـــمـد)
-842من(محــمد عمر مخــتار ســـالــم ) ليــكـو ن(دمحم عــمر مخـــتار
البــشـير)
 (-841بــشـرى بــيلو عمر ــســـن) ليــكــون (بــشرى محــمد عــمر
ــســن)
 -845ـ(صــفاء بــيلو عمر ــســـن) ليــكــون (صــفاء مــحــمد عــمر
ــســن)
( -849نرميــنا ر مــانــو فــيتش) ليــكــون (نرميــنا زيـــو سلكن ر مانو
فيــتش)
(-881ام بسو عبد الر من ا مد غبشه) ليـكـون(فـاطـمة عبد الر من ا مد
غبـشـة)
(-881عــايده ــامد ا ــمد على) ليــكــون (عــايـده ــامــد عــلى
مــحــمــد)
 411مــن (ادم عــزيب مــأمـــون ــسيـن) ليــكـون (العــاس عــزيــب
مــأمـــون)
 416من (فــاطــمة عــثمان إبــراهـــيم) ومـــن (فـــاطــمة عثــمان مـحـمد
على)
ليــــــكـــــــون (فـــــاطــــمــــة عــثــــمــان عــلـــى أ ــــــمــــــد)
 418مممن (علممى مـحـمممـد علممى الـدومـممـه) ليكوــممـن (علممى آدم مــحـممـمد علممى
الـدومــه)
 414مــن (ريــان على الحــسن ميدة) ليــكــــون (ريـان على الحسن
كوكو ميدة)
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 418من (عـائـــشة يــوسف آدم محــمد) ليكــون (عــائـشة يوسف عبد هللا
يوسف)
 412مممن (آدم عبممد هللا عبممد هللا ابراهــممـيم) ليــكـممـون (آدم عبممد هللا عبممد هللا
الشيخ)
 411مــن (محــمد عـبد هللا جـابــر على) ليـكـون (محـمد عـبد هللا جـابــر
كــون)
 415من (الفــاضل جمـعه ابو فضل هللا) ليكون (الفــاضل جمعه ابوه فـضل
هللا عبيد)
 419من (مؤمــنه عمار مــوسى أ مد) ليكون (مــؤمنه بزيـط عمار مـوسى
بن مالوي)
 411من (رشــا دمحم نور عبد الباقى عبد هللا) ليكون (رـشا دمحم النور عبد الباقى
عبد هللا)

 411من (سـجى مــحمد علي الحسن الحاج) ليكون (ســعــدية مــحـمد علي
الحــسن)
 416ممن (مــحاسممـن أ مممد دمحم عـممـر) ليكممون (محـاسممـن أ ـممـد محممـمد ابممو
نـزاهه)
 418من (التومــه محـمد طـاهر علي) ليكـون (أم الحسمـين دمحم طمـاهر علمي
طـاهر)
 414مممن ( سلممـوى بخيممت محممـمد الزبيممر) ليكممون (سلممـوى بخيممت مـحممـمد
الزبـير محـمد)
 418من (حمد السيد عبد هللا فايند بلنل) ليكنون (حمند السنيد عبند هللا عطنرون فايند
بلبل)

 412ممممن (سـمممـمير عبمممد هللا ضيـمممـين منـمممـدر) ليــكـمممـون (سـمممـمير عبمممد هللا
ضـعـين مندر)
 411من (فاطمه عبد هللا ضيــين منــدر) ليــكــون (فاطمه عبمد هللا ضـعمـين
مــندر)
 415مممن (سلــيممـمان يـوسممـف عممـمر عبممد الـلممـه ليــك مـون (سلممـيمان يممـوسف
عـمـر على)
 419من (ســوسـن صـندل هـاشـم أ ـمد) ليـكـون (سـوسمـن صمـندل هـاشمـم
بـشـير)
 461من (دمحم توم عممر الصمديق) ليكمون (دمحم تموم عممر صمديق مـاج علمي
مـحـمد)
 461من(عبد الرحمن الدهب عبند هللا صنال ) ليكنون (عبند النرحمن عبندهللا صنال
ابراهيم)

 466من (سـعـد مبـارك الـحـسن ــيـمـورة) ليكون (سـعمـد مبمـارك ـسمـن
أ ـمـد)
 -468من(وفـممـاء عبممد الـلممـه المعـلــممـم) ليكــممـون (وفــممـاء عممـبد الـلممـه محممـمد
المعـلم)
 – 464ان ( دمحم سين ريقان سوبة سوداني الجنسية من قبيلة الرزيقمات
بوالية
غرب دارفور منطقة الجنينة – وليس له من يشمهد لمه ممن االصمول
جهة االب )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

C
بــمــوجــب اإلشــــهـــادات الشـــرعـــية /
اإلقـــــرارات المشفــوعــة باليـمين تــم تغـــيـــير
األســـماء الـتالـية-:
 -1من ( ــواء يحــي مــحــمد أ ــمــد) إلى (إخــالص يـحـي
محـمد أ مد)
 -6من (مــنيـش رامـيش بريوداس كـا ليداس) إلى (صــالح الدين راميش
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بريوداس كاليداس)

 -8من (باب شريف بشير اسماعيل موده) إلى (شريفه بشير
اسـماعيل ـموده)
 -4من (نـسيـبه عـادل اسـماعيل علي صالح) إلـى (شيماء عادل اسمـاعيل
علي صالح)
 -8من (روان جـمـعـة إبراهـيم عـبد هللا) إلى (فــيروز جـمــعة إبـراهـيم
عـبد هللا)
 -2من (المصــطفي عــوض و قيع هللا العوض ) إلى (مصــطفي عوض
وقيع هللا العوض)
 -1من (دلـــــــــدوم ادم بــــــشــــــار) إلى (بــــشــــار ادم بــــشـــار)
 -5مــــــن (لـــمــــا عــــادل ا ــمــد عبد الحــفيــظ مـــحـــمـــد قـيــلــي)
إلى (الـــق عـــادل ا ــمـــد عبــد الحـــفيـــــظ مـــحـــمــــد قـــيــلــي)
 -9من (عــبله طــالل عبد اللـه الغـــريب) إلى (تالــيا طـــالل عبد هللا
الــغريب)
 -11من (جــون علي تــوجه نمـــيري) إلى (جـــبريـل علي تـــوجــــه
نمـــــيري)
 -11من (الخمـيني رابــح مــالك ــماد) إلى (مــحـمد رابــح مـــالـك

ـماد)
 -16من (مـــــحــــمـــد زاهــر بـــشــــير ادم) إلى (زاهــر بـــشـــير
ادم)
 -18من (مــرســي ــسن سـيد ا ــمد مـرسى) إلى (أمـجد سن
سيد ا مد)
 -14من (صـدام دفع الـلـه النـويري عبد الرحمن) إلى (أحمد دفع هللا النويري عبد
الرحمـن)

 -18من (رفــسنجـانى صــالــح جعــفر صالح) إلى (مــحــمد صــالح
جــعـفر صالح)
 -12من (صدام ابراهـيم العـجـبه عبد هللا) إلى (المصـطفى ابراهيم العجبه
عبد هللا)
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