الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد  7481المؤرخة في 1171/71/71م
Republic of Sudan

C
رئاسة الجمهورية
قرار جمهوري رقم ( )111لسنة 1171م
بإسقاط جنسية
وزير الداخلية :
عمال البإ كام الالاد م الالا (71ب)م الالا و الالاجنا اجس الالني س الالن جني
سالجي 7998د نبعال العالبل عتالالي ندالني مال ها عالاد ا الالا

ألما نعجي ..............ال أصدر القرار اآلتي نصه -:

إسقاط جنسية
.7

سقط اجسني سن جني عا م عن /ممالم خاعا

بشااي عاها .

 .1نساي هذ قاا ما اايخ نونع عتنه .
.3عتى ن ا

ختني ن ا ات مخ دي ألخاى نضع

هذ قاا منضع جفهذ .

صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن من شهر محرم لسنة
7831هـ الموافق اليوم الحادي والعشرون من شهر أكتوبر لسنة
1171م

المشير

/

عمررر نسررن أنمررد
البشير
رئيس
الجمهورية
7
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م1171/71/71  المؤرخة في7481 الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد
Republic of Sudan

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

Ministry of Interior
Minister ' s Office

Ministerial decree No.(493)
for the year 2015
Abrogation of Nationality from a citizen

C
وزارة الداخلية
مكتب الوزير

The Minister of Interior :

م1171 ) لسنة893( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
: وزير الداخلية

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 Republic under the Republican Decree
No (308) of 2003 , after having viewed the
recommendation of the Director General of
the Sudanese police Forces as per the
memorandum No (594 / 2015) dated
10/11/2015 I hereby issue the following
decree.

أ مال ال الالا وال ال الالاجنا اجسال ال الالني/7/71 عم ال ال البإ كام ال ال الالاد مال ال الالا

 نعمال ال الالاالإ تسال ال الالتعات مخن ال ال الالي ال ال الالي7998 سال ال الالن جني سال ال الالجي
ام نايالالي

بمناالالب أمالالا فالالنند دالالا ا مالالا سالاله اةالالن

د نبعال ال1113 ) س الالجي314( بمنا الالب ق الالاا ام الالناي او الالد

العبل عتي ندني م ها عالاد والن ت شالاعي با مالذ ا اوالد

 ك ال ال الالاايخ/4/11/ د ت/ / د) بال ال الالا جما ا ت1171 /198(
-: د ال أصدر القرار اآلتي نصه1171/77/71

Name of the decree

م1171 ) لسنة893( قرار وزاري رقم
اسم القرار

1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

Citizen for the year ( 2015) .

 نس ال الالمي ه ال الالذ القاا(و ال ال الاا ن اي كاس الال ق ال ال الاط ا ال ال الجسني.7
.)د1171 من عا سجي

Abrogation

إسقاط

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the

MOHAMED IBRAHIM ELFADL upon his request as

/  سقط اجسني سن جني با مال النب عا المـــــواطــن.1

of the date mentioned .

جاء عتى ع ال الت ال الك ال اله
محـمد إبراهيم الفــضل خــير هللا ك ال ال ال إ
. باا ما اايخه
نذ ك إع ال ال ال ال إ

3 .The concerned authorities have to take the necessary
measures to enforce this decree .
Issued under my signature on the day (2) month (2) year
1437 h

 عتى ا ات مخ دي إ خالاذ إلااء ت ال ال ال الب مال ال الي.3
. جفهذ قاا

Corresponding with the day (14)month (11) year 2015

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر صفر لسنة
General (P.S.C) :
م1171 الموافق اليوم الرابع عشر من شهر نوفمبر لسنة7831
Ismat Abdul Rahman Zain AlAlabdeen
Minister of Interior
/ فريق أول ركن

1
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عصرررمت عبرررد الررررنمن زيرررن
العابدين

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

وزير الداخلية

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Minister ' s Office

Ministerial decree No.(494)
for the year 2015
Abrogation of Nationality from a citizen

C

The Minister of Interior :

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

In accordance with the provisions of
Article(10/1/A) of the Sudanese Nationality Act 1994,

م1171 ) لسنة898( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
: وزير الداخلية

and pursuant to my authorizations in accordance

with the mandate issued by the president
of the Republic under the Republican Decree
No (308) of 2003 , after having viewed the
recommendation of the Director General of
the Sudanese police Forces as per the
memorandum No (595 / 2015) dated
10/11/2015 I hereby issue the following
decree.

أ مال ال الالا وال ال الالاجنا اجسال ال الالني/7/71 عم ال ال البإ كام ال ال الالاد مال ال الالا

 نعمال ال الالاالإ تسال ال الالتعات مخن ال ال الالي ال ال الالي7998 سال ال الالن جني سال ال الالجي
ام نايالالي

بمناالالب أمالالا فالالنند دالالا ا مالالا سالاله اةالالن

د نبعال ال1113 ) س الالجي314( بمنا الالب ق الالاا ام الالناي او الالد

العبل عتي ندني م ها عالاد والن ت شالاعي با مالذ ا اوالد

 ك ال ال الالاايخ/4/11/ د ت/ / د) بال ال الالا جما ا ت1171 /191(

Name of the decree

-: د ال أصدر القرار اآلتي نصه1171/77/71

1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

م1171 ) لسنة898( قرار وزاري رقم
اسم القرار

Citizen for the year ( 2015) .

Abrogation

 نس ال الالمي ه ال الالذ القاا(و ال ال الاا ن اي كاس القال ال الالاط اال ال الالجسني.7

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the

.)د1171 من عا سجي

AHEED BABIKIR MOHAMED BABIKIR upon his
request as of the date mentioned .

إسقاط
/  سقط اجسني سن جني با م الالنب عا المـــــواطــن.1

3 .The concerned authorities have to take the necessary
measures to enforce this decree .

كجاء عتى عال الالتكال الاله نذ ك
أحيـــد بابــكر محـمد بابــكر إ
. الباا ما اايخه
إع ال ال ال إ

Issued under my signature on the day (2) month (2) year
1437 h
Corresponding with the day (14)month (11) year 2015

 عتى ا ات مخ دي إ خالاذ إلااء ت ال ال الالب م ال الالي.3
. جفهذ قاا

General (P.S.C) :
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر صفر لسنة
م
1171
الموافق اليوم الرابع عشر من شهر نوفمبر لسنة7831
Ismat Abdul Rahman Zain AlAlabdeen
Minister of Interior
3
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/ فريق أول ركن

عصرررمت عبرررد الررررنمن زيرررن

In the name of AIIah the Most Compassionate the Most Merciful

العابدين

Republic of Sudan
Ministry of Interior
Ministerial ' s Office

وزير الداخلية

Ministerial decree No.(467)
for the year 2015
Abrogation of Nationality from a citizen

C

The Minister of Interior :

وزارة الداخلية
مكتب الوزير

In accordance with the provisions of

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

with the mandate issued by the president
of the Republic under the Republican Decree
No (308) of 2003, after having viewed the
recommendation of the Director General of
the Sudanese police Forces as per the
memorandum No (555 / 2015) dated 18
/10/2015 I hereby issue the following
decree.

م1171 ) لسنة861( قرار وزاري رقم
إسقاط جنسية مواطن
: وزير الداخلية
أ مالالا والالاجنا اجسالالني سالالن جني/7/71 عم البإ كام الالاد مالالا
د نعمالالاالإ با سالالتعات مخن الالي الالي بمناالالب أمالالا7998 سالالجي
ام نايالي بمناالب قالاا

فنند دا ا ما سه اةن

د نبعال ال الع الالبل عت الالي1113 ) س الالجي314( ام الالناي او الالد
/111( ند ال الالني مال ال ال ها ع ال الالاد و ال الالن ت ش ال الالاعي با م ال الالذ ا او ال الالد

 ك ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاايخ/4/11/ د ت/ / د) بال ال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالا جما ا ت1171

Name of the decree

-: د ال أد ا قاا آل ي جده1171/71/74

1. This decree is called the ( Ministerial decree
for the Abrogation of Nationality from a Sudanese

Citizen for the year ( 2015) .

م1171 ) لسنة861( قرار وزاري رقم
اسم القرار

Abrogation

 نسال ال الالمي ه ال ال الالذ القاا(و ال ال ال الاا ن اي كاس القالال ال الالاط اال ال ال الالجسني.7

2. Sudanese nationality by birth is abrogated from the

OSMAN HUSSEIN MOHAMED IBRAHIM upon her
request as of the date mentioned .

.)د1171 من عا سجي

إسقاط

3 .The concerned authorities have to take the necessary
measures to enforce this decree .

/  سقط اجسني سن جني با منب ع الا المـواطــــن.1

جاء عتالالى عتبالاله نذال التك
عثمــان حنــين مح ــمد إب ـراهيم كال ال ال ال ال إ
. باا ما اايخه
إع ال ال ال إ

Issued under my signature on the day (6) month (1) year
1437 h
Corresponding with the day (20)month (10) year 2015

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

عتى ا ات مخ دي إ خاذ إلااء ت الب مي.3
. جفهذ قاا

صدر تحت توقيعي في اليوم السادس من شهر محرم لسنة
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7831هـ الموافق اليوم العشرون من شهر أكتوبر لسنة 1171م

Minister of Interior

فريق أول ركن /

C

عصرررررمت عبرررررد الررررررنمن زيرررررن
العابدين
وزير الداخلية

اإلعالنات القانونية
إعــالن
إس ال ال ال الجا إ عتى و ال ال الاجال ال ال ال النا ال السالاهل ألاضي سال ال ال الجي 7989د
قاجنا اوال ال ال الد ( )73ال المالا /79أ 7/أجا  :صـــديــق مــــوسي

C
اإلعالنات القانونية
إعــالن
إس الجا إ عتى وال ال ال الاج ال النا سال الا الالهل ألاضي سال الجي 7989د
قاجال ال النا او ال الد ( )73م ال الا /79أ 7/أجا  :صـــديق مـــوسي

الصديق م ها ج ال ال الفهذي ممتالني
م الن عجها ال ال ال الاد بأج ال ال ال الجا بدال ال ال الال

مال ال ال الا يا ك ال ال ال ال الذ أع ال ال ال التالا

س الال نني ن ساال ال الهل و ال ال ال العالعي

الصديــق مال ال ها جف ال الهذي مم ال التالني ا ال ال مال الالا يا ك ال ال ال الذ
أع ال ال التالا م الن عجهال الا ال اد بأج الجا بد ال

ألاد منض المي عتى خالايالعي مال ااي بمال ال ب إلاضي

ن معالتمي باألمالما إلوامي جنينة بجهة  :ابو رمـــاد كاسالد
م نمي سن ا
باسد :عبد القادر دمحم سعيد

ألاد منضالمي عتى خالايالعي مال ااالي بمال ال ب إلاضي نم ن
ن مالعتمي باألمما إلوامال الي أمتداد مترة بجهة  :الدمازين
-7
-1
ك ال ال الالاسالالد م نمي س ال ال الالن ا .
-3

باسد :عبد المنعم الحسين عبد الحفيظ

-8

نم ن منوع األ ي:
تحد القطعة من الجهة الشمالية  :مترة عبد القادر
-7
-1
-3

-8

بشير
تحد القطعة من الجهة الجنوبية :علم الهدي يعقوب

تحد القطعة من الجهة الغربية:المترة األصل
تحد القطعة من الجهة الشرقية :نرم الخزان

سالنني ن س الاهل و الععالي

منوع األ ي
تحد القطعة من الجهة الشمالية  :دمحم عثمان دمحم
تحد القطعة من الجهة الجنوبية :الضو بخيت ازيرق
تحد القطعة من الجهة الغربية:النيل االزرق
تحد القطعة من الجهة الشرقية :شارع ثم الغابة
:

أي م الالن عا ن الاله ع الالاد عت الالي س الالنني أن نم الالاا أي

مقال ال الالنت اعنال ال الالي عتنال ال الاله أا ه ق ال ال ال د باع اضال ال الاله اب ال ال ال إي ن معال ال الاله
مس ال ال ج ت إ الالالى م ك ال الي ك ال الالذل ممتنال الالي أاجال الالاء سال الالاعات عمال الالل

اسالالمني نذ الالك فالالي مال ال االالان ( )76هنمالاإ سال ي عشالالا هنمالاإ

أي من عا نه ع اد عتي سالنني أن نمالاا أي مقالنت ما اايخ هذ إلعبا .
اعنال ال الالي عتنال ال الاله أا ه ق ال ال ال د باع اضال ال الاله اب ال ال ال إي نماف ال ال ال معال ال الاله
مسال ال ج ت إ الالى م كال الي ك الالذل ممتن الالي أاج الالاء س الالاعات عم الالل

صدر تحت توقيعي في اليوم األول من شهر نوفمبر 5102م

اسمني نذ ك في م ال اان ( )76هنمالاإ سال ي عشالا هنمالاإ

ما اايخ هذ إلعبا .

صديق موسي الصديق
المرررررردير التنفيرررررر ي
1

الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد  7481المؤرخة في 1171/71/71م

The Gazette Published by Authority -issue No. 1847KH.on 15/12/ 2015

Republic of Sudan

صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث عشر من شهر أكتوبر5102م

لمحلية الدمازين

صديق موسي الصديق
المدير التنفي ي لمحلية الدمازين

C
إعالنات القانونية
إعــالن

C
اإلعالنات القانونية
إعــالن

إس الجا إ عتى واجنا ساهل ألاضي سالجي 7989د قال الاجنا
او ال ال ال ال ال ال الد ( )73م ال ال ال الا /79أ 7/أجا  :صـــديــق مــــوســــي

الصديــق م ال ال ال ها جال ال الفهذي بممال التالني ا مالا يا كال ال ال الذ
أع ال ال التالا م الن عجهال الا ال ال ال اد بأج الال جا بد ال

سال ال ال النني ن سال ال ال ال الا ال الهل

وال ال ال الععالي ألاد منض الال مي عتى خالايالعي مال ااي بمال ال ب
إلاضي ن معالتمي باألمالما كاسال ال ال ال ال الد م نم ال ال ال الي سن ا

إلو ال ال الامال الي مترة
مقترنة بجهة  :قوني
باسد :دمحم عبد الرنيم كافي دمحم
نم ن منوع األ ي
تحد القطعة من الجهة الشمالية :دمحم دمحم أبكر /بشير
-7
سعيد

-3

-8

مـــرررـوسي الصديـرررـق م ال ها جفهالالذي ممتنالالي ال ما يا ك الالذ
أعتالالالا مالالالن عجها نال الالاد بأججالالالا بد ال ال

سالالالنني ن سال الالاهل وعع الالي

األرض الموضــــحى علــــة الخريطـــــى المدرضــــى بمكتــــ ا راضـــــي

والمعلمــــى بــــاألحمر بجهــررررـة قــررررـوني كاس الالد م نم الالي س الالن ا

إلوال ال الامي م ا .

باسد :دمحم عبد الرنيم كافي دمحم
نم ن منوع األ ي:

:

-1

إس ال ال جا إ عتال الالى وال الالاجنا س ال الاهل ألاضال الالي ن سال الالاهت ا سال الالجي
7989د ق الالاجنا او الالد ( )73م الالا /79أ 7/أج الالا  :صـــديـررررـق

 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :يوسف أنمد
إدريس
..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :دمحم عمر يوسف
 .3تحد القطعة من الجهة الغربية:خط السكة نديد
..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :مزرعة األسماك

عبد هللا
تحد القطعة من الجهة الجنوبية  :ابكر مصطفي مالك

الغربية:خط السكة نديد

تحد القطعة من الجهة
تحد القطعة من الجهة الشرقية  :بشير سعيد
عبد هللا

أي م الالن عا ن الاله ع الالاد عت الالي س الالنني أن نم الالاا أي

مقالالنت اعنالالي عتنالاله أا ه ق ال د باع اضالاله اب ال إي نماف ال معالاله
مس ال ال ج ت إ الالالى م ك ال الي ك ال الالذل ممتنال الالي أاجال الالاء سال الالاعات عمال الالل
اسالالمني نذ الالك فالالي مال ال االالان ( )76هنمالاإ سال ي عشالالا هنمالاإ
6

الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد  7481المؤرخة في 1171/71/71م

The Gazette Published by Authority -issue No. 1847KH.on 15/12/ 2015

Republic of Sudan

أي من عا نه ع اد عتي سالنني أن نمالاا أي مقالنت ما اايخ هذ إلعبا .
اعن ال الالي عتن ال الاله أا ه قال ال ال د باع اض ال الاله ابال ال ال إي نمافال ال ال مع ال الاله
مسال ال ج ت إ الالى م كال الي ك الالذل ممتن الالي أاج الالاء س الالاعات عم الالل

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر نوفمبر 5102م

اسمني نذ ك في م ال اان ( )76هنمالاإ سال ي عشالا هنمالاإ

ما اايخ هذ إلعبا .

صديق موسي الصديق
المرررررردير التنفيرررررر ي
لمحلية الدمازين

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس من شهر نوفمبر 5102م

C

صديق موسي
الصديق
المدير التنفي ي لمحلية

إعالنات القانونية
إعــالن

الدمازين

إس ال ال جا إ عتال الالى وال الالاجنا سال الالاهل ألاضال الالي ن سال الالاهت ا سال الالجي
7989د ق الالاجنا او الالد ( )73م الالا /79أ 7/أج الالا  :صـــديـررررـق

C
إعالنات القانونية
إعــالن

مـــرررـوسي الصديـرررـق م ال ها جفهالالذي ممتنالالي ال ما يا ك الالذ
أعتالالالا مالالالن عجها نال الالاد بأججالالالا بد ال ال

سالالالنني ن سال الالاهل وعع الالي

األرض الموضــــحى علــــة الخريطـــــى المدرضــــى بمكتــــ ا ارضـــــي

إسال ال جا إ عت الالى و الالاجنا س الالاهل ألاض الالي ن س الالاهت ا س الالجي والمعلمــــى بــــاألحمر قامـــــــى .مترررررة بجهررررة الديســـررررـة بإنــــــــم

7989د قالالاجنا اوالالد ( )73مالالا

/79أ 7/أجالالا  :صـــديـررـق حكومــــى النودان

مـــررـوسي الصديـررـق مال ها جفهالالذي ممتنالالي ال ما يا ك الالذ باسد:نامد دمحم مريدي عبد هللا
أعت الالا م الالن عجها ن الالاد بأجج الالا بدال ال

س الالنني ن س الالاهل وعع الالي نم ن منوع األ ي:

األرض الموضــــحى علــــة الخريطــــى المدرضــــى بمكتــــ ا راضــــي
والمعلمــى بــاألحمر قامــى .مترررة بجهررة الديسررة بإنــم حكوم ـى

النودان .

باسد:مبارك يعقوب ابكر

 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عثمان إبراهيم
ابكر

..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :سيف الدولة صالح
يوسف

نم ن منوع األ ي:

 .3تحد القطعة من الجهة الغربية:شارع رئيسي

..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :منصور الالزم سعيد

 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :فائز الصديق
..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :شارع
 .3تحد القطعة من الجهة الغربية:السكة نديد

..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :شارع الدمازين
سنجة

أي م الالن عا ن الاله ع الالاد عت الالي س الالنني أن نم الالاا أي

مقالالنت اعنالالي ع عتنالاله أا ه قال د باع اضالاله ابال إي نمافال معالاله
مس ال ال ج ت إ الالالى م ك ال الي ك ال الالذل ممتنال الالي أاجال الالاء سال الالاعات عمال الالل
1
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اسالالمني نذ الالك فالالي مال ال االالان ( )76هنمالاإ سال ي عشالالا هنمالاإ

أي مالالن عا نالاله ع الالاد عتالالي سالالنني أن نمالالاا أي

مقنت اعني ع عتنه أا ه ق د باع اضه اب إي نمافال معاله ما اايخ هذ إلعبا .
مسال ال ج ت إ الالى م كال الي ك الالذل ممتن الالي أاج الالاء س الالاعات عم الالل
اسمني نذ ك في م ال اان ( )76هنمالاإ سال ي عشالا هنمالاإ

صدر تحت توقيعي في اليوم األول من شهر نوفمبر 5102م

ما اايخ هذ إلعبا .

صديق موسي الصديق
المدير التنفي ي

صدر تحت توقيعي في اليوم التانع عشر من شهر نوفمبر 5102م

لمحلية الدمازين

عوض إدريس علي
المدير التنفي ي
لمحلية الدمازين

C
إعالنات القانونية
إعــالن

C
إعالنات القانونية
إعــالن

إس ال ال جا إ عتال الالى وال الالاجنا سال الالاهل ألاضال الالي ن سال الالاهت ا سال الالجي
7989د ق الالاجنا او الالد ( )73م الالا /79أ 7/أج الالا  :صـــديـررررـق

مـــرررـوسي الصديـرررـق م ال ها جفهالالذي ممتنالالي ال ما يا ك الالذ
أعتالالالا مالالالن عجها نال الالاد بأججالالالا بد ال ال

سالالالنني ن سال الالاهل وعع الالي

إسال ال جا إ عت الالى و الالاجنا س الالاهل ألاض الالي ن س الالاهت ا س الالجي
األرض الموضــــحى علــــة الخريطـــــى المدرضــــى بمكتــــ ا راضـــــي
7989د قالالاجنا اوالالد ( )73مالالا /79أ 7/أجالالا  :صـــديـررـق
والمعلمـــى بـــاألحمر قــــامى .جنينرررة بجهرررة انمرررر مررروقي بإنـــم
مـــررـوسي الصديـررـق مال ها جفهالالذي ممتنالالي ال ما يا ك الالذ
حكومى النودان .
أعت الالا م الالن عجها ن الالاد بأجج الالا بدال ال س الالنني ن س الالاهل وعع الالي
باسد:جمال عثمان دمحم منزول
األرض الموضــــحى علــــة الخريطــــى المدرضــــى بمكتــــ ا راضــــي

والمعلمــى بــاألحمر قامــى .مترررة بجهررة الديسررة بإنــم حكومــى

النودان .

باسد:سيف الدولة صالح يوسف
نم ن منوع األ ي:

 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :نامد دمحم
نريري
..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :ردمية الديسة

نم ن منوع األ ي:
 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :متوكل دمحم أنمد
مساعد
..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :أنمد كوة وفضل
السيد كوة

 .3تحد القطعة من الجهة الغربية:شارع
..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :النيل االزرق
4
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 .3تحد القطعة من الجهة الغربية:شارع رئيسي

أي م الالن عا ن الاله ع الالاد عت الالي س الالنني أن نم الالاا أي

..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :أرض غفار

مقالالنت اعنالالي ع عتنالاله أا ه قال د باع اضالاله ابال إي نمافال معالاله
أي مالالن عا نالاله ع الالاد عتالالي سالالنني أن نمالالاا أي مس ال ال ج ت إ الالالى م ك ال الي ك ال الالذل ممتنال الالي أاجال الالاء سال الالاعات عمال الالل

اسالالمني نذ الالك فالالي مال ال االالان ( )76هنمالاإ سال ي عشالالا هنمالاإ

مقنت اعني ع عتنه أا ه ق د باع اضه اب إي نمافال معاله
مسال ال ج ت إ الالى م كال الي ك الالذل ممتن الالي أاج الالاء س الالاعات عم الالل ما اايخ هذ إلعبا .
اسمني نذ ك في م ال اان ( )76هنمالاإ سال ي عشالا هنمالاإ

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرون من شهر نوفمبر 5102م

ما اايخ هذ إلعبا .

صدر تحت توقيعي في اليوم األول من شهر نوفمبر 5102م

عوض إدريس علي
المدير التنفي ي
لمحلية الدمازين

صديق موسي
الصديق
المدير التنفي ي
لمحلية الدمازين

C
إعالنات القانونية
إعــالن

C
إعالنات القانونية
إعــالن

إس ال ال جا إ عتال الالى وال الالاجنا سال الالاهل ألاضال الالي ن سال الالاهت ا سال الالجي
7989د ق الالاجنا او الالد ( )73م الالا /79أ 7/أج الالا  :صـــديـررررـق
مـــرررـوسي الصديـرررـق م ال ها جفهالالذي ممتنالالي ال ما يا ك الالذ

ا
إسال ال جا إ عت الالى و الالاجن س الالاهل ألاض الالي ن س الالاهت ا س الالجي أعتالالالا مالالالن عجها نال الالاد بأججالالالا بد ال ال
7989د قالالاجنا اوالالد ( )73مالالا /79أ 7/أجالالا  :صـــديـررـق األرض الموضــــحى علــــة الخريطـــــى المدرضــــى بمكتــــ ا راضـــــي
مـــررـوسي الصديـررـق مال ها جفهالالذي ممتنالالي ال ما يا ك الالذ والمعلمــــى بــــاألحمر قامــــى .جنينررررة بجـررررـهة بيجـــررررـاوي بإنــــم
سالالالنني ن سال الالاهل وعع الالي

أعت الالا م الالن عجها ن الالاد بأجج الالا بدال ال

س الالنني ن س الالاهل وعع الالي حكــومى النودان

األرض الموضــــحى علــــة الخريطــــى المدرضــــى بمكتــــ ا راضــــي

والمعلمــى بــاألحمر قامــى .جنينررة بجهررة هررارون بإنــم حكومــى باسد:إبراهيم ادم عيسي

النودان

باسد:يوسف سليمان عبد هللا

نم ن منوع األ ي:
 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :دمحم بله ادريس
..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :عمر بيلو نمزة

نم ن منوع األ ي:
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 .3تحد القطعة من الجهة الغربية:عثمان نسن برناوى

 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :جنينة العجب

..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :النيل االزرق

انمد

..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :جنينة نسن عبد
الرنمن
 .3تحد القطعة من الجهة الغربية:خط نار الغابة
..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :النيل االزرق

أي م الالن عا ن الاله ع الالاد عت الالي س الالنني أن نم الالاا أي

مقالالنت اعنالالي ع عتنالاله أا ه قال د باع اضالاله ابال إي نمافال معالاله
مس ال ال ج ت إ الالالى م ك ال الي ك ال الالذل ممتنال الالي أاجال الالاء سال الالاعات عمال الالل
اسالالمني نذ الالك فالالي مال ال االالان ( )76هنمالاإ سال ي عشالالا هنمالاإ

أي مالالن عا نالاله ع الالاد عتالالي سالالنني أن نمالالاا أي

مقنت اعني ع عتنه أا ه ق د باع اضه ابي نمافال معاله ما اايخ هذ إلعبا .
إ
مسال ال ج ت إ الالى م كال الي ك الالذل ممتن الالي أاج الالاء س الالاعات عم الالل

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرون من شهر نوفمبر 5102م

اسمني نذ ك في م ال اان ( )76هنمالاإ سال ي عشالا هنمالاإ

ما اايخ هذ إلعبا .

عوض إدريس علي

صدر تحت توقيعي في اليوم النادس والعشرون من شهر نوفمبر 5102م

المدير التنفي ي
لمحلية الدمازين

عوض إدريس علي
المدير التنفي ي
لمحلية الدمازين

C
إعالنات القانونية
إعــالن

C
إعالنات القانونية
إعــالن

إس ال ال جا إ عتال الالى وال الالاجنا سال الالاهل ألاضال الالي ن سال الالاهت ا سال الالجي
7989د ق الالاجنا او الالد ( )73م الالا /79أ 7/أج الالا  :صـــديـررررـق

إسال ال جا عت الالى و الالاجنا س الالاهل ألاض الالي ن س الالاهت ا س الالجي مـــرررـوسي الصديـرررـق م ال ها جفهالالذي ممتنالالي ال ما يا ك الالذ
إ
7989د قالالاجنا اوالالد ( )73مالالا /79أ 7/أجالالا  :صـــديـررـق أعتالالالا مالالالن عجها نال الالاد بأججالالالا بد ال ال سالالالنني ن سال الالاهل وعع الالي
األرض الموضــــحى علــــة الخريطـــــى المدرضــــى بمكتــــ ا راضـــــي

مـــررـوسي الصديـررـق مال ها جفهالالذي ممتنالالي ال ما يا ك الالذ
والمعلمــى بــاألحمر بإنــم حكومــى النــودان قامــى مترررة بجه رـة
أعت الالا م الالن عجها ن الالاد بأجج الالا بدال ال س الالنني ن س الالاهل وعع الالي
هــارون البحر
األرض الموضــــحى علــــة الخريطــــى المدرضــــى بمكتــــ ا ارضــــي
باسد:أدم تقل عبد هللا كرم هللا
والمعلمـــى بـــاألحمر قامـــى .جنينرررة بجهرررة انمرررر مررروق بإنـــم
حكومى النودان .

نم ن منوع األ ي:
71
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باسد:ورثة دمحم زين عبد الرنمن الدومة

 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :كرب
..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :كرب

نم ن منوع األ ي:

 .3تحد القطعة من الجهة الغربية:خور عبد الول

 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :شارع
..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :يعقوب إبراهيم
كرب
البشرى
 .3تحد القطعة من الجهة الغربية:عباس أنمد
..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :ضــو البيت /
أي م الالن عا ن الاله ع الالاد عت الالي س الالنني أن نم الالاا أي
تـقل نامــد
مقالالنت اعنالالي ع عتنالاله أا ه قال د باع اضالاله ابال إي نمافال معالاله
 /عبد الرنمن
أي مالالن عا نالاله ع الالاد عتالالي سالالنني أن نمالالاا أي مس ال ال ج ت إ الالالى م ك ال الي ك ال الالذل ممتنال الالي أاجال الالاء سال الالاعات عمال الالل
مقنت اعني ع عتنه أا ه ق د باع اضه اب إي نمافال معاله اسالالمني نذ الالك فالالي مال ال االالان ( )76هنمالاإ سال ي عشالالا هنمالاإ
مسال ال ج ت إ الالى م كال الي ك الالذل ممتن الالي أاج الالاء س الالاعات عم الالل ما اايخ هذ إلعبا .

..8تحد القطعة من الجهة الشرقية

اسمني نذ ك في م ال اان ( )76هنمالاإ سال ي عشالا هنمالاإ

:منطقة مرتفعة +

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرون من شهر أكتوبر 5102م

ما اايخ هذ إلعبا .

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرون من شهر نوفمبر 5102م

عوض إدريس علي

صديق موسي الصديق
المدير التنفي ي
لمحلية الدمازين

المدير التنفي ي
لمحلية الدمازين

C
C

إعالنات القانونية
إعــالن

إعالنات القانونية
إعــالن

ك الالذا أعلــن الم ـواطنين الك ـرام باننــا بصــدد تنــويى وتنــضيل
قطعـــى الموضـــحى األرض علـــة الخرطـــى المدرضـــى بمكتـــ ا دار

ا
إسال ال جا إ عت الالى و الالاجن س الالاهل ألاض الالي ن س الالاهت ا س الالجي والمعــــــلمى بــاللون األحـــــــمر بانـــــــم حـــــكومـــــى النـــــــــودان و ل ـ

7989د قالالاجنا اوالالد ( )73مالالا

/79أ 7/أجالالا  :صـــديـررـق بغـــرض إقامرررة متررررة – ضنينـــى مقترحـــى مزرعـــى مختلطـــى بضهـــى

مـــررـوسي الصديـررـق مال ها جفهالالذي ممتنالالي ال ما يا ك الالذ
أعت الالا م الالن عجها ن الالاد بأجج الالا بدال ال

س الالنني ن س الالاهل وعع الالي

نمرا.

األرض الموضــــحى علــــة الخريطــــى المدرضــــى بمكتــــ ا راضــــي باسد المواطن  :إسماعيل عثمان إبراهيم
والمعلمــــى بــــاألحمر بإنــــم حكومــــى النــــودان قامــــى .جنينررررة
77
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مقترنة ..بجهة السريو.

نم ن منوع األ ي:

باسد:عبد الرنمن ابو بكر ادم
نم ن منوع األ ي:

 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عبد الرنمن
عقيل

 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية :دمحم دمحم عبد هللا وأخوانة
..1تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :عثمان هارون عثمان
 .3تحد القطعة من الجهة الشرقية:منمد دمحم عبدهللا وأخوانة
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :النيل األزرق

..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية  :إبراهيم اسماعيل
 .3تحد القطعة من الجهة الغربية:شــارع
..8تحد القطعة من الجهة الشرقية :النيل األزرق
أي مالالن عا نالاله ع الالاد عتالالي سالالنني أن نمالالاا أي مقالالنت

أي مالالن عا نالاله ع الالاد عتالالي سالالنني أن نمالالاا أي اعنالالي ع عتنالاله أا ه ق ال د باع اضالاله اب ال إي ن معالاله مس ال ج ت
مقنت اعني ع عتنه أا ه ق د باع اضه ابي نمافال معاله إ الالى م ك الي ك الالذل ممتنالالي أاجالالاء سالالاعات عمالالل اسالالمني نذ الالك
إ
مسال ال ج ت إ الالى م كال الي ك الالذل ممتن الالي أاج الالاء س الالاعات عم الالل فالالي م ال ال االالان ( )71هنم الاإ خمسالالي عشالالا هنم الاإ مالالا الالاايخ
اسمني نذ ك في م ال اان ( )76هنمالا سال ي عشالا هنمالا هذ إلعبا .
إ
إ
ما اايخ هذ إلعبا .

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر نوفمبر 5102م

صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس عشر من شهر نوفمبر 5102م

عـصام الدين أنمد
دمحم

عوض إدريس علي
المرررردير التنفيرررر ي
لمحلية الدمازين

المرررررردير التنفيرررررر ي
لمحلية الرصيرص

C

C

إعالنات القانونية
إعــالن

إعالنات القانونية
إعــالن
ك الالذا أعلــن المـواطنين الكـرام باننــا بصــدد تنــويى وتنــضيل

ك الالذا أعلــن الم ـواطنين الك ـرام باننــا بصــدد تنــويى وتنــضيل
قطعـــى الموضـــحى األرض علـــة الخرطـــى المدرضـــى بمكتـــ ا دار

قطعــى الموضــحى األرض علــة الخرطــى المدرضــى بمكت ـ ا دار
والمعــــــلمى بــاللون األحـــــــمر بانـــــــم حـــــكومـــــى النـــــــــودان و ل ـ
والمعــــلمى باللون األحـــــمر بانــــــم حـــــكومــــى النــــــــودان و لـ
بغـــرض إقامرررة متـــر – جنينرررة مقترحـــى مزرعـــى مختلطـــى بضهـــى
بغــرض إقامررة مترررة – ضنينــى مقترحــى مزرعــى مختلطــى بضهــى
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الجرف.

بروس.

باسد المواطن  :أنمد بلولة دفع هللا

باسد المواطن  :أنمد الحسين دفع هللا

نم ن منوع األ ي:
 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية :عبد القادر دوكة
..1تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :المشروع
 .3تحد القطعة من الجهة الشرقية:عبد هللا كسال
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :النيل األزرق

نم ن منوع األ ي:
 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية :دمحم نور كدك
..1تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :محجوب جباره

 .3تحد القطعة من الجهة الشرقية:شارع
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :النيل األزرق

أي م الالن عا ن الاله ع الالاد عت الالي س الالنني أن نم الالاا أي

أي م الالن عا ن الاله ع الالاد عت الالي س الالنني أن نم الالاا أي

اسالالمني نذ الالك فالالي م ال ال االالان ( )71هنمالاإ خمسالالي عشالالا

اسالالمني نذ الالك فالالي مال ال ال االالان ( )71هنم الاإ خمسالالي عش الالا

صدر تحت توقيعي في اليوم النادس والعشرون من شهر نوفمبر 5102م

صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث من شهر نوفمبر 5102م

مق الالنت اعنالالالي ع عتنال الاله أا ه قال ال د باع اضال الاله اب ال ال إي ن معالالاله مق ال الالنت اعن ال الالي ع عتن ال الاله أا ه قال ال ال د باع اض ال الاله ابال ال ال إي ن مع ال الاله
مسال ال ج ت إ الالى م كال الي ك الالذل ممتن الالي أاج الالاء س الالاعات عم الالل مس ال ال ج ت إ الالالى م ك ال الي ك ال الالذل ممتنال الالي أاجال الالاء سال الالاعات عمال الالل
هنماإ ما اايخ هذ إلعبا .

هنماإ ما اايخ هذ إلعبا .

عـصام الدين أنمد

عـصام الدين أنمد

دمحم

دمحم

المدير التنفي ي

المدير التنفي ي

لمحلية الرصيرص

لمحلية الرصيرص

C

C

إعالنات القانونية
إعــالن

إعالنات القانونية
إعــالن
إسال ال ال جا إ عت ال الالى وال ال الالاجنا س ال الالنني ألاض ال الالي سال ال الالجي 7989د
قاجنا اود ( )73ما /79أ 7/أجا  :فضل المرول دمحم علر

ك الالذا أعلــن المـواطنين الكـرام باننــا بصــدد تنــويى وتنــضيل
قطعــى الموضــحى األرض علــة الخرطــى المدرضــى بمكت ـ ا دار
73
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والمعــــلمى باللون األحـــــمر بانــــــم حـــــكومــــى النــــــــودان و لـ
بغــرض إقامرررة متـــر – جنينرررة مقترحــى مزرعـــى مختلطـــى بضهـــى
كدمــو.

الرررزين مال ال ها جفه الالذي بممتن الالي بـرررـاو ك الالذ أعت الالا م الالن عجها
ناد بأججا بد

سنني ن ساهل وععي األرض الموضحى علة

الخريطــــى المدرضــــى بمكتــــ ا راضــــي والمعلمــــى بــــاألحمر بإنــــم
حكومى النودان قامـــــى متال – اجهجي – م اعال ال ال الالي مخ تعه.

باسد المواطن  :عبد الرنمن دمحم صالح

المقترح  :مترة
باسد المواطن  :جعفر مصطفي عابدون عبد الح

نم ن منوع األ ي:
 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية :جرف بابكر عمر
بخارى
..1تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :جرف أنمد بدوى
 .3تحد القطعة من الجهة الشرقية:شجرة هبيل وهجليج
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :النيل األزرق

نم ن منوع األ ي:
 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية :نسين عبد هللا الفك
..1تحدد القطعة من الجهة الجنوبية :قرية خور الدوم
 .3تحد القطعة من الجهة الشرقية:الشــارع
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :خور اند
أي مالالن عا نالاله ع الالاد عتالالي سالالنني أن نمالالاا أي مقالالنت

أي من عا نه ع اد عتي سالنني أن نمالاا أي مقالنت
اعنالالي ع عتنالاله أا ه ق ال د باع اضالاله اب ال إي ن معالاله مس ال ج ت
اعني ع عتنه أا ه ق د باع اضاله ابال إي ن معاله مسال ج ت
إ الالى م ك الي ك الالذل ممتنالالي أاجالالاء سالالاعات عمالالل اسالالمني نذ الالك
إ ى م كي ك ذل ممتني أاجالاء سالاعات عمالل اسالمني نذ الك
فالالي م ال ال االالان ( )71هنم الاإ خمسالالي عشالالا هنم الاإ مالالا الالاايخ
في م ال االان ( )71هنمالاإ خمسالي عشالا هنمالاإ مالا الاايخ
هذ إلعبا .
هذ إلعبا .
صدر تحت توقيعي في اليوم التانع من شهر نوفمبر 5102م

صدر تحت توقيعي في اليوم النادس والعشرون من شهر أكتوبر 5102م

فضل المولي دمحم

عـصام الدين أنمد

عل الزين

المدير التنفي ي

التنفي ي لمحلية باو

ع /المدير

دمحم
لمحلية الرصيرص

C

C

إعالنات القانونية
إعــالن

إعالنات القانونية
إعــالن

إسال ال ال جا إ عت ال الالى وال ال الالاجنا س ال الالنني ألاض ال الالي سال ال الالجي 7989د
78
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ق الالاجنا او الالد ( )73م الالا /79أ 7/أج الالا  :أنمرررد نسرررين مطرررر

إس ال ال جا إ عتال الالى وال الالاجنا سال الالنني ألاضال الالي سال الالجي 7989د
قالالاجنا اوالالد ( )73مالالا /79أ 7/أجالالا  :أنمررد نسررين مطررر

م ال ها جفهالالذي بممتنالالي قيسرران ك الالذ أعتالالا مالالن عجها نالالاد

مال ها جفهالالذي بممتنالالي قيسرران ك الالذ أعتالالا مالالن عجها نالالاد بأججال الالا بد ال ال

بأجج الالا بدال ال

سال الالنني ن سال الالاهل وعع الالي األرض الموضــــحى علــــة

س الالنني ن س الالاهل وعع الالي األرض الموضـــحى علـــة الخريطـى المدرضــى بمكتـ ا راضــي والمعلمـى بــالقلم األحمــر بإنــم

الخريطى المدرضى بمكت ا راضي والمعلمى بـالقلم األحمـر بإنـم حكومى النودان قامى متال – اجهجي – م اعي مخ تعه
حكومى النودان قامى متال – اجهجي – م اعي مخ تعه

مق اح :مترة
باسم :الصادق دمحم األزرق
نم ن منوع األ ي:

مق اح :مترة

باسم :فايز بله عل
نم ن منوع األ ي:

 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية :

 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :شارع
..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :عوض عثمان
 .3تحد القطعة من الجهة الشرقية:شارع
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :شارع

قاسم القاضي

/ميرغني نمداوى

..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :نيازات زراعية
 .3تحد القطعة من الجهة الشرقية:نيازات زراعية

..8تحد القطعة من الجهة الغربية :السد العال لمدينة
الدمازين
أي م ال الالن عا ن ال الاله ع ال الالاد عت ال الالي س ال الالنني أن نم ال الالاا

أي من عا نه ع اد عتالي سالنني أن نمالاا مقالنت

اعني ه ق د باع اضه ابال إي ن معاله مسال ج ت اكن نالي إ الى
م كال الي ك الالذل ممتن الالي أاج الالاء س الالاعات عم الالل اس الالمني ف الالي مال ال

مق الالنت اعن الالي ه قال ال د باع اض الاله ابال ال إي ن مع الاله مسال ال ج ت ال اان ( )76هنماإ س ي عشا هنماإ ما اايخ هذ إلعبا .
اكن نال الالي إ ال الالى م ك ال الي ك ال الالذل ممتنال الالي أاجال الالاء سال الالاعات عمال الالل
اسالالمني فالالي م ال ال االالان ( )76هنمالاإ س ال ي عشالالا هنم الاإ مالالا

اايخ هذ إلعبا .

صدر تحت توقيعي في اليوم االنابع عشر من شهر نوفمبر5102م

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني عشر من شهر نوفمبر5102م

أنمد نسين
مطر
المدير التنفي ي
لمحلية قيسان

أنمد نسين
مطر
المدير التنفي ي
لمحلية قيسان

C
إعالنات القانونية
إعــالن

C
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إعالنات القانونية
إعــالن

إسال ال ال جا إ عت ال الالى وال ال الالاجنا س ال الالنني ألاض ال الالي سال ال الالجي 7989د
ق الالاجنا او الالد ( )73م الالا /79أ 7/أج الالا  :الحررراق قنرررديل أنمرررد

م ال ها جفهالالذي بممتنالالي قيسرران ك الالذ أعتالالا مالالن عجها نالالاد

إس ال ال جا إ عتال الالى وال الالاجنا سال الالنني ألاضال الالي سال الالجي 7989د
قالالاجنا اوالالد ( )73مالالا /79أ 7/أجالالا  :الحرراق قنررديل أنمررد بأججال الالا بد ال ال

سال الالنني ن سال الالاهل وعع الالي األرض الموضــــحى علــــة

مال ها جفهالالذي بممتنالالي قيسرران ك الالذ أعتالالا مالالن عجها نالالاد الخريطــــى المدرضــــى بمكتــــ ا راضــــي والمعلمــــى بــــاألحمر بإنــــم
بأجج الالا بدال ال س الالنني ن س الالاهل وعع الالي األرض الموضـــحى علـــة حكومى النودان قامى متال – اجهجي – م اعي مخ تعه

الخريطى المدرضى بمكت ا راضي والمعلمى بـالقلم األحمـر بإنـم مق اح :مترة
باسم :الطيب عبد هللا عبد المجيد
حكومى النودان قامى متال – اجهجي – م اعي مخ تعه
نم ن منوع األ ي:
مق اح :مترة
 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :عبد السالم
باسم :هاشم دمحم إبراهيم
سليمان بله
نم ن منوع األ ي:
..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :زكريا دمحم الطيب
 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :صالح نايل
 .3تحد القطعة من الجهة الشرقية:شريف الحسين
..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :عبد العزيز سعد
..8تحد القطعة من الجهة الغربية :طه ناصر طه
هللا
 .3تحد القطعة من الجهة الشرقية:شاطي البحر

..8تحد القطعة من الجهة الغربية :جمال االمام
أي م ال الالن عا ن ال الاله ع ال الالاد عت ال الالي س ال الالنني أن نم ال الالاا

أي من عا نه ع اد عتالي سالنني أن نمالاا مقالنت

اعني ه ق د باع اضه ابال إي ن معاله مسال ج ت اكن نالي إ الى
م كال الي ك الالذل ممتن الالي أاج الالاء س الالاعات عم الالل اس الالمني ف الالي مال ال

مق الالنت اعن الالي ه قال ال د باع اض الاله ابال ال إي ن مع الاله مسال ال ج ت ال اان ( )76هنماإ س ي عشا هنماإ ما اايخ هذ إلعبا .
اكن نال الالي إ ال الالى م ك ال الي ك ال الالذل ممتنال الالي أاجال الالاء سال الالاعات عمال الالل
اسالالمني فالالي م ال ال االالان ( )76هنمالاإ س ال ي عشالالا هنم الاإ مالالا

اايخ هذ إلعبا .

صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث من شهر نبتمبر5102م

صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني من شهر نوفمبر5102م

الحاق قنديل أنمد
المدير التنفي ي
لمحلية قيسان

الحاق قنديل
أنمد
المدير التنفي ي
لمحلية قيسان

C

اإلعالنات العمومية
76
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بموجب اإلشــهادات الشرعيــة/اإلقرارات المشـفوعة
باليــمين ثـبت إن األسماء التالية لمسمي واند -:

C

(-7أنـمـد نــمــاد مــحــمدين عثمان) و(أنــمــد نـماد دمحمين
عتام)
( -1ابــو القــاســم الصادق إبراهيم أبو شـقه) و(أبو القـاسم

إعالنات القانونية
إعــالن
إس ال ال جا إ عتال الالى وال الالاجنا سال الالنني ألاضال الالي سال الالجي 7989د
قالالاجنا اوالالد ( )73مالالا /79أ 7/أجالالا  :الحرراق قنررديل أنمررد

مال ها جفهالالذي بممتنالالي قيسرران ك الالذ أعتالالا مالالن عجها نالالاد
بأجج الالا بدال ال

س الالنني ن س الالاهل وعع الالي األرض الموضـــحى علـــة

الخريطـــى المدرضـــى بمكتـــ ا راضـــي والمعلمـــى بـــاألحمر بإنـــم

حكومى النودان قامى متال – اجهجي – م اعي مخ تعه

مق اح :مترة
باسم :الطيب عبد هللا عبد المجيد
نم ن منوع األ ي:
 .7تحد القطعة من الجهة الشمالية  :دفع هللا ناصر
بله
..1تحد القطعة من الجهة الجنوبية :يونس بله اخو
 .3تحد القطعة من الجهة الشرقية:عبير دمحم الطيب

..8تحد القطعة من الجهة الغربية :توفيق أنمد أبو
شـــول
أي م ال الالن عا ن ال الاله ع ال الالاد عت ال الالي س ال الالنني أن نم ال الالاا

الصادق
إبراهيـم أنمد) و(أبــو القــاســم الصـــادق إبراهــيــم
شـدة)
( -3رمــضــان مــحــمــد أنــمــد عــمر)و(رمــضان مــحمد
أنمد نوح)
(-8مـحـمد مصــطــفي مــول مـستعين) و(مــوســ مــصــطفي
مــوس )
(-1مـني مــحي الدين نـسن أرناؤوط) و(مــني مـحي الدين نسن
أرنووط)
(-6نــســام الـدين ســعد عمر سعد) و(نــســام ســعد عــمر
ســعــد)
(-1زهــير نــسين عــمر ) و(قــاس متما) و(اسـالم نسين عمر
قاس متما)
( -4جـديــد ادريــس تبين دمحم) ســوداني من قبيلة (الركابيـة)
القاطنه
واليـــة شـــمـال كــــردفـــان منــطـــقـــة (نـــمــرة الــــوز)
(-9جــمـال هـــرون مـــوســـي ادم) و(جــــمــال هــارون
مـــوســــ )
(-71مـحمــود عبد الكريم مـحــمود ابيض) و(مــحمود عبد الكريم
ابيض)
(-77آمنــه السمــان يـحــي مــحــمد) و(آمــنه التجــاني يحي
نمــاد)
( -71نــصر الــدين عثمان ادم ابــو بكر) و(نصر الديــن عثمان
ادم ابكر)
(-73نلـيمــه شــعيب إبراهــيم مــحمد) و(نــليمه شــعيب عــبد
هللا)
( -78كفاح أبو عـاقلة مختار ابو عاقله دمحم) و(نمزه أبو عــاقلة مخــتار ابو

مق الالنت اعن الالي ه قال ال د باع اض الاله ابال ال إي ن مع الاله مسال ال ج ت
(-71السـيد الشــريــف ادم الروب) و(السيد الهـادى الشريف ادم
اكن نال الالي إ ال الالى م ك ال الي ك ال الالذل ممتنال الالي أاجال الالاء سال الالاعات عمال الالل
الروب)
اسالالمني فالالي م ال ال االالان ( )76هنمالاإ س ال ي عشالالا هنم الاإ مالالا (-76إبراهــيم مــحــمد إبراهيـم عل ) و(الطيــب مــحـمــد إبـراهيــم
عـــاقله)

عل )

اايخ هذ إلعبا .

(-71صــاف بــــشاره أنـــمد مـحـــمد) و(مــخلـــص بـــشاره أنـمد
محـمد)

صدر تحت توقيعي في اليوم الثالث من شهر نبتمبر5102م

الحاق قنديل

( -74شرف الدين ادم نسين عبد هللا) و(شـرف الدين ادم نـسن
عبـد هللا)
( -79ريـا نـســـن اسـحــق نــســن) و (الرســاله نــسن اســحــق
نــســن)
(-11عــماد الــدين عــوض إبراهــيم الكوباني) و(عماد الدين

عوض
إبـــــراهــيــم مــــحــــمـــد نــــور الـــــكـــــوبـــــان )
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أنمد
لمحلية قيسان

(-17هــاله مــصــطفي سالــم مصطفي) و(هاله مــصطفي
المرردير التنفي ر ي سالم سعد)

(-36مـــقبــوله داؤد تــيــه منــصــور)و(مــقــبال داؤد تــيـه
مــنصــور)
(-31نــزيــر مــحــمــد نــــسيــن محــمــد)و(نزار دمحم نسيــن دمحم)
(-34رنـمــة هللا قـسم هللا الزين البشير انمد) و(رنـمـة هللا الزين
انــمد)
(-39عـوض الـلـه نـميده انـمـد عل )و(عــوض الـلـه نميده انمد
تور داره)
(-81عـبـد الجـــبار عــمر عــمــسيـــب)و(جــــبار عــمـر
عـمــســيـــب)
(-87لؤي دمحم ميرغني إبراهيم عثـمان نمدتو)و(لؤي ميرغني إبراهيم
نمدتو)
(-81نــواء مـحــمد عبد النبي عبد هللا)و(نــواء مــحــمد عبد النـبي
آدم)
(-83ايـمــانــويل البــن امــين مــادراج ) و(مــدراج البن امــين
مـدراج )
(-88الجــودلــيه الــماني المـلــك) و(الجــودليــه المــانــي مــحـمد
أنمد)
(-81رضــــوان ادم عــل أنــمــد)و(رضـــوان ادم عل ضـــــو
البــيـــت)
(-86الفــاتح انــمد محــمد الزمزم )و(الفــاتح أنــمــد مــحــمـــد
آدم)
(--81المــنه نــور الــدين إدريــس بشاره) و(المــنا نـور الدين
إدريس بشاره )
(-84ابــكــر عل مـحـمد عـــمــــر)و(ابو بكــر عـــل مـــحــمـــد
عـمر)
(-89مــحــمد انــمـد البيـب النعــمه عل )و(مــحمد انـمـد الطيب
النعمه)
(-11ســاميــه إبراهيم دمحم إبراهيـم)و(ســمــيه إبراهـيم محـمد
إبراهـيم)
(-17ام الحـسين دفــع الـلـه النـور مـحـمد)و(ام الحسن دفع هللا النور
مـحمد)
(-11نعـمه مــحــمد خيـر إبـراهيم) و(النعـيمه مــحـمــد خـيـر
إبــراهـيم)
(-13علــويه عبـد الــرنيم اســوسـه سعد) و(نــالويه عبد الرنيم
صوصة)
( -18عــلـ خـــليــل عــل اوشــــ )و(عـــلـ خــلـيـل عـــل
وشـــــ )
(-11شـيريــن فاروق مصطفي دمحم مصطفي) و(شيرين فاروق
مصطفي األغبش)
(-16االمـام نــسب الـلـه كـورى لطـاش)و(االمــام نــسب الـلـه
كـودي كافي)
(-11عائـشه ابكر نـسب الرسـول أنمد) و(عائشه ابو بكر نسب
الرسول أنمد)
(-14مناهل يسن دمحم أنمد عبد العال) و(مناهل يسين دمحم أنمد عبد
العال)

( -11لــيل خــليــفة مــختار مضوي)و(الشــام الخلــيفة المختار
مــضوي)
(-13عبد هللا جـاد الكريم انمد عدالن) و(أنمد جاد الكريم انمد
عدالن)
(-18جــاد هللا نور الدين جاد هللا أنمد) و(جــاد هللا كمال الدين جاد هللا
أنمد)

(-11هــارون عــجــبان مــوســ ) و(هــارون عــجــبان عل
نــسن)
(-16زهره انمد عل العقيد) و(زهره انمد األميـن موس ) و(زهـراء
انـمد االمين)
( -11عـطا عبد الرنمـن الشفيع أنـمـد) و(عطاء عبد الرنمن الشفـيع
أنـمد)

( 14خـليـل إســـماعيــل مــحــمــد) و(خــلــيل إســماعــيل
بلــيــله)
(-19مـحـمـد أنـمـد نمـد عبد هللا) و(العالم دمحم أنمد نمد عبد هللا)
( -31سر الختم الشيخ الفــضل ادريس)و(السر الشيخ الفضل

ادريس)
(-37خديـجه مــوســ شـريــف مـحـــمد) و(خديـجه مــوســ
شريف)
(-31نــسـيب مــحــمــود عل فــارس)و(نــسيــب مــحــمود
عل كوكو)
(-33الصـديــق مــحمد أنـمد زروق)و(الصـديق دمحم أنمد عبد
الكريم)
(-38نعمات عبد القـادر عبد الرنمن الزغب )و(نعمات عبد القادر
الزغب )
(-31مـحـــمـد مـحـمــود عل الـــزيات) و(مــحمد مــحــمـــود
الزيات)
(-41مـناهـــل يــس مـحــمد أنــمـد) و(مــناهــل يــســن مـــحــمد
انـمد)
( -46ام كـــلـثــوم مـــحـــمـــد عل آدم) و(كــلثــــوم مــحـــمــد عل
آدم)
(-41عـثــمان ســليـمان داؤود أســحــق) و(عثــمان ســليــمان عــبد
النبــ )
( -44هــارون عـبد الــكريم نــسن رنـمـه) و(هارون عبد الكريم
نسن آمبدي)
(-49صــالح بــشير الشــيخ مــحــمد) و(صــالــح بــشير الشــيــخ
مـحـمـد)
( -91مــحــمد بــشير يــوســف بــاســيكا) و(مــحــمد بــشير يــوسف
أنمد)
(-97عــالء الــدين مـحـمد الداسوقي الطائف) و(عالء الدين دمحم إبراهيم
الطائف)

( -91ســـهـــام آدم الفــكــي عـلي) و(ســــهـــام آدم عــلي الفــكــي
ابـــوه)
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(-19دريه ادم دمحمين يوسف عبد هللا) و(نسنه ادم دمحمين يوسف عبد
هللا)
(-61مـصـطفي عبد البــاقي مصـطفي بابكر) و(مصـطفي عبد الباقي بابكر
مصطفي)
(-67ابــوبــكـر عبــد المنعــم عبد اللـطـيف أنـــمـد أنــمــد

الجـــعـلي) و(بــكـرى عبــد المنــعــم عــبـــد الــلــطـــيف أنـــمــد
الجــــعــلي)
(-61نـيـدر عـبـد الـلـه المــرضــي)و(نــيدر الطـيـب مــحــمد
االمــيــن)
(-63ســال فـتــح مــحــمد أنـمد الربــعه)و(ســال فــتح مــحـمد
الرابعــه)
(-68عبـدو مــحـمد إبراهـيم بـشاره)و(عبد الشـكور مـحـمد إبراهيم

بـشاره )
(-61مــحـمد الفــاتح نــور الــدين نــسن)و(مـحـمد القلع نور الدين
نسن)
(-66آســـيا البــدوي أنـــمــد عــل )و(آســــيا البــدوى مـــحــمـد
عل )
(-61صــابر عــبد الــرنيــم مــحــمد عــباس)و(صبرى عبد الرنيم
دمحم)
(64الحـسيــن الريــح الفــك الريح)و(الحســين الريح الفك
السنـهورى)
(-69فــارس مـــحــمد مــصــطفي مــطـــاوع) و(فــارس مــحـمد
مــطـاوع)
(-11عــماد الــدين نامد دمحم ابو بكر دمحم)و(عماد الدين نامد دمحم
ابكر)
(--17كـلتوم نــامد دمحم ابو بكر دمحم)و(كــلتوم نــامــد مــحمد
ابــكــر)
(-11فـتحــيه مـحــمد ســليمان إســماعيل)و(تــونــه مــحــمد
ســليــمان)
(-13بتــول أنــمــد الحسن عبد هللا)و(بـتول أنـمـد الحسن الحاق عبد
هللا)
(-18صـــومــالـيا رانــيل انــدرســــون)و(صــومــــالـيا أنـمـد
يــوسـف)
(-11خــــيل ابـــو جــــال خــليــل)و(خـليــــل ابــــو جــلــحه خــلــيل)
(-16عبد العزيز األمين المصباح وديد)و(عبد العزيز األمين المـصباح
ناق عل وديد)
(-11عل مــحــمـد إسـحـــق بـحـر)و(عـل إسـحــق ابـو بـكر عبـد

الــلـه)
(-14عـل السـني الحــاق مــدنــي)و(عــل الســني الحــاق مــــدني
مــحــمــد)
(-19أم االخــوان نــــسـن بريــمــه)و(نــجـــــوى نــــســن

بـــريمــه)
(-41ســــعــاد االمــيــــن مــــوســ بابـــكـر) و(ســــعــاد
أنــــمــــد)
(-47فــضــل أنــمـد جبارة هللا عبد السالم) و(فضل أنمد جباره عبد
السالم)
(-41عـبـد الـلـه النـور أنـمـد مـحـمد عل ) و (عبد الـله النور أنمد
دمحم)
(-43صـابــرين أنــمــد نـــامـــدين الحــلــو)و(انــتصار أنمد نــامدين
الحـلو)

(-48الخــاتم عــمر مــحــمد الحــسن) و(الخــاتــم عـمر مــحـمد

(-93رنـاب محــمد الحســين دمحم أنمد) و(رنــاب محـمد الحسين
ناق أنمد)
( -98اسالف طيفور عبد الرنمن دمحم أنمد) و(اسالم طيفور عبد الرنمن دمحم
أنـمد)

(-91أنـــمــد نــــامـــد نـــو كــوكــو) و(أنــمــد نــامــدنه
كــوكـــو)
( -96مــيـسره مــوســ مــوســ نــوح) و(مــيسره مــوس مــحـــمد
نــوح)
(-91أميــرة إسـحــق إســماعيل إسحــق) و(أمــيرة إسحــق إســماعيل
سلـيمان)
( -94مســعــود عل مــحــمد عل ) و(مســعـــود عل ســـعـــيد
مــحــمــد)
(-99مــن مــحــمد جــبريل شـعــيب) و(مــونه مــحــمد جـبــريــل
شعـيب)
( -711نــامــده عـبد الــلــه نـموده نمدين) و(نراء عبد هللا نموده
نمدين)
(-717رمــزى إبراهــيم إدريــس أســحق) و(مــحــمد إبــراهـيم
إدريس أسحق)
( -711أنــمــد إبــراهيم ادم نسن إسماعيل) و(أنمد إبراهيم ادم عبد
الرنمن)
( -713مـــحــمــد أنـــمــد الطـيـــب) و(مــحـــمـد أنــمـــد الــلــبيــب)
(-718أنـمد الطيــب عـمر مـوس عوض الكريم طه) و(أنمد الطيب عمر
موس دمحم)

( -711ذو الفــقــار عــمـــر الــكــردي) و(ذو القــفــار عـــمـــر
الكــــردي)
(716المــصــباح مــحــمد أنــمــد هــجــو مــوس ) و(هجــو نمد
هـجو موس )
(-711ربــيعة بــالل مـحـمــد يــونــس) و(ربــيعة بــالل يـــونـس
مـحــمد)
( -714أمل نمــدنا الــلـه الطــيــب مــحــمد) و(أمــل نــمد الطيــب
الحوار)
(-719نــور الــدين داؤود أنــمد عل ) و(نــصــر الديــن داؤد
أنــمــد عل )
( -771فــاطـمة الحــسن الشــفيـــع) و(فــاطمــة الحــسن نــمــد
الشــفيع)
(-777مـصــطفي عبد الــدائم ضرار دمحم) و(مــصطفي عبد الدائم
ضرار امام)
( -771عـبــد الـلـه محـمـد أنمـد عبد الكريم) و(عبد هللا دمحم أنمد دمحم)
(-773خــديــجــه شــريــف ادم بــشير) و(خـــديــجــة شــريـف ادم
عل )
( -778ريـم صــابر عبد الـكريم نمدين) و(مــريــم صابر عبد الكريم
نمدين)
(-771نـمـد الـلـه مـحـمد طـلحه دمحم) و(نـمـد الـلـه بـيلو طـلـحه
مـحمد)
( -776مــحلــين ســليمان كــوكــو تــيه) و(ام مــهليــن ســليمان
كـوكــو تيه)
(-771مـحـمد عـادل دمحم عـثمان الحسن الحويج) و(عادل دمحم عثمان
الحسن)
79
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( -774ســاره مــحــمد عل أنمد مـحمد) و(التومــه مـحــمد عل أنمد
الحسن)
مـحمد)
(-779فــاطــمه عــوض الـلـه عـل مـحـمد) و(فــاطــمه عـوض الـلـه
 ( -714عــبد هللا نــــامد شــقـــبفه الزين )و( عبد هللا نامد شقيفه
الجـلة)
شاو )
( -711عـل إبــراهـــيـم عــل نــســيــن) و(علـ إبراهــيــم
 -719ان ( (عبــيـر) ابنة عثمان عبد القادر عثمان إبراهيم نسبا ً من زوجتة نــســيــن)
 /اشرقـة
(-717قــاســم عبــد الســالم دمحم ابو راس) و(قــاســم عبد السالم ابو
نــسين إبراهيم عبد القادر وهي من مواليد  1114/71/71شمال
راس)
كردفان بمنطـقة
( -711قـسـم الســيـد مــحــمد البـشــرى) و(قــسم مــحــمــد
االضـــيه زكـــــريا)
البــشــرى)
 -731ثبت ان عبد الملك عبدالحفيظ علي الخليفة سـيـد نـابي ابني
(-713االمــيــن عــبـــد الــلــه عــبـد الــقــادر عــبــد الـــلــه) و(نصر
نسـبا ً مـن
الـــديـــن عــبـــد الـــلــــه عــبـــد القــــادر عـــبـــد الــلـــه)
زوجتي شرعا ً ً نياة إبراهيم دمحم مولـود بتـاريخ 7996/77/79م
( -718الصــديق فــضل هللا عبد الرحمن عبد هللا) و(الصديق فضل هللا عبد الرحمن
بمـقرات
عبد هللا)

مــحلية ابو نــمــد .
 -737ثــبــت أن (صــديــق أنــمــد مــحــمـد إبــراهــيم )
هــواســمــه
الـــربـــاعـــي وانــــه مـــن مـــوالــيـــد قــرية شــكيرة
الصاف
 -731ثبت أن ( طيــبه ابنه نــمزه ادم بريمـه عبد الكريم ) من
زوجته شرعا ً
(امـنه ادم عبده) قــد سقــط اســمــها مــن ســجــل المــواليد
العــام .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

C
بموجب اإلشهادات الشرعية  /اإلقرارات المشفوعة
باليمين تم تصحيح األســماء التالية-:
-7من(نواءادم نــامد نور الـدين) ليكون (نــواء ادم نـامد البشـير
محـمـود)
-1من(عــمــر مــحمد ناصر شرف الدين) ليكـــون (عــمر دمحم
ناصـر عمر)
-3من(عباس مــحـمد عــبد الكريم)ليكـون(الفاتح عباس دمحم عبد
الكريم)
-8من(عــمــاد عــمر صــابوني)ليكـون(عــماد عـمر عبد السالم
صــابــوني )
-1من من(أنمد عــمر صــابوني)ليكـون(أنـمد عـمر عبد السالم
صــابــوني )
 -6من(عالء الدين عمر صـابوني)ليكون(عالء الدين عمر عبد
السالم صابوني
 -1من(عـمر عبد الكريم صـابوني)ليكـون(عـمر عبد الكريم
عمرصـابـوني )
 -4من(فـاطـمه سليمان عبد الودود عبده)ليكون(فاطمه سلــيمان عبد
الغــفور عبده)

 -9من(مــحــمــد الوسيلــة يـوسف أنمد)ليكون (مـحمد أنمد يوسف
أنمد)

( -711رابــحــــه مــــعــــاذ بــرمــــو عــثـــمان) و(رابــــحـــــه مـــعـــاذ
آدم)
( -716ثــقـــه إبــراهيــم تـــاق الــديــن) و(ثــقــة إبــراهــيم تـــاى الــدين)
( -711منـصــور أنــمد مــحــمد أنــمد آدم) و(مــنصــور الخـضـر محـمد
أنمد آدم)
-14من(عبد الباق عبد الرنمن الشبعي)ليكـون(عبد الباقي عبد الرنمن
النســجي)

-19من(سعيد عــوض إبراهيم إدريس)ليكــون(ســعـيد عوض إدريــس
إبراهيم)
 -31من(ســليــمان إبــراهــيم أنمد)ليكــون(سليـمان إبراهيم دمحم
الزاكــي)
-37من(نــواء آبــكر مـحــمد عثـمان)ليكــون(نــواء آبــكر يــحي
يـوســف)
-31من(محمود عبد الرازق عكش عمر)ليكـون(محمود عبد الرزاق
عــكـش عـمر)
-33من(عثمان يحي يحي ابكر يحي ادم)ليكـــون(عثمان يحي ابكر
يعـقــوب ادم)
-38من(البـدري عــمر الطــاهر الفـــكي)ليكـون(البــدوي عـــمر الطـــاهر
الفــكي)
 -31من(عبد الحليم دمحم قسم هللا السعيد)ليكـون(عبد الحــليم مــحــمد قـسم هللا)
-36من(عل مــحــمد رنــمه جــماع)ليـكون(عل مـحــمد رنمه

جـامــع)
-31من(رنده دمحم الفاضـل علـيان)ليكون(رندا مـحـمد الفـاضــل
علـيان)
-34من (نــواء سـراق الدين الرشيد خزام)ليكون(نواء سراق الدين الرشيـد
مـحـمد)

 -39من(ادم اسماعيل كوري كوكو) ليكون (ادم اسماعيل شريف
كورى كـوكـو)
 -81من (معز قرش ادم يعقوب موس )ليكوـــن (مـعزه قرشي ادم
يعقوب مـوسـ )

 -87مـن(مصطفي هري طاهر عيسي) ليكـون(مـصطفي هرى
الطاهر عيـسي)
 -81من(عــوض الكريم دمحم عل

11

دمحم)ليكون(عــوض الكــريم عبد الوانـد
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 -71مـن(امــل الطيــب الظــريف)ليكــون(امل الطــيب محــمد دفــع
هللا)
 -77من(خــالــد الصــديق محــمد عثمان) ليكون(خالــد علي محــمد
عثمان)
-71من(فــاطــمـةنــافــظ) ليكون(فــاطمة أنمد دمحم دمحم عبد هللا)
-73من(مـحــمد رنــمــة يــوسف علي)ليكون(عبد الباسط رنمة
يوسف علي)
-78من(متوكل كمال أنمد علي)ليكون(مــحــمد الفــاتح كــمال
أنــمــد علي)
-71من(مــحـمد على إبراهيم الطيب الجاك)ليكون(مـحمد على إبراهيم
الطيب دمحم)

-76من(دمحم أنمد الحسن دمحم علي)ليـكون ( دمحم أنمد األمين دمحم علي)
-71من(يوسـف الضـو ابو بكر عبد اللطيف)ليكـون(يوسـف الضو ابكر عبد
اللطيف)
-74من(ابو بكر دمحم قسم السيد ســرور)ليكون(ابو بكر محـمد قـسم السيد
محمود)
-79من(كــمــال الــدين يــحي بــيلو)ليكــون(كــمال الدين يـحي بيلو

علي)
-11من(عـوض مخـتار دمحم الخير عبد هللا)ليكون(عــوض مـخــتار
محـمد الخير)

 -17من(بخيـتة الصديـق بـاسـبار بابكر)ليكــون(بثــينة صديق باسبار
بابكر)
-11من(بـلــه علي مــحــمد زين مـحمد)ليكون(بلــه عل شـريــف
مــحـمد)
-13من(ابـو بكر هــرون الفـك ابكر)ليكون(ابــو بكر هـارون الفك
ادم عبيد)
-18من(عـبـد القـيــوم عــوض الـلـه خــير الـلـه

مـحــمــد)ليــكــون
(عـبــد القــيــوم عــــوض الــلــه صـــباح الخـــير
الشـــيـــخ)
 -11من(نــرم عبد هللا نامد سلـيمان)ليكون(نرم طهران
باجـور سليمان)
-16من(بــلــه آدم أنـــمـد آدم) ليــكــون (جــمــعــه آدم أنــمـــــد
آدم)

-11من(جــالل ســوددى جـباره الجاك)ليكون(جـالل عل

يعقوب)
 -39من(صــليـحـــه أنــمــد الزيــن) ليكون (فــاطـــمة انــمد نـمد أنمد
الزين)
 -81من (عوضيه إبراهيم الزبير مضـــوى)ليكـــون (الـهــام إبراهـيم الزبـير
مـضــوى)
 -87مـن(مــعــاف نــمد النــيل دمحم ادم) ليكـون(مصــاف نـــمد النـيل دمحم
ادم)
 -81من(ســحـــر دمحم مصطفي دمحم)ليكون(سحـر محـــمد مصطفي مـوس
محــــمد)
-83من(اســميـــهان ادم النــور سلــيــمان)ليكــون(اســمــهان ادم النــور
ســـليـــمان)
 -88من(نـدى مـحـمد عبد هللا نمود)ليكـون(نـدى عبد الرنـيم مصـطـفي
عبدالرنيم)
-81من(فــاطــمة عل عــبد الـقادر إبراهيــم) و(فــاطــمة عل عبد القــادر
ابــكر )
ليـــكــــــون(فـــــاطـــمــــة عل عـــــبــــد القـــــــادر مــــحـــمــــــد)

 -86من(عــمر عبد الباق عل دمحم) ليكــون (عمر عبد الباق عل
الخالدى)
 -81من (من البدوى الخليفة إبراهيم) ليكـون (نبراس الطيب عثمان
مــحــمـد)
 -84من(مــحــمــــود آدم الـــــو) ليـــكـــــون (مـــحــمـــــود آدم
الـــــو)
 -89مــن(الطـيار أنمد مـحــمد دمحم)ليكون(الطيب دمحم أنمد محـمد
عدالن)
 -11من(نــــواء آدم هــارون إبراهــيم)ليـــكــون(نـــواية آدم هـــارون
إبراهيـــم)

 -17من(مليــح عبد الــلــه عــباس عل )ليكون(مــلــيح عباس فضـل
هللا عل )
 -11من(أمــان مــضوى البشـــير)ليكـــون(إكـــرام مـــضوى البـشـــير عبد
القـادر)

 -13مـــن(زاهــر كـــرم) ليكـــون(زاهــر كرم الــلــه البــاشـــا
نـــوجـــو)
 -18من(مــريـــم مــجــــبور)ليكــــون(مــــريـــم مـــحــبوس كــوكـو
كوه)
 -11من(عــائــشة آدم أنـــمـــد دمحم)ليكـون(عــائـــشة آدم أنــمـــد آدم)
 -16من(عبد الجـليل فضل المول ) ليكـون(عبد الجليل فـضل المول عبد
الرنمن الشيخ)

 -11من(رانــية عل مــحــمــد أنــمد) ليــكــون (رانــيا عل مــحـمد
الجـاك عثمان)
أنمد)
 -11من(فتحـية أنمد عوض الكريم عثمان)ليكـون(علـوية أنمد عوض
 -14من(عل بخـيت نــمــديــن صــيفين) ليكـون(عل بخــيــت نمدين
الكريم عثمان)
جفن)
-13من(ابو القاسم نسن عز الدين محجوب)ليكون(أبو القاسم نسن عزالدين
 -19من(الخــيران الطـاهر دمحم نسين دمحم)ليكون(الطاهر دمحم نسين
العجـب)
دمحم)
 -18من(رمـضان أنمد عثـمان افندي)ليكون(رمـضان دمحم
 -61من(رقيــة مــحـمد عل عبيد هللا)ليكـون( رقــية مــحــمد عل عبد
عثمان افـندي)
هللا)
 -11من(فاطمة المــؤمـن عـبد المحمود)ليكــون(فــاطمة الــمأمون عبد
 -67من(مــرسـال عبد النب سـعيد أنمد)لـيكون(مرسال عبد النب
المحمود أنمد)
سعيد أنمد)
 -16من(فــاطـــمة عثمان عيسي دمحم)ليـــكـون(فــاطـــمة عثــمان عيسي
 -61من(هنادى دمحم أبو القاسم محـمد)ليـكون(هنــادى مــحــمد أبو االــقاسم
صالح)
 -11من(أنــمد تنــجــه علي تنــجــة) ليـكـون (أنمــد تونـــجه عل
تونجـــه)
 -14من(عفــاف بابكــر الجنيـد مــحمد)ليـكـون(عــفاف بابـكر محمـد
نـسب هللا)

نــمد)

 -63من(هــند مح الدين دمحم عباس)لـيكون (هند بحـر الدين دمحم عباس
)

 -68من(نــافظ عــجبنا ديــندا كـــارا)ليكـــون(نـــافــظ عجبنا دانيدا
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 -19من(بخـيت ابو الحـسن البخيت أنمد)ليـكون(بخيـت ابو الحسن
بخيت أنمد)
-41من(ابــكـر ازرق طــه جمــعــون)ليكــون(ابـكــر مـحـمد عبد الـلـه
الشــاهر)
-47من(راقـيه ابو عركــى عبد القادر حـــجازي)ليكـون(راقــيه ابو عركى حـجازي ابو
عركى حجازي)

 -41من(صــالح النــق الشيخ دمحم) ليكون (صالح بانقا الشــيخ دمحم
نوره)
-43من(عبد الرنمــن اســامـه تاق السر عبد الرنمن)
ليكــــــون(عبــــد
الرنــمن اســامــة تــــاق الــسر أنــــمد عــبـد
الرنــــــمــن)
 -48من( محمود عبد الرنمن الفك ) ليكون (نــامـد بخيــت دمحم
مـرســال)
 -41من (عـمـر مـحـمد ابـرهـا عل ) ليكـــون (عـمـرى أنمد شافـ
عـــلي )
-46من(زيــنب مـحمد ابـرهــا عل ) ليكون(زيـنــب أنــمــد شــافــ
عل )
 -41من(نجـيب مــحــمد ابـرهــا عل ) ليكون(نجــيب أنــمد شــافــ
عل )
 -44من(نــياة مــحــمد ابـرهــا عل ) ليكون(نـــياة أنــمد شــافــ
عل )
 -49من(خضر مــحــمد ابـرهــا عل ) ليكون(خــضر أنـــمـد
شــافــ عل )
 -91من(نور الدين مـحمد ابرهــا عل ) ليكون(نـور الدين أنـمد
شـافـ عل )
 -97من(صبري مــحــمد ابـرهــا عل ) ليكون(صبـــري أنــمد
شــافــ عل )
 -91من(صــالح سليمان عبد الرحممن حمدين) ليكون(صــالح سلـيمان عبد
الرحمن حامدين)

 -93من (فــاطــمة العــجب رجـــب) ليـكون (فـــاطــمة العجبه دمحم
رجب)
-98مــن(مــحــمـــد أبـــرهـــه عل )ليكـون(أنــمـــد شـــافـــ
عــلـ )
 -91من(سليــمان أنمد نامد نــــــور) ليكــــون (سلـــمان أنــمد
نامد نور)
 -96من(التومة نسن دمحم خير هللا)ليكــون(ام الحسين نسن دمحم خير
هللا)
 -91من(هـينه جــيالني صابــون قــدال) ليكون (هينه جيالن
صابون كلدنا)
 -94من (ســناء يـوسف سيد نـمـودة) ليـكون (ســناء يــوسف سيد
الحـكيم)
-99من(هاجر ادريس الطاهر دمحم) ليكون(هــاجر ادريــس الطــاهر
ابكــر )
 -711من(شــيراز عبد هللا صالح دقرين) ليكون (شيـراز عبد هللا صالح
دفرين انمون)

 -717من (نــواء أنــمد منــصور) ليـكـون (نــواء أنــمـد نــصر
أنــمــد)
 -711من(زينب دمحم عباس)و (الدولة دمحم عبد هللا) ليكون (الدولة دمحم عباس
أنمد)
 -713من امانويل جوزيف دفع هللا ) و (جوزيف دفــع الـلـه بالل تيه

كارا)
 -61من(جاد المولي جاد الكريم أنمد بريمة) ليكون (جاد المولي جاد الكريم
أنمد نمد )
 -66من(اخــالص مــحــمد قــرشــي دمحم)ليكون(اخــالص عــوض نــامد
الحـويج)
 -61مـن(رقيــة مـــوسي دمحم عل دمحم)ليكون(رقية مــوسي محــمد عل
مــحــمد)
-64من(أنــمـد مـحـمد ابكر محــمد عبد القــادر)ليــكــون(أنمد دمحم عثمان
نسن)
 -69من(كــلتــوم عــبده زكــريا مـحــمد)ليكـــون(كلـتوم عــبـده يــسـين
عثــمان)
 -11من( جــبر العزاز يـــوســف مالــــك ) ليكـون(صبر العزاز يوسف مالك
عبد اللـه)
 -17من(رزان الزاكــي مــحــمـــد عل )ليــكــون(رزان الزاكــي دمحم عل
الزاكــي)
-717من(امـتــثال عيـدروس النـور عــرب عل ) ليكـون (امتــثال عيدروس
النـور عل )

 -711من(دمحم عل عــثمان إدريــس) ليكون (محــمد عــمر ســــعيد
قــنمي)
 -713من(دكتور ادم ســليمان مــحــمد) ليكون (عبد الرنمن ادم
سليمان محــمد)
 -718من(فاطــمة اسمــاعيل بشير إدريــس)ليكون(فــاطــمة إســماعيل بـشير
أنــمد)
 -711من(بيــنــجــو ادم نــامــد مـــوكــو) ليـكون (نـــامـــد ادم نـــامد
مـــوتـو)
 -716من(بنـت وهــب نــسن ابو قرون ) ليـكون (بنت وهب نــسن نــامد
ابو قــرون)
 -711من(نــســن أنــمــد محــمد) ليكــــون (نـــسن أنـــمد مــحــمــد
جــراد)
 -714من(زهـــرة إبراهيم صابون كلونــقه) ليكــون (زهــرة إبراهيــم فكرى
صــابون)
 -719من(نسن عل صالح فضل الــلــه) ليكــون (نسن عل صالح أبو زيــد
مــهــدى)
 -731من(رنمة هللا سليمان دمحم سليمان) ليكون (رنمة هللا أبو عل أبو خـــير
معــنوف)
 -737من(التومة عـثمان نور الدين خــضر) ليـكون (التومـة عثـمان نور
الديــن محـمد)
 -731من(عل ابــكر عــبد البــنات ادم) ليـكـــون (عل بابــكر عبــد
البــــنات أدم)
 -733من(فـــائــزة عـــطيـــــة باب هللا) ليـكون (فــــــايـزة تـــية باب هللا
تـيـة)
 -738من(ابو عفان عبد الماجد عثمان دمحم) ليكون (عثمان عبد الـماجد عثمان
مــحـمد)
 -731من(عل عــثمان مــحمد الزيـــن)ليـكــــون (عـــل عــــثمان مـحـــمد
زيــن)
 -736من(إبراهيم أيوب عبد هللا أبو بكر) ليكـون (إبراهيم أيـــوب عبد هللا
إبراهيــم)
 -731من(وائــل عــبد البــشري االنيمر) ليكون (وائل عبد الـلـه األمين

بشرى)
 -734من(أنــمد شــيخ الدين بالـك عبيد) ليكون (أنمد شيخ الدين بالل
عبيد)
 -739من(نــســن نــــامـــد نــسـن عليا) ليـكون (نسن نامد نسن
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االنيمر)
ليــكــــــون (جـــــوزيـــــف دفـــــع الـلـه بـــالل تــيه االنـمر)
 -718من(نلــيمــه أنـمـد عــبـد اللـه) ليكون (نليمه دمحم أنمد عبد
هللا)
 -711من (بــلوله عل النــور أنمد) ليكـون (البلــوله عل النـــور
أنــمـد)
 -716من(عواطف اسماعيل سالم ابو الحمد) ليكون(عواطف اسماعيل سالم
ابو الحمد)
 -711من (راميش شندرا مقنالل ناجودرا) ليكون (راميش شندرا مقنالل
نتوباي ناجودرا)
 -714من(عــادل مــوسي كومــ كوكــو)ليكون (عـــادل مــوسي
كومـــ كـــودى)

 -771من(عــمر مبــارك نــموده عل ) ليكـون (عــمر مــبارك
أنــمــد عـل )
 -777من (تيـسير بخيت عبد هللا رحمــه دمحم) ليكون (تيــسير بخيت عبد هللا
رحمه أحمد)

 -771من(نسن ابكر إبراهيم الشايقي) ليكون ( نسن ابو بكر إبراهيم
الشايقي)
 -773من (إبــراهــيم رحمه هللا إبراهيم دمحم) ليكـون (إبراهيـم رحمه هللا إبراهيم
الطيب)
 -778من(عـبد الــرحــيم يعـقوب الباشر النعيم) ليكون (عبد الرحيم يعــقوب
الباشر نعيم)

 -771من(نــليــمه نــســين عل ) ليكـــون (ســـعــــديه نســين ادم
عل )
 -776من(أنـمد محـمد إبراهيم إدريس) ليكون (نمد الدين دمحم إبراهيم
إدريــس)
 -771من(سمــيره إبراهيم فضل المول أمين) لـيكون(ســميره إبراهـيم
فضل الموى مينا)

 -774من(نــسن أنــمـد عثمان آدم) ليـكـون (نــسن مــحــمد
عــثمان آدم)
 -779من(بدور عبد هللا نسـين سلـيمان) ليكون (بدرية عبد هللا نسين
سليمان)
 -711من(الهــادي ســعيد كودى الزين) ليكون (الهــادي ســعيد
كورى الــزين)
 -711من( خديجة ابراهيم دمحم خير هللا ) ليكون ( خديجه ابراهيم دمحم
ابراهيـم )
 -717من(نسين انمد علي عبد القادر ) ليكون ( الحسين انمد علي

عبد القادر )
 -711من(بثينه محمود مـحمد تبيدي ) ليــكــون ( بــثــينه مــحمــود دمحم
بابكر )
 -713من( سعديه علي نسن عبد الرنمن ) ليكـون ( سـعديه علي عبد
الرنمن علي )
 -718من( نـــاســرين ابراهيم عكاشة ) ليـكون (نــســرين ابراهيم انمد
عــكاشة )
 -711من(عــلـــويه المبـــارك عــبد هللا ) ليكــون ( عـــلوية مبـــارك
بابكـــــر )
 -716من( رانـــية عبد اللــطـيف ســليــمان عــبـد الـلـه ) ليــكــــون (
رانـــية
عــبـــد الــلـــطيـــف عـــبـــد الــلــه ســليــمــــان عــبــد الـــلــه )
 -711من( علويه نــسن عبد الماجد ) ليكون ( علويه نسن عبد

المجيد صـالح )

صرصور)
 -781من(خديــجـــة إدريــس أنــمد آدم) ليكون (خــادم هللا إدريس
أنمد آدم)
 -787من(عــماد عــبد الرحيم على الملك) ليـكون (عماد الدين عبد الرحيم على عبد
الرحـمن)

 -781من(مــكه عبد الرنـمن كــوه دمحم) ليكون (ملكه عبد الرنمن كـوه
دمحم)
 -783من(ناسريــن إبراهيــم عكــاشــه) ليكــون (نسرين إبراهيم أنمد
عكاشه)
 -788من(علــويه المــبارك عبد الــلــه) ليكـــون (عـــلـــويه مــبارك
بابــكر)
 -781من(محـــاسن هــاشــم بريــمه كــاف ) ليـكون (محاسن هاشم
بريمة كفلي)
 -786من(صــفاء مــحــمد الحـسن دمحم) ليكون (صفاء دمحم نسن ابو
كلـيـقه)
 -786من(عــبدالعظيم الفكى نور الدائم دمحم) ليـكون (عبد الحـفيظ الفكى نور الدائم
دمحم)

 -781من(يعـــقوب إبــراهيم المدير) ليكــون (يعـقوب إبــراهيم الطاهر
المدير)
 -784من(مــــحـــمود نـــســن كـــيمان) ليـكون (محــمود نـسن عبد الـلـه
كيــمان)
 -789من(النورالتوم فـضل المول الحرب ) ليكون (النور التوم فـضل المول
جمعه الحرب )
 -711من(مــحـــمد عــل قـــرشي) ليـكــون (مـــحـمد ابـــو عل

قـــرشــي)
 -717من(أنــمــد الــسر الشـــيخ) ليكــون (أنــمد الســر مــوس أنمد
الصابونابي)
 -711من(مــريم عــبد الــماجد التــوم عل ) ليـكون (مــريم عبد المـاجد التوم
أنمد)
 -713من(ايهــاب الـدين دمحم المعتصم عبد هللا) ليكون (ايهاب دمحم المعتصم
عبد هللا)
 -718من(ســـنار بــــابــــواريرا مــسمار) ليكــون (ســنار بابو أريدا

مــسمــار)
 -711من(اســراء إبراهيــم ادم سليــمان) ليكون (يــسرا إبراهــيم ادم
إبراهيم)
 -716من(نبــصه طـــاهر محـــمد جاتو) ليـكـــون (نفـــصه طـــاهر مــحمد
جاتو)
 -711من(الرضيه نسن ضو البيت يعقوب ) ليكون ( الرضــيه نسين ضو
البيت يـوسف )
 -714من( اسبينا ابراهيم اســــحـق كـوندو ) ليـكون ( سبينا ابراهيم كندو
كــــومير )
 -719من( الشمباتي دمحم إبراهيم دمحم ) ليـكون ( الشمباتي دمحم الشريف إبراهيم
)
 -761من( نــمــد عـــلـــي ابـــو المــعـال علي ) ليكون ( نمد علي ابو
المعال كامـور )
 -767من( ربـــا رفعت دمحم أنمد أنمد ) ليكون ( ربــــا رفـــعــت دمحم أنمد
االمين )
 -761من(سمية العوض الحماض ) ومن ( سمية عــوض الحماض ) ومــن (
ســمية العــوض
الحــماض بشــير ليــــكـــون ( ســـمـــية العــــوض نـــمــاد
بـــشـــير )
 -763من( سيــده مــصبـــاح مصطفي مــصـباح ) ليكون ( ســيـده مصباح
علي مصباح )
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 -714من(ميرغن ابراهيم أنمد علي ) ليكون ( ميرغني ابراهـيم انمد
فـضل السيد )
 -719من( التــومـــه كـــرار ادم عــمـــر) ليكون ( التــومــه كــرار علــي
عـمـر )
 -741من( يح طاهر هاشم عبد الرسول) ليـكون (يح الطاهر هاشم
عـبــد الرسول )
 -747من(أفراح عباس مصطفى الطاهر سليمان)ليكون(عفراء عباس مصطفى
الطاهر سليمـان )
 -741من( خـــديجه محــمـد مـتايه تيه ) ليـكون (خــدوق مـتايه تيـــه
نــامــد)
 -743من(علي العجب علي دمحم) ليكون (عــبد الملــك الــعجــب عــــلي
شعـــيب)
 -748من(خديجــة عبد هللا دمحم ابو عبيده) ليكون (خديجــه عبد هللا محـمد ابو
عبودة)
 -741من(نصر الدين بخيــت علــــي) ليكون (نــصــر الدين بحيره علي
نـعيـــــم)
 -746من(ســهـــير ادم مـــحـــمد ادم ) ليـكون (ســـحـــــر ادم مــــحـمـــد
ادم)
 -741من(النذير دفع هللا احمد فضل المولى) ليكون (النذير دفع هللا مـحـمد
فـــضل المـولى)

 -744من(نــسائم صــــالح الـــالزم صـالح) ليـكون (نسائم صالح
الزم صالـح )
 -749من(نسيبه صالح الالزم صالح) ليكون (نســيبه صـــالح الزم
صــــالــــــــح )
 -791من(إبراهيم سليمان آدم دمحم) ليــكون (إبراهيم خميس عبد الرنمن
عــــلـي )
 -111من(الــسيـــد عــبـــاس دمحم علي) ليـكــــون(السيد عباس نمد
عـــــلـي)
 -117مــن(انــسحـــاب ابـــراهيــم صـابـون) ليكـون (انتصار ابراهيم
صابون نماد)
 -111من( صــفيــه مـحـمد اسـحـق علي ) ليـكون ( صفيه دمحم اسحق عبد
الجـبار )
 -113من(فــاطــمــه كـــافــ تارنقو ) ليكون ( فـاطـمه تيـه كافي تاد

نقو )
 -118من( صديق انمد دمحم عبد المول )ليكون( صديق انمد دمحم عبد الول
دمحم )
 -111من(عوض الكريم دفع هللا دمحم دفع هللا ) ليكون ( عوض الكريم دفع
هللا فتر )
 -116من( زريقه عبود نافع ) ومن( زبيده محسن )ليـكون( زرقـــه
عبـــود نـــافع )
 -111من( عبــد هللا محـــمــد نــامد دنـقس ) ليكون (عبد هللا دمحم نامد
دنكس )
 -114من( خـالد عـبـاس مــركه خاطر ) ليـكون ( خالد عبـاس مورقه
ناضر روجار )
 -119من(الحـــاق بـــلــه عـلــي ) ليـكون ( الحـــاق مـصـباح علي

مصباح )
 -171من( ســــارة عــمـــر رمـــزى مـحـمد كمال ) ليكون( ساره عـمر
رمزى نعناعه )
 -177من( يـــونس عــلـــ الخــير عبـــد هللا) ليكون( يــونس عل خير
عبد هللا )
 -171من( فــواز أنـــمـــد عمر عــلـــ ) ليـكون ( عــثــمان أنــمـــ عمر
عـلي )
 -173من(آمنه إلياس بشير عبد الرض ) ليكون( آمــنــه إليـــاس بــشــير
عــلــي )
 -178من( فـــاطــــمـه مـــحمــد الحاق عمر ) ليـكون ( فاطمه محــمد عمر

 -768ان ( نعـــمه كـــالليـــوله مــراد تــركـاش مولـــوده بتـاريخ
7999/4/1
قــد ســقـــط اســـمــــها مــــــن ســـــجــــــالت الـمـــوالــيـــد
 -761من( عبد هللا يوسف انمد ارباب ) ليكون(عبد هللا بحر الدين دمحم
أرباب )
 -766من( التــجــان صالح دمحم نسن ) ليكون ( الـتجــــان صـالح دمحم
ابراهيم )
 -761من( انتــصــــار مـــحــمد يــــوسف ) ليكون ( انتـــصار محمود
يوسف محمود )
 -764من( ياسين ياسر انمد فاروق ) ليـكون ( ياسين انمد فاروق عبد
الرنيم عزالدين )
 -769من( دمحم ابــكـــر مــحــمد ابـــكر ) ليكون ( مــحــمد ادم ابـــوبكر
موســ )
 -137من( ربــيع الـــدنيا بـــله عــمر شـاطر ) ليكون ( ربيــعه بـله عـــمر
شـاطـر )
 -131من(قون موس دمحم شريف ) ليـكون ( عــثمان مـــوس مــحـــمد
شـــريـف )
 -133من( سميره عل هويج دمحم ) ليكون ( ســميره عل مــحـمـد

الــحويـــج )
 -138من( التومه سراق الدين التومه أنمد ) ليكون( التومه سراق الدين التوم
أنــمد )
 -131من( طــه فضـــل العـــاط مــضـوى ) ليكون ( طــاهر فـضل
العـاط مـضــوى )
 -136من( ادم صديق ابراهيم دمحم ) ليـكون ( أيــمــن صـديق ابـــراهـيم
مــحـمد )
 -131من( عبد الواند سعد بابتوت انمد ) ليكون ( عـبد الــواند سعد انمـد
بابتـوت )
 -134من( نــسينه عبـد هللا أنمد عيداب ) ليـكون ( محاسن عبد هللا أنـمد
عيـداب )
 -139من( أمـــانـــي إبــراهيــــم عبـد الرنـــمـن مـــحــمـــد )

ليــكـــون
( انــــــــالم إبــــراهيــــم عـــــبـــــد الرنــمـــن مـــحــمــد )
 -181من( ســهـــام الـــسر مــحــمد بابكـــر ) ليكون ( سـهام تاق السر دمحم
بابكر )
 -187من( ادم عــمـــر انــمــــد ) ليــكــــون ( ادم عـــمـــر نـــمـــد
جبــــاره )
 -181من( عــماد يوسف الـــطاهر أمين ) ليـكون ( عـــماد الدين يوسف
الطاهر أميـن )
 -183من(روميزان هاشم صالح منصور ) ليكون ( رميزان هاشم صالح
منـــصور الطـــيب )
 -188من( سيـــده مـــحـــمد عل النـــضيف) ليـــــكون ( سيده دمحم عل
الضيف )
 -181من( بابـــكر ابـــــراهيم عبد السالم) ليكون ( ابوبكر يحي عبد

هللا آدم )
 -186من( عـــوضـــــيه يــــوســـــف ادم ) ليـــكـــون (عـــوضيه فــــاقان
فول )
 -181من( نــــور عبــــاس مـــحـــمد زهــران) ليكون (نور عباس دمحم نسن
زهران )
 -184من( يــــوسف ابــراهيم عثــمان كبيره ) ليـكون ( يوسف ابراهيم
عثمان انمد )
 -189من( ابـــراهــــيم ادم نــــامـــــــد ) ليـــكون ( آدم ابــــراهـــيم آدم
نامد )
 -111من( مـــنال مهـــيوب مــحمـد الخــليــفه) ليـكون (اقبال مهيوب دمحم
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دمحم )
 -171من(دمحم عثمان صالح عثمان ابراهيم ) ليكون( دمحم عثمان صالح عثمان
ناق ابراهيم)

 -176من( نـــواء الهـــادى مــحمـــد الـطاهر ) ليكون ( نواء دمحم الطاهر
انمد )
 -171من(رغـــــده عبد هللا دمحم أنمد نمد ) ليكون ( رغده عبد هللا دمحم
انمد )
 -174من( مريم صديق البراع دمحم ) ليـكون (مريم صـــــديق أنمـد
محـمد خير)
 -179من( انـــمــد الفـكــ انمد ايوب) ليكون ( أنمد الفك انمد

مصطف )
 -111من( جــبريـــل بــيـــلو نـــســـن ابــكر ) ليـكون ( جبريل بله نسن
بابكر )
 -117من( سلــمـــ عــل مـحمــد أنمد ) ليكون ( سلـوى علــ

مـحمد عمر )
 -111من( ازهــرى عســـليه دربــيــت ) ليكون ( ازهـــرى عســليه
داربيت عرديب )
 -113من( ايمن عبد المنعم ابراهيم أنمد ) ليكون( أيــمن عبــد المنعم
ادريس أنمد )
 -118من( موس بابكر دمحم عل دفع هللا ) ليـكون ( موس بابكر دمحم عل
دفع هللا )
 -111من( مـــحــمود دمحمين خاطر عبد هللا ) ليكون ( محمود دمحمين خاطر
صيام )
 -116من(ليــل علـــ عــــثمـــان مـــحـــمد) ليـكون( ليــل عل دمحم
عثمان )
 -111من(دمحم الحسن عبدالرحمن اسماعيل ) ليكون ( دمحم الحسن عبد الرحمن اسماعيل
الحسين )
 -114من( عبد هللا عبيد دمحم الهالل ) ليكون ( عبد هللا عيد دمحم الهــــــالل
)
 -119من( مــحمــد عــمـــر عـلــ انــمـــد ) ليكــون ( عــل عمر عل
انمد )
 -131من( منــصور موســـ منــصور دمحم ) ليـكون (منــــصور موس
منصور أنمد )
-147من (نمارق نسن دمحم صالح ) ليكون ( نــمــارق نسين مــحمـــد
صـالح أنمد )
-141من ( هـيفــاء الــسيـــد الحــميدي أنـمد) ليكون ( هـيفاء السيد أنمد
نمد )
-143من (علـي أنمد الحسن الحاق عبد هللا ) ليكون ( علـــي أنمد الحسن
عبد هللا )
 -148من ( مــعتصــتم ادم مـحمــد ابــراهيم ) ليكون ( معتصم ادم
أسماعيل يمني )
-141من ابو القاسم نسين انمد نسين ) ليكون (ابو القاسم نسين انمد
نسين الصائغ )
-146من ( محـمود إسماعيل يونـس محمود ) ليكون (عيس إسماعيل
يـــونس محمود )
-141من (لـيمــيــاء نسب هللا عثمان علي ) ليكون ( لـميــاء نسب هللا
عثمان علي )
-144من (ســميــه عـــباس عــمــر ســعــدان ) ليكون ( ساميه عباس عمر
سعدان )
-149من ( تـاق السر البلوله عل الزين ) ليكون ( تـــاق السيد البلوله عل
الزين )
-191من ( تســنين آدم عبد الرض النور ) ليــكون ( تسـنيم آدم عبد
الرنمن النور )

الخليفه )
-117من( قــســـمه مــحـــمــد طــاهر)ليكــون(قــسمه مــحمـــد الطـــاهر
عـمر )
 -111من ( انـــمـــد صـــديـــق انــمـــد ادم ) ليكون ( انــمد الصديق انمد
ادم )
 -113من ( بــدريه دفـــع هللا انمـــد ابوشبك ) ليكون ( بـدريه دفع هللا انمد
دمحم )
-118من ( مهــا عـــثـمـــان بـــابــــكر شـــتات ) ليـــكون ( مها عثمان بابكر
عثمان )
 -118من ( ادم مــحـــمـــد ادم ادريــــس ) لـــيكـون ( ادم مــحمـــد ادم
مــوســـ )
-111من ( آمـــال بـــشـــير نــصــــر ســــوار ) ليـــكون ( امال بشير نصر
عبد هللا )
-116من ( كبـــرى نـــمـــاد ســـليــــا قــــرون ) ليكون ( كبـــرى نماد سليا
النور )
 -111من ( افــراح عـــبد الــجبار سون فضل ) ليكون ( مريم عبد الجبار
سون فضل )
-114من ( بــــدرى نســـن الرضــــ مــالك ) ليكون( بدر الدين نسن
الرض مالك )
-119من (فــاطــمــه هـــارون ادم هـــارون ) ليكون ( ام بـــريمه هـــارون
ادم هارون )
 -161من (خـــديجة أبـــكر عــــيسي ابـــكر ) ليكون ( خديجه بابكر عيس
دمحم )
-167من ( عبـد الهــادى مــحــمــود نــمـــدان مــحــمــود الرفــاع )
لــيكــــون
( عبـد الـــهــــــادى مـــــحــــــمــــود نـــــمـــــدان مـــحــمــود عمران
)
-161من ( احمد محمود حمدان محمود الرفاعى ) ليكون ( احمد محمود حمدان
مــحمود عــمران )

 -163من (البـاكـر جـمـعه ادم التـــرى ) ليكون (الـــباقر جمــعه ادم الطورا
لنقوتو )
-168من( االمين دمحم دفع هللا فضل هللا) ليكون ( االمين دمحم دفع هللا انمد فضل
هللا )
 -161من (عــــوض الـــكــريــــم عــبد الرنــــمــن العـــوض الحــاق )
ليـكـــون
( عـــوض الكــريــم عــــبــــد الــــرنــــمـــن الــعــــوض ضــو
البـيت )
 -166من ( مــحمـــد عــثمـان خالد جبريل ) ليكون ( دمحم السر عثمان خالد
جبريل )
 -161من (عبـــد هللا دمحم عل باعزيز ) ليكون ( عبد هللا دمحم عل صالح
باعزيـز )
-164من ( جبــــريل بـــله نســــن ابكر ) ليكون ( جـــبريل بـــله نــسن
بابـكر )
 -169من (الــناج مــحمـــد زيــن البشير ) ليكون ( الناج دمحم زين البشير
سعيد )
-111من (الصديق نماده الطيب انمد ) ليكون ( صــديق نـــماده
الــطـــيـــب انمد )
 -117من ( عبد هللا دمحم أحمد دمحم ) ليكون ( عبـد هللا مـحـمد احــمد عبد الكريم
بخـيت)

 -111من (هـــاجر الجـــيلـــ ســـعـــيد ) ليكـــون ( هـــاجر الجـيل سعيد
دمحم )
-113من ( مــاجده الشيخ القرش الشــيخ ) ليكون ( ماجده الشيخ القرشي
عوض الجيد)
-118من ( دمحم أنمد عبد الكريم نميده ) ليكون ( دمحم أنمد عبد الكريم
السيوف )

11

الجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد  7481المؤرخة في 1171/71/71م

The Gazette Published by Authority -issue No. 1847KH.on 15/12/ 2015

Republic of Sudan

 -197من (نسينة عبد هللا أنمد عيداب ) ليكون ( محاسن عبد هللا أنمد
عيــــداب )
-191من(رجبيه عبد القادر الطيب صابون) ليكون ( رجبيه عبد الباقي
الطيب صابون )
-193من ( الــنعــمان بــشــير التـــوم ادم ) ليكون (الـنعمان بشير النور ادم
ادريس )
-198من الــزينه مــحــمـد ابــراهيـــم ) ليكون ( عـــازين سعـــد ابراهيم
انمد )
-191من (فيـــصــل علــ الريـــح عـــل ) ليكون(فيصــل ابو العائله
الريح عل )
 -169من ( مــريم ادم مـــالك إســـحاق ) ليكـــون ( مـــريم ادم مالك
ابــراهيـم )
-191من ( عــباس مــحــمد كــجـــو نـــموده ) ليكون ( عبــاس دمحم كجو
الدود )
-194من ( رشـــا مــحــمد أنـــمد عثمان ) ليكون ( رشــا دمحم أنمد دمحم
عثمان )
-199من ( مهيد عبد هللا دمحم نمد هللا ) ليكون ( مهيد عبد هللا محـمد نمـدنا
هللا )
-311من ( زرقه مــحــمــد أنـمــد ســليــمان ) ليكون ( كلتوم دمحم أنمد
سليـمان )
-317من ( امــنــه انـــمــد الحـــور) ليـــكون ( مدينـــه انـمد الحر عبد
القادر )
-311من ( مجــاهد الهـــادى هـــايو الخـير ) ليكون ( مــجاهد الهــادى هايو
الخبير )
-313من ( هاجر بدوى دمحم عبد هللا نول ) ليكون ( هاجر بدوى دمحم عبد
هللا ادم )
-318من (فارس بدوى دمحم عبد هللا نول ) ليكون ( فارس بدوى دمحم عبد
هللا ادم )
-311من ( دمحم بدوى دمحم عبد هللا نول ) ليكون(دمحم بدوى دمحم عبد هللا ادم )
 -316من ( نسين بدوى دمحم عبد هللا نول )ليكون (نسين بدوى دمحم عبد هللا
ادم )
-311من ( عــوضيــــه عــبــد الــبارى اســمــــاعــيــل عل مــحـــمــد)
ليكون
( عـــوضيــه عـــبـــد الــجـــبــــار اســـمــاعـــيــــل مـــحـــمـــد )
 -314من ( مــالك نســين مــحـــمد عـــل ) ليـــكون ( مـــالك نسـين دمحم
ادم )
-319من ( عـــائشه نــســـين ادم عـــبد هللا ) ليكون (عــائشه نسين تريو
محمود )
-371من ( الصـــادق اـــبراهيم اسحق موس ) ليكون( الصادق يونس عبد
هللا الطاهر )
-377من ( عــثـــمان مــحمـــد ارنـــوط ) ليـــكون ( عــثــمان مـــحمـد
ارنـاؤوط )
-371من (عبــد البـــاق علـــي ادم عيـــس ) ليكون (عبـــد الباق عل ادم
عل )
-373من ( نمــاد فـــضـــل هللا إبـــراهـــيم ) ليكون ( نــماد فضل هللا
عل فضل )
-378من ( نفيــسه دمحم انمد الدخيري ) ليكون ( نفيسه دمحم انمد
الصــافـــــ )
-371من (خـــديجـــه النـــور دمحم النــــور ) ليكون ( إيـناس النور دمحم
النـور )
-376من ( مــروة طلـــحة مـــحمـد العاقب ) ليـــكون ( مروة طلحه دمحم
الـطاهر )
 -371من ( تــقوى ابكر اربـــاب ابراهيم ) ليكون ( تقوى اسـماعيل خميس
ابراهيم )
-374من ( االمين الريح عبد الكريم احمد ) ليكون ( االمين الريح عبد الكريم دمحم

-111من ( نصــر الدين بشــير انمد طاهر ) ليكون ( نصر الدين بشير أنمـد
عبد هللا )
-116من (جـــالل الـــدين مــحــمد الخيـر بابا) ليكـون( جالل الدين دمحم خير
بابا )
-111من(نـــامد إبراهــــيم أبـــوبكر علي) ليكون ( نامد إبراهيم أبكر عبد
الرسول )
-114من(ثـــريا عبد الرنمـــن ابودركو ) ليكون (ثريا عبد الرنمن فضل
المولي توتو )
-119من (دمحم عبد الرنيم مقبول) ليكون ( مـــحمـــد عـــبد الرنيــم مقبـــــول
)
-141من النـــور عيــســ أغبـــش آدم ) ليـــكون ( أنـــــور عيـــس أغـــبش
آدم )
-338من ( تسنيم نـامد نمد نـامــد ) ليكــــون ( تسـنيم نـــامــد مــحمـــــد
ادم )
-331من (دمحم صالح انمد عبد هللا )ليكون ( دمحم صالح انمـد عبد هللا
مـــضـــوى )
-336من رميساء دمحم درب ولـيم ) ليكون ( رميساء أفـي مـــحــمد دربــ
وليـــــم )
-331من (ماهله عبد الهادى عبد القادر بابكر) ليكون ( ماهلة الهادى عبد
القـادر بابكـر)
334من( عائشه الوسيله عبد الرحمن الوسيله ) ليكون ( عائشه الوسيله عبد
الرحـمن الحــسن )

-339من ( عبـــد الوهــاب مرجان ادريس ) ليكون ( عبد الــوهاب نماد
مرجـان سعـيد )
-381من ( كلـــتوم يعــقــوب عبـــــد هللا ) ليــــكون ( كـلـتوم مـحـمد عبد هللا
ادم )
-387من (امـــونه التــجــان نمزه ابكر ) ليكـــون(امـــونه التجان نمزه
ابـوبــكر )
-381من ( فاطمه التجان نمزه ابكر ) ليكون ( فاطمه التـــجان نمــــزه
ابـــوبـكـر )
-383من ( عبـــد هللا التـــجان نـمزه ابكر ) ليكون ( عبد هللا التجان نمزه
ابوبكر )
-388من ( التـــومه التجـــان نــمزه ابكر ) ليكـــون ( التومه التجان نمزه
ابوبكر )
 -381من (عرفــه عبده اسـماعيل جبريل ) ليكون (عرفــه عبد هللا اسمـاعيل
جـبريل عبد هللا)
-386من( زهــراء عبده اسماعيل جــبريل)ليكـون( زهــراء عبد هللا اسماعيل
جـبريل عبد هللا)
(-381اسماعيل عبده اسماعيل جــبريل ) ليكون ( اسمــاعيل عبد هللا اسماعيل
جبريل عبد هللا )

( -384ساميه عبده اسماعيل جبريل ) ليكون ( ساميه عبد هللا اسماعيل جبريل
عبد هللا )
( -389انمد عبده اسماعيل جبريل ) ليكون (انمد عبد هللا اسماعيل جبريل
عبــد هللا )
 (-311وجدان عبده اسماعيل جبريل) ليكون( وجدان عبد هللا اسماعيل جبريل
عبد هللا )
 (-317معاويه عبده اسماعيل جبريل) ليكون (معاويه عبد هللا اسماعيل جبريل
عبد هللا )
-311من(خـــديجه عبـــود ) لـــيكـــون ( خـــديجه الـــدود نـــافـــظ نـــامـد
)
-313من ( مـــريـــم مــــحـــمد إســـحق خــالد ) ليكون ( فوزيه دمحم إسحق
خالد )
 -318من ( بـــكر جـــبريل عـــل جـــبريل ) لــيــكون ( بابكر جـبريل عل
جبريل )
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احـمد )

 -379من (مــزن مــحــمد انمد نميده ) ليكون ( مـزن دمحم أنمد نمـــيده
أنمد )
-311من ( عثمان دمحم عوض بخارى ) ليكون ( عثمان البشاري عـــوض
نــــجـــــار )
-317من ( عبد هللا دمحم انمد مــحمــــود ) ليكـــون ( عبد هللا دمحم انمد دمحم )
-311من ( نثـيـبه عبد هللا االمام علـــ ) ليكون ( نسيبه عبد هللا االمـــام
عـــل )
-313من ( خالده عبد العظيم العوض) ليكون (خالده عبد العظيم العوض دمحم
حسب الدائم)

-318من ( انــمد الفـــك انــمد أيـــوب ) ليكون ( انمد الفك انمد
المصــطـف )
-311من ( النظيف عيســاوى موس نمدان ) ليكون ( النضيف عيساوى
موس نمدان )
-316من نــوايه نــامد نصـر هللا انمد ) ليكون ( مريسليه نامد نصر هللا
أنمــد )
-311من (قسمه عثمان عيس محمود ) ليكون ( امنه عــثـــمان عيــس
مــحمـــود )
-314من ( الحـــاجه نـــســن البـــشــير مك ) ليكون ( ســماح نسن
البشير مك )
-319من ( صـــالح الـــدين البــاقر نصر دمحم ) ليكون ( صالح الباقر نصر
دمحم )
-331من خـــديـــجه دمحم ادم محمود ) ليكون ( وجــيده محمـــد ادم
مــحـــمود )
-337من (حـسن عبد المحمـود دمحم عبد المحمود ) ليكون ( حـسن عبد المحمود
احــمدالبشير)
-331من ( عـائشه عـبد هللا عــبد الرنمن ) لبكون ( سعديه كدبـوس جعــفر
اورل )
 -333من(مـحـمد غريب هللا مـكى ابراهيـم )ليكون ( مـحمد قـريب هللا مكى
ابراهيم يوسف )

 -346من (عبد الخــالق نسن أنمد دمحم) ليكون (عبد الخــالق انمد دمحم
صالح)
 -341من (ام الحــسن انمد جمــعه) ليكـون (ام الحــسن الطيـب مــهدى
عجـبــين)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

C
بــمــوجــب اإلشــــهـــادات الشـــرعـــية /
اإلقـــــرارات المشفــوعــة باليـمين تــم تغـــيـــير
األســـماء الـتالـية-:
 -7من (منيانـق مدوت اواركواق) إلــ (نــسن منـــيانــق مــــدوت اوار
كـــــواق)
 -1مـن (نـارور يـوش جــانـق رواى) إلــــ (مــهــديه يـــــوش جــــانـــق
رواى)
 -3من (نـــــسيـــنه فــضل هللا بـلل عبد هللا) إل (نسناء فـضل هللا بلل عبد
هللا)
 -8من (نليــــمة يــسن مــحـــمد عل ) إلــ (نـــــال يـــسن مــحــمـــد
علـ )

-311من (عفراء الطيب عوض السيد انمد ) ليكون ( عفراء الطيب عوض
الــسيد ادم )
 -316من ( علياء عبود دمحم عل السجان ) ليكون ( علياء عبود دمحم عل
مـحمـــود )
-311من ( عبدالرنمن بالل العجب فضل) ليكون ( عبد الرنمن بالل العجب
فضل الزين )
-314من ( نــنــان عــبــد الرنــمـــن عــبــد الرنــيــم عـبــد اللـه ) ليــكــون
( بثـــيــنــه عبــد الــرنـــمـــن عــبـــد الرنــــيــــم عـــبـــد الــلــه )
-319من (سلـــيمه ســعـــيد مـــساعد صــالح ) ليكون ( صافيه السعيد مساعد
صالح )
-361من (شـــهـــيناز عـــمر ابراهيم عثمان ) ليكون ( شاهيـناز عمر ابراهيم
عثــمان )
-367من (عـــفــــاف ادم عـــثمــــان نـــمــــير ) ليــكون ( عــفاف ادم عثمان
نمر )
-361من (التومه الشيخ عبد العال ابراهيم ) ليكون ( فاطمه الشيخ عبد العال
ابراهيم )
-363من (سلم النور دمحم يوسف انمد ) ليكون ( سلم نور الدائم دمحم يوسف
انمد )
-368من (زيــنب مـحــمد صـــالح ادم ) ليكــون ( زيــنب خــزين عبــــد هللا
النور )
-361من ( بــحر الـــدين مــحمد عل تقدم ) ليكـــون ( بحر الدين مـحمد عل
تقد )
-366من (العـاقب مـحمد احمد عثمان دمحم احمد ) ليكون ( العاقب دمحم دمحم احمد
عثمان )
-361من (جـمال الدين حميده ابونعوف ابراهيم ) ليكون (جمال الدين حميده
ابنعوض ابراهيم )

-364من ( ازاهـــير نـــميـــدة عبدهللا داؤود ) ليــكون (ازاهر نميده عبدهللا
داؤود)
-369من (نــسيـــنة األمــــين ادم) ليــكــون (نـــسـنــيه مــحــمــد األمـيـن
ادم)
-311من (ام سلـــمي جعـــفر عثــــمان دمحم) ليكون (ام سلـــمه جعــفر عثمان
دمحم)
-317من (انـمــد دمحم ســـعيد هـــمـــت) ليكون (انــمـــد محمـد سعـيد علي
همد)
-311من (ام الــحســـن مــحمـــد انـــمــد) ليكون (ام الحــسن نــمـد انمد
دمحم)
-313من (فتــحيه نــسن مـــحــمد الـــزبير) ليــكون (نيــاة نــســن دمحم
الزبير)
-318من (بــدريه جــعفر عــبدهللا الزبير) ليكون (بدريه جعفر عبدهللا دمحم
الزبير )
-311من(التـــومه مــحــمد عـــامر بـــشـــاره) ليـــكون (نسـنية دمحم عامر
بشارة)
-311من (اسماعيل عبدالحفيظ هدي دمحم) ليكون (اسماعيل عبدالحفيظ مــكـي
التوم)
-316من (عــمار صــالح الفـــضــيل بريمه) ليكون (عـــماد صـالح الفـضيل
بريمـه)
-311من (عبــدالــكـــريم آدم بشـــر كبير) ليكـــون (عبــدالكريم آدم بشـير
كبـير)
-314من (ميــوسه كـــافي كـــوكو فـــردي) ليكـــون (ميـــساء كـــافي كـوكـو
فـردي)
-319من (ابتـــسام مــحــمد انمــد عبدهللا ) ليكــون (ابتــسام دمحم انمد
مـحـمـد)
-341من (ابــكر عـــيسي انـمـــد) ليكـــون ابـــوبكر عيـــسي انـمــد
عـــــيسي)
347من (سلـــوي ابــكـــر عثـــمان دكـــو) ليـــكون(ســـلــوي انــمــد ابكر
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 -1من (محـمد المؤيد دمحم المنتصر مـحمد سـري الدين دمحم صـالح) إل
(المــؤيــد
مــحـــمــد المنـتـصر مـحـمد ســــري الـــــديــــــن مـــحـــمـــد صــالــح)
 -6من (عبد الرسول عبد هللا نامد دمحم) إلـــــ (عبد االله عبد هللا نامد دمحم)
 -1من (صدام مــصـطفي السـنوسي الحسين) إل (أنـمد مـصـطفي
السنوسي الحسين)
 -4من (أم خـريـف عل مــخـتار نــمــوده) إل (تســـــــابيح عل مخــتار
نموده)
 -9من (مــــروان عــــوض مـحمد مـنـــــصور) إل (نزار عــوض
مــحمـــد منصور)
 -71مـن (سلـيمان إبراهيم محمود سلـيمان) إل (سليـمان سلـيمان محمود
سلـيمان نامد)
 -77من (ســـعــــدية إدريـــس عـــمـــر إدريس) إل (سـتو إدريـس عـمر
إدريـس)
 -71من (تيـراب أنمـد ابا زيـن الحــاق) إل (امــــجد أنـــــمـد ابـازيـن
الحـاق)
 -73من (ابــكــــر بـرمـه صـــــالح) إل (بــــكرى بـــــرمـــه
صــــــالــــح )

عثمان)
341من (نــفيـظه انـــمــد مــحجوب) ليـــكون (نـــفيظه انـمد الفكي
محـجـوب)
343من (مـــحمد علي دمحم اللبيــب) ليــكون (مــحمد علي دمحم علي محـمد
صـالح)
348من (رجـــاء ســعــد انــمـــد مـــنصــــور) ليكون (ريــان ســعد انـمد
منـصور)
341من (جيـــهان نســـن انمد ادريس) ليكـــون (جيهان نسن انمد
فتيحــابي أنمد)
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