بسم هللا الرحمن الرحيم

االســــــــــــــــــــــــــــــم
ابراهيم التجانى طه النور
ابراهيم الخير عبدالجبار العركى
ابراهيم الزبير تية على
ابراهيم الزين ابراهيم الحسن
ابراهيم السمانى محمد حمدالنيل
ابراهيم الصديق احمد ابكر
ابراهيم النور احمد مدنى
ابراهيم بابكر ابراهيم ابوزيد
ابراهيم بشير محمد عبدهللا
ابراهيم تاور سليمان الباشا
ابراهيم حسن محمد احمد
ابراهيم عبدالرحمن احمد على
ابراهيم عبدهللا محمد عبدالصادق
ابراهيم عبدهللا محمد عبدهللا
ابراهيم عبداملحمود عبدالقادر ادرك
ابراهيم عثمان ابراهيم زمراوى
ابراهيم على السنى حسنين
ابراهيم على عليو حمدون
ابراهيم محمد ابراهيم الحسن
ابراهيم محمد صديق محمدزين
ابراهيم يوسف احمد محمد
ابو العباس عبداللطيف الفكى عبدهللا
ابوالبشر دفع هللا محمد على
ابوالقاسم ابراهيم محمود احمد
ابوالقاسم على عباس كمبال
ابوبكر املاحى الصادق على
ابوبكر حسن محمد احمد على
ابوبكر عابدين حسن عبدالكريم
ابوبكر على العوض عبدهللا
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ابوبكر محمود الرشيد محمد
ابوبكر نوح على احمد
ابوعبيدة حسن نعمان الحسن
ابوعبيده عبدالكريم الجاك
ابوعبيده عبدهللا العوض الكور
ابوعبيده محمد الامين
ابوعبيده محمد عثمان عبدالقادر
ابومدين سعيد على عمر
احمد ابراهيم محمد توم الشيخ ابراهيم
احمد ادم محمود محمد
احمد الازهرى الفكى محمد
احمد الض ى حسب سيدو الهدى
احمد الطيب عبدهللا املنصور
احمد الطيب عوض هللا املصطفى
احمد الطيب محمد حسن سليمان
احمد الهادي عبدالرحمن العاقب
احمد بخيت خليفة عبدالكريم
احمد بشير محمد احمد مضوى
احمد حسن الابهرى املهدى
احمد حسين الزبير محمد
احمد حماد احمد عبدالعليم
احمد سالمه محمد العاجب
احمد عبدالقادر الزين احمد
احمد عبدهللا احمد محمد
احمد عبدهللا عبدالقادر احمد
احمد عبدهللا على احمد
احمد عبدهللا محمد احمد
احمد عثمان الكباش ى محمداحمد
احمد عثمان صالح احمد
احمد عثمان عبدهللا كارور
احمد عثمان عبداملجيد على
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احمد عثمان محمد احمد بابكر
احمد على دفع هللا يوسف
احمد على عبيدهللا مكى
احمد على محمد سعد
احمد عوض الكريم محمد محمدالنور
احمد محمد ابوالقاسم محمد
احمد محمد احمد الامين دقنة
احمد محمد احمد بدق
احمد محمد احمدحيدوب
احمد محمد حامد محمود
احمد محمد خليل محمد
احمد محمد طاهر اوشيك
احمد محمد عبدالقادر احمد
احمد محمد محمدصالح املنصورى
احمد مصطفى عبدهللا مساعد
احمد مضوى احمد محمد
احمد مضوى عباس مضوى
ادريس على عبدهللا ادريس
ادم ابكر محمد ادم
ادم احمد ادم شرف الدين
ادم احمد آدم سليمان
ادم احمد بشار جادو
ادم احمد بشارة جادو
ادم الدود حامد احمد
ادم الناير ادم عبداملحمود
ادم بشارة دلدوم محمد
ادم حسين عباس محمد
ادم سليمان آدم عبدهللا
ادم صبـى على محمدين ادم صبـى
ادم عبدالرحمن عبدالقادر الخضر
ادم على محمد عمر
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ادم قسم هللا الشفيع ضحية
ادم محمد آدم حولى
ادم موس ى داؤد عبدهللا
ادم موس ى محمد بله
ادم يوسف عبدهللا محمد
ادهم الطيب ادهم يوسف
اسامة ادريس احمد الفكى
اسامة ادريس الريح حمدالنيل
اسامة املرض ى مصطفى حسين
اسامة بشير عبدالكريم محمد
اسامة سالم عبيد سالم
اسامة مبارك بابكر محمد
اسحاق طاهر محمد عيس ى
اسعد عبدالكريم عبدهللا على
اسماعيل النور ارباب حقار
اسماعيل جمعة حماد انقلو
اسماعيل سعيد خليل عبدهللا
اسماعيل طلحة ابراهيم شاهين
اسماعيل عمر اسماعيل بخيت
اسماعيل مختار داود فضل
اشرف محجوب محمد يوسف
الامين البشير محمد الامين
الامين حسين الضو محمد
الامين عباس محمد حسين
الامين عبدالحفيظ عبدالواحد فضل هللا
الامين عوض الجيد عبدهللا منوفلى
الامين فضل هللا سليمان احمد
الامين محمداحمد عبدهللا عمر
الامين مصطفى احمد مقبول
الامين يوسف محمد الامين
الباقر ابراهيم محمد منير
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الباقر حسن عبدالجميل محمد احمد
البدرى احمد الصديق السنهورى
البدرى الامين حمزة املنير احمد
البدرى السمانى سنوس ى محمد
البراء محمد احمد عجب الدانى
البشير طه السراج ابراهيم
التاج ابراهيم حموده على
التجانى الصديق خالد الصديق
التجانى عبدهللا بابكر الصديق محمد
التجانى على آدم محمد
التوم عمر على احمد
الجيلى احمد محمد دفع هللا
الجيلى على التوم سليمان
الحاج محمد الامين محمد احمد
الحافظ بشير عثمان بشير
الحسين احمد الزبير محمداحمد
الختم بدرى الصافى محمد
الخواض محمد على محمد
الخير احمد ابراهيم النيل
الدرديرى الياس الفكى الرض ى
الرشيد احمد شيقوره شمنه
الريح على الريح على
الريح يوسف عبدهللا طه
الزاكى عمر رحمة حاج الحسين
الزبير يوسف الزبير جادهللا
الزين محمد توم عبدالقادر
السر التوم الحسن الطيب
السر محجوب على احمد
السر مصطفى الطيب عبدالرحمن
السمانى احمد بالل محمد
السمانى املليح عبدهللا نعيم
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السمانى خلف هللا عبدالوهاب محمد
السنهورى عثمان عبداملحمود على
السيد عبدهللا احمد قديله
السيد محمد الحسن البديوى
الشاذلى عثمان عبدالعزيز احمد
الشيخ ابنعوف احمد محمد على
الشيخ عبداملحسن عبدالقادر بابكر
الصادق ابراهيم محمد أبوه
الصادق احمد عبدهللا محمد
الصادق ادم احمد محمد
الصادق ادم محمد احمد جلجال
الصادق الطيب مختار البشير
الصادق بشير عيس ى احمد
الصادق حسن الض ى محمد
الصادق على عثمان بابكر
الصادق على محمد ابراهيم
الصادق محمد على عماره
الصادق مصطفى محمد عتيق
الصادق يوسف عبدهللا الشفيع
الصباحى عبدالقيوم حمد عبدهللا
الصديق احمد محمد احمد
الصديق اسماعيل محمد زين ابراهيم
الصديق جالل الدين بابكر محمد
الصديق محمد الجزولى عيس ى
الصديق يوسف محمد احمد
الضو حمد عبدالكافى الضو
الطاهر بله الصديق عثمان
الطاهر حامد محمد على
الطريفى احمد على موس ى
الطيب احمد طه حمد
الطيب احمد على رحمةهللا
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الطيب احمد محمد عالم
الطيب الخير عبدالرحمن محمد على
الطيب بله يوسف سراج النور
الطيب عبدهللا دهب عبدالسالم
الطيب عبداملوجود على محمد
الطيب فاروق عبدهللا هارون
الطيب محمد ابراهيم بانقا
الطيب محمد الطيب خليفة
الطيب محمد عبدهللا محمد على
العبيد ادريس العبيد العوض
العبيد التوم عبدهللا الشيخ
العبيد محمد العبيد صديق
العوض على سيداحمد محمد
الغالى على قسم السيد محمود
الفاتح حسين ابكر محمد
الفاتح فضل ادريس غيم
الفاضل سر الختم الحسن
الفاضل عطااملنان الفاضل الامين
الفاضل محمد الامين محمد
الفاضل محمود عبدالرسول
الفكى تقنين ابوعنجه املوت
الفكى شقه جراد ارباب
القسم يس نمر العجب
املصطفى على محمد البشير
املعتصم الطيب الجعلى محمد
املعتصم الياس احمد العوض
املعز بله عبدالفتاح محمود
املعز عمر محمد سمباى
املقداد على محمدصالح على
املهدى حماد برير محمد
املهل يعقوب قسم هللا املهل
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الناير الطيب ادريس جبارة
الهادى صالح محمد حماد
الهادى على احمد محمد ادم
الهادى يسن ابكر عبدهللا
الهيثم الزين احمد الزبير
الواثق حسن عبدالرازق سليمان
الوسيلة الخضر العبيد يوسف
الوليد عبدالعظيم محمد حسن
الوليد محمد ايوب سالم
الوليد محمد يوسف محمد
الياس احمد الطيب بابكر
الياس احمد كوة رمضان
الياس التجانى محمد خليل
الياس الطيب مصطفى محمد
الياس بابكر حسن محمد
الياس باسيل الياس حبيب
الياس عبداملاجد البشير على
الياقوت عبداملجيد الشيخ عبدالسالم
امام الحرمين يوسف قسم السيد الطريفى
امام على عبدهللا النعيم
امجد عبداملنعم عوض عبدهللا
امير بين الهادى الجمرى
امير محمد احمد ابراهيم
امير محمد سلمان محمد
امين ادم أمين احمد
امين مبارك محمد احمد عبدالفتاح
امين محمد عبدهللا محمد
انور عبدالرحمن عبدهللا عبدالرحمن
انور عوض يوسف محمد
انور محمد الحسن بابكر
ايمن تاج السر ابراهيم الجزولى
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ايمن عبدالقادرمصطفى من هللا
ايمن محمد ساتى محمد
ايهاب محمد احمد صالح
ايوب خوجلى ابراهيم عربى
أبوالقاسم محمد التجانى باشرى
بابكر الخليفة احمد محمد
بابكر عبدهللا سليمان احمد
بابكر عبداملولى محمد على
بابكر عمر عبدالقادر عكاشة
بابكر محمد بشير سورج
بابكر مصطفى خالد حاج النور
بابكر يحى الحسين محمد
بابكر يوسف صيام زكريا
بادى حسن بادرى محمد
بانقا عبيد على ابراهيم
بانقا هجو ابراهيم عبدالرحمن
بحر الدين محمد عمر آدم
بخيت احمد بخيت ادم
بدر الدين محمد عبدالرحيم حمد
بدرالدين اسماعيل احمد مساعد
بدرالدين بالل عوض سعيد
بدرالدين جعفر محمداحمد عبدهللا
بدرالدين حمزة احمد نعيم
بدراملعارف احمد على صالح
بدراملعارف عبدهللا على احمد
بدرى عبدالحميد فضل هللا ابراهيم
برير احمد محمد عبدالرحمن
برير حمد عبدالحى ابراهيم
برير فضل السيد كوكو على
بشرى محمد بابكر احمد
بشير ابوالقاسم املهدى صالح
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بشير ادم سليمان محمد
بشير السيد احمد محمد
بشير حسين حامد احمد
بشير دفع هللا شكرهللا عبدالباقى
بشير عباس عبدهللا محمد
بشير عبدهللا محمد عبدهللا
بشير عطا املنان بشير عطا املنان
بشير محمد بشير محمد
بشير محمداحمد ادم محمد
بقادى ادم بقادى ادم
بكرى عباس حسن محمد
بالل حسن على عبدالقادر
بهاء الدين حسن محمد عثمان
تاج الدين صالح الشيخ العبيد
تاج الدين محمد ابكر عبدالغنى
تاج السر احمد عبدالقادر الحوار
تقى الدين عبدالرحمن محمد عبدالرحمن
تهامى الشيخ هجو الشيخ زين العابدين الشيخ هجو
توفيق محمد الجزولى
جاه الرسول ابراهيم يوسف
جبارة محمد خير جبارة
جعفر ادريس بشير محمد
جعفر الحسن محمد دياب
جعفر محمد اسحق شوكة
جعفر محمد فتح الرحمن محمد
جعفر ميرغنى احمد عبداملحمود
جعفر يوسف حسن مضوى
جالل الدين محمد الطيب الضوء
جالل مجذوب محمد الحسين
جمال الدين الحسين مضوى النور
جمال الدين خلف هللا عبداملاجد ادريس
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جمال سيد معوض حسين
جمال محمد عبدهللا ادريس
جمال موس ى عمر عبدهللا
جمال ناصر محمد احمد
حاتم احمد محمد البشير
حاتم الطيب محمد احمد منصور
حاتم بشير ابوفاق حمدتو
حاتم حامد املاحى وقيع هللا
حاتم خضر بشير كرار
حاتم دهب محمد نور
حاتم عبدالرحمن ادريس مضوى
حاتم عثمان على ارباب
حاتم عوض عبدالرحيم محمد
حاج حمد محمد عبدهللا احمد
حارن رحمة رحمة هللا جبريل
حافظ ابراهيم احمد محمد
حافظ القسم عبدالجبار عثمان
حافظ شعيب عبدهللا عثمان
حافظ صالح حسان عبدهللا
حامد النو محمد سعيد
حامد حسن على محمد
حامد قسم السيد احمد حسن
حامد محمدين اسماعيل حسابو
حامد يوسف حامد ابوقرين
حبيب هللا نور الهدى العجب مصطفى
حسب الرسول دفع هللا ابراهيم العوض
حسب الرسول عبدهللا محمد عبدهللا
حسب هللا املهدى الفكى عبدهللا
حسب هللا محمد عباس ادريس
حسب النبى على اسماعيل حسب النبى
حسن احمد محمد كركبه
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حسن احمد مرسال جديد
حسن الجاك سيدالفراج النور
حسن النور على النور
حسن بابكر جادهللا احمد
حسن حماد مرسال جبرو
حسن حنفى حسين جمعة
حسن حيدر النذير عبدالعليم
حسن رحمة محمد رحمة
حسن عثمان ابنعوف ادريس
حسن فتح الباب محمود على
حسن محمد احمد الفضل
حسن محمد رحمة هللا حسن
حسن محمد على محمد
حسن محمد محجوب كرار
حسن موس ى على مريمى
حسين احمد محمد عبدهللا
حسين الامين الفضل احمد
حسين بابكر محمد عول
حسين على محمد البشير
حسين عمر احمد عمر
حسين فضل السيد احمد محمد
حمد محمد الحاج محمد
حمد محمد الصديق محمد
حمدهللا بابكر العقيد الشيخ
حمدالنيل دفع هللا حمد مضوى
حمدان عوض هللا احمد الامين
حمدى الريح الحسن محمد
حمدى كمال مصطفى ابوسمرة
حيدر ابراهيم محمد احمد
خالد السر محمد محمود
خالد الطيب محمد صالح
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خالد النذير سليمان مصطفى
خالد حسن فضل املولى حسن
خالد حسن يوسف محمد
خالد سليمان محمد الحسن
خالد عبدالحميد عبدالفضيل جوهر
خالد عبدالكريم احمد عبدهللا
خالد عثمان العطا تمار
خالد محمد احمد حسن عتيق
خالد محمد عبدهللا عبداملجيد
خضر ابوالقاسم الريح يوسف
خضر تاج السر احمد محمد
خضر عثمان عمر قنديل
خضر محمد عبدهللا احمد
خضر وداعه على محمد
خضر يوسف عبدالرسول دياب
خطاب عبدالباقى الجاك محمود
خلف هللا عبدالقادر على عدالن
خلف هللا عبدهللا ابراهيم محمد
خليفة جادهللا سالم خميس
خليفة عثمان احمد موس ى
خليل الامين احمد الطائف
داؤد عبدهللا ناصر درجامى
دفع هللا جمعه محمد احمد
دفع هللا على محمد خالد
دفع هللا محمد على سعد حمد
دقاش بحر السنوس ى عبدهللا
دهب صادق احمد فضل
راشد حسن محمد فضل
ربيع الطاهر الطيب بابكر
رحمه حسين امللك ابوكنه
رشدى الحافظ ادم الصديق
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رضوان الهادى احمد ادم
رفيق احمد محمد عبدالرحيم
زاهر عبداملجيد محمد محمود
زكريا عبدهللا هارون عبدهللا
زكى الزبير تية على
زكى فضل املولى املاحى فضل املولى
زهران عبدالرحمن فضل املولى محمد
زهير اسماعيل ميرغنى ديومة
سالم سنوس ى عبدالرسول عبيد
سالم محمد خيرات احمد
سامر ارصد على صديق
سامى ابوزيد الحاج محمد
سامى الطاهر حسين نجدى
سامى جبريل سليم احمد
سامى رحمه محمد سعيد رحمه
سامى على سيد بابكر
سامى عمر على عمر
سامى عمر عوض الكريم محمد
سامى محمد الطيب الشيخ
سر الختم الحاج محمد طه
سر الختم محمد الحسن الخليفة
سعد ابوزيد محمد موس ى
سعد سلمان ابراهيم فضل هللا
سعد عثمان العوض البشير
سعيد عوض كوبيل عوض
سعيد محمد احمد محمود
سالم فضل السيد ادم املقبول
سلمان محمد على محمد
سليم ادريس محمد صبير
سليم طه يوسف محمد
سليمان البشير سليمان محمد
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سليمان عبدالوهاب سعيد على
سمير خلف هللا سليمان عمر
سمير عزالدين صالح داؤد
سمير محمد احمد عثمان
سمير هاون عثمان هارون
سنين عقيد بشار اسماعيل
سيد فرحان عبدالعزيز عبدالرحمن
سيداحمد ختم محمد على
سيداحمد محمد سيداحمد احمد
سيداحمد محمد سيداحمد محمد
سيف الدين على محمد على كنان
سيف الدين عوض ابولكيلك محمد
سيف الدين محمد احمد عبدهللا
سيف الدين محمد زين احمد
سيف الدين محمد محمدخير احمد
سيف الدين محمدين حسب سيدو
شاهين احمد حاج على
شرف الدين ابراهيم شرف حامد
شرف الدين ابراهيم محمد الجزولي
شعبان صالح حسن داؤود
شمس الدين البشير الجزولى عباس
شمس الدين محمد ادريس عبدالرحمن
صالح احمد عزالدين ادم
صالح عبدالقادر ادم ادم
صالح محمد الامين حسن
صالح محمد حسن فضل
صبرى محمد على ابراهيم
صبرى وداعه على محمد
صديق احمد على عجيب
صديق اسماعيل عبدالرحيم عبدالرحمن
صديق محمد الحسن صديق سنوس ى
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صديق موس ى الساير على
صالح الدين الناطق حسن الخليفة
صالح الدين خالد منصور محمد
صالح الدين عبدالكريم ناصر عبدالكريم
صالح الدين عبداللطيف محمد خير
صالح الدين عوض الكريم عبده قاسم
صالح الدين محمد يوسف محمداحمد
صالح بابكر نصر اسحاق
صالح عثمان الطيب التوم
صالح يوسف عثمان محمد الامين
ضيف هللا علوان ضيف هللا احمد
طارق ابراهيم عبداملجيد صالح
طارق الطيب محمد احمد
طارق تاى هللا مصطفى دفع هللا
طارق صالح موس ى صالح
طارق على عبدهللا امللك
طه حسين احمد الحاج
طه حسين محمد احمد
عابدين محمد عباس الامين
عادل احمد محمود حمد
عادل بدوى محمد عبداملجيد
عادل بشير خليفة ابوكورة
عادل شيخ ادريس على موس ى
عادل على الحاج احمد محمد
عادل على الحسن بابكر
عادل محمد شرف الدين حسين
عادل محمد موس ى محمد
عادل محمد يحى عبدالرحمن
عادل محمود عثمان
عاصم عبدهللا سعيد خيرى
عاصم موس ى محمد الشريف
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عاصم نجم الدين عبدون حمد
عاطف بابكر التجانى احمد
عامر عبدالقادر الشيخ عبدالقادر
عائد جمعة سالطين نيار
عباس ابراهيم عثمان عمر
عباس احمد البشير محمد
عباس بكرى حسن خليفة
عباس دفع هللا صديق احمد
عباس زكريا عباس مكى
عباس صديق البشير الفادنى
عباس على احمد على
عباس على عبدهللا سعدين
عباس محمد طه خليل
عباس محمد عباس ابراهيم
عبد الرحمن الامين املنس ى بابكر
عبدإلاله محمد الزاكى محمدى
عبدالباسط محمد عبدالحميد عثمان
عبدالباقى ابوعاقلة على عبدهللا
عبدالباقى حبيب هللا ابراهيم احمد
عبدالباقى فضل محمد يوسف
عبدالباقى مصطفى محمد
عبدالجليل بيلو عثمان محمد
عبدالحفيظ الحسين احمد الحسين
عبدالحفيظ على ابراهيم مصطفى
عبدالحكيم السمانى عبدهللا احمد
عبدالحكيم الهادى عثمان عبدهللا
عبدالحكيم صديق محمد سليمان
عبدالحليم محمد عبدهللا الطاهر جلجال
عبدالحليم مصطفى محمد خضر
عبدالحميد اسماعيل حسان على
عبدالحميد الحسن سعد الشيخ
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عبدالحى ابو بكر عبدهللا على
عبدالحى الطيب عبدهللا الحسن
عبدالخالق عبدهللا احمد عبدهللا
عبدالخالق مصطفى بالل ابراهيم
عبدالرازق العبيد عبدالرازق نصرالدين
عبدالرحمن احمد دفع هللا فضل هللا
عبدالرحمن احمد عبدالرحمن على
عبدالرحمن ادم سراج الحاج
عبدالرحمن الطيب عبدالعزيز سيداحمد
عبدالرحمن بابكر احمد الحاج
عبدالرحمن جابر البشير الطيب
عبدالرحمن حامد احمد عبدالرحمن
عبدالرحمن حسن محمد ابراهيم
عبدالرحمن عباس الطيب املاحى
عبدالرحمن فضل املولى عبدالرحمن فضل املولى
عبدالرحمن فؤاد ابراهيم محمد
عبدالرحمن محمد الساير مختار
عبدالرحمن محمد خلف هللا وقيع هللا
عبدالرحمن مصطفى عبدالرحمن احمد
عبدالرحمن موس ى مضوى فخر الدين
عبدالرحمن يوسف بابكر احمد
عبدالرحيم الدرديرى محمد طه
عبدالرحيم عمر بابكر رحمة هللا
عبدالرحيم مختار محمد بدوى
عبدالرؤوف محى الدين على ابراهيم
عبدالعال صالح الشيخ العبيد
عبدالعزيز احمد سليمان خميس
عبدالعزيز على الشيخ عبدالرحمن
عبدالعزيز كرم هللا عبدالعزيز احمد
عبدالعزيز محمد خلف هللا صديق
عبدالعزيز محمد محمدالخير القاض ي
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عبدالعظيم عبدون محمداحمد فضل
عبدالعظيم محمد خالد محمد
عبدالعظيم محمد عثمان نقد
عبدالغفار عبدالسيد محمد عبدالقادر
عبدالغنى حسين محمد حسين
عبدالقادر ابراهيم محمد ابراهيم
عبدالقادر جابر عبدهللا عبدالحكيم
عبدالقادر خالد البلوله كاسر
عبدالقادر عثمان شاذلى محمد
عبدالقوى عوض السيد محمد حامد
عبدالقيوم نورالدائم وداعة هللا سعيد
عبدالكريم عباس علوب
عبداللطيف احمد النويرى دفع هللا
عبداللطيف احمد على الاصم
عبداللطيف عبدالجليل عبداللطيف عبدالحليم
عبداللطيف عبدالكريم احمد نورالدائم
عبدهللا ابكر عبدالصمد خميس
عبدهللا احمد محمد سليمان
عبدهللا احمد محمداحمد عكشاب
عبدهللا ادم عبدالرحمن يعقوب
عبدهللا التوم نصر عبدهللا
عبدهللا الحسن محمد الرهيو
عبدهللا الحسين خوجلى محمد
عبدهللا الزين محمد زروق
عبدهللا العطا بشير محمد
عبدهللا املبارك عبدالعاطى حاج الحسين
عبدهللا بدراملعارف محى الدين عبداملحمود
عبدهللا تاور ناميال ادم
عبدهللا حامد ابراهيم حمد
عبدهللا حامد عبدهللا الحاج
عبدهللا حامد محمدنور حامدنور
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عبدهللا حسن عبدالرحمن فضل املولى
عبدهللا حسن مرسال احمد
عبدهللا صالح محمد عبدهللا
عبدهللا طه عثمان الطيب
عبدهللا عباس بشير كرموش
عبدهللا عبداملجيد ادم موس ى
عبدهللا عبداملطلب ابراهيم عبدالرحمن
عبدهللا على عوض عبدالرحمن
عبدهللا على محمد حسيب هللا
عبدهللا فرح سعيد محمد
عبدهللا فضل هللا عبدهللا الشكرى
عبدهللا فضل عبدهللا بخارى
عبدهللا محمد احمد بابكر
عبدهللا محمد حمد السيد
عبدهللا محمد عبدهللا يوسف
عبدهللا مكى محمد دفع هللا
عبدهللا يوسف حامد محمد نور
عبدهللا يوسف عجب حماد
عبداملجيد حسن عبداملجيد محمد
عبداملجيد عبدهللا اسحق ادم
عبداملجيد على فضل هللا محمد
عبداملحسن محمد احمد محمد
عبداملحسن محمد ادم الحاج
عبداملحمود عمر ادريس عبدالرحمن
عبداملحمود عوض الكريم مصطفى على
عبداملحمود قسم هللا صالح عبدالباقى
عبداملحمود كرم هللا على محمد
عبدامللك حسب هللا محمد حسب هللا
عبدامللك عمر على ابوبكر
عبداملنعم ادم محمد احمد
عبداملنعم الامين احمد على
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عبداملنعم بخيت صباح الخير مبروك
عبداملنعم حامد املاحى وقيع هللا
عبداملنعم محمد احمد التوم
عبدالناصر احمد فضل املولى محمد
عبدالناصر احمد نصر الدين الوالى
عبدالوهاب احمد يوسف
عبدالوهاب مصطفى النور دفع هللا
عبيد الصادق عبيد موس ى
عثمان ابراهيم عثمان احمد
عثمان احمد الخليل احمد
عثمان اسماعيل بابكر محمد
عثمان الامين الحاج محمد
عثمان الخليل على ابراهيم
عثمان الصافى محمد عبدهللا
عثمان الصديق عبدهللا بابكر
عثمان الطيب محمد الضوء
عثمان املساعد ليلى احمد
عثمان جبرنا مضوى فرسان
عثمان سالم عثمان الزبير
عثمان شيخ ادريس قسم السيد العوض
عثمان عبدالقادر احمد عبداملجيد
عثمان عبدهللا عثمان صالح
عثمان على الفكى ابراهيم
عثمان عمر على ادم
عثمان محمد الرض ى يحي
عثمان محمد عباس محمد على
عثمان محمد عثمان على
عثمان محمد على عثمان احمد التوم
عثمان محمد على عثمان الرقناوى
عثمان محمد مصطفى خليل
عثمان محمد موس ى على
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عثمان موس ى الدومة عبدالرحمن
عدالن حمد على ابوشلوخ
عرفات على بشير اسماعيل
عز الدين حامد محمد حامد
عزالدين الخضرى الجاك سليمان
عزالدين خالد محمد بانقا
عزالدين على ابراهيم على
عزالعرب يعقوب رحال اندو
عصام الخير على عبدالرحيم
عصام الدين الزين الطيب محبوب
عصام الدين الزين محمد احمد
عصام الدين املاحى النور يوسف
عصام الدين جمعة سالطين نيار
عصام الدين عبدالرحيم عبدهللا عثمان
عصام الدين محمد عمر عبدالرحمن
عصام حسين محمد املاحى
عطا املنان محمد ابراهيم اسماعيل
عطية هللا عمر سليمان عمر
عفيف الدين الطيب الطاهر عون
عالء الدين حمزة دفع هللا الامين
عالء الدين موس ى عثمان موس ى
علم الدين عبدالقادر احمد جميل
علم الدين عبداملجيد عبدالقادر سليمان
على ابراهيم محمدخير عبدهللا
على احمد حامد أبو
على احمد عبدالقادر محمد
على ادم محمد ابوبكر
على هللا الريح فضل املولى
على بشير محمد دفع هللا
على حسن الخضر احمد
على حسن عمران فضل السيد
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على سيداحمد عثمان املقدم
على صالح الامين على
على عبدالرحمن ابراهيم ابوزيد
على عبدالشافع ادريس سليمان
على عطية هللا محمد على
على كنه محمد حمد
على محمد البشير جابر
على محمد جبريل حسب هللا
على محمد على احمد
على مدنى الخير مدنى
على مصطفى بشير عبدالقادر
على هدي مأمون عبيد
عماد الدين حسن محمد احمد
عماد الدين على احمد مجذوب
عماد الدين عوض احمد الحسن
عماد الطاهر خلف هللا الريح
عماد جبره محمد على
عماد حسين عبدالجليل عوض هللا
عماد صالح محمد صالح هيكل
عماد عبدهللا ابوزيد مبارك
عماد فاروق احمد عبدهللا
عمادالدين ابشر رحمة هللا البشارى
عمادالدين احمد محمد الحسين
عمار عبدالرحمن توتو عبدهللا
عمر ابراهيم صادق احمد
عمر احمد حسن عمر
عمر الحاج احمد قسوم
عمر بشرى املهدي عبدهللا
عمر حسن عباس الحاج
عمر عبدالرحمن السمانى عبداملحمود
عمر عبدالكريم العوض عبدالكريم
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عمر عوض الكريم البشير محمد
عمر قرش ى محمد
عمر كمال محمد احمد
عمر محمد ابراهيم محمد
عمر محمد احمد محمد جديد
عمر محمد بابكر محمد
عمر محمد عبدهللا ادريس عياش ى
عمر محمد على محمد
عمر منوفل عمر الحسين
عمر يعقوب حماد فرح
عوض ابراهيم كنده هنو
عوض الطاهر محمد الطاهر
عوض الكريم ابراهيم الضو احمد
عوض الكريم شكرهللا احمد الجنيد
عوض هللا احمد ابراهيم اشقر
عوض هللا الطيب محمد على
عوض جار النبى عثمان جار النبى
عوض حسن عمر عبداملاجد
عوض عبدهللا محمد الامين
عوض عمر محمد عبداملؤمن
عوض قسم السيد محمداحمد على
عوض محمد خير الحسن
عوض محمد قيلى عبدالحفيظ محمد قيلى
عيس ى بشارة عيس ى محمد
عيس ى محمد عيس ى
غالب حسن محمد دفع هللا
غالب عثمان حموده محمد
فتح الرحمن البشير حاج الهادى عبدهللا
فتحى بحر بكير طاهر
فتحى حسين عثمان يوسف
فتحى محمد سراج عوض
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فتحى محمود محمد عثمان
فتحى محمود محمد عثمان
فرح عطا احمد الحسن
فرح محمود محمد العوض
فضل هللا احمد فضل هللا ادم
فضل هللا النور محمد ابراهيم
فضل هللا جماع عثمان قدورة
فضل هللا عباس محمد جبر هلل
فضل هللا محمد عبدهللا فضل هللا
فهمى عمر احمد صالح
فوزى ادريس الضو يوسف
فيصل الحاج عبدالعليم مساعد
فيصل السمانى محمد قالب
فيصل صادق احمد فضل
فيصل عبدهللا احمد عالق
فيصل عبدهللا الصديق محمد
فيصل محمد العبيد محمد
فيصل محمد محمداحمد البشير
فيصل يوسف احمد محمد
قاسم جمال حسن سيد مراد
قذافى عباس حمدنا هللا محمد
قذافى محمد عبدالدائم محمد
قرش ى قدورة مسند قدورة
قريب هللا الطيب العبيد موس ى
قريب هللا عبدالرحمن الضو محمد
قسم السيد الصديق بخيت الامام
قسم السيد قسم هللا فضل السيد
قسم هللا التوم محمد بابكر
قمر الدين عمر بشير الشيخ
كمال الدين عثمان البشير على
كمال الدين عوض هللا عبدهللا كورينا
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كمال الفضل محمد احمد
كمال خالد احمد الامين
كمال عبداللطيف احمد محمد
كمال محمد مطر سعيد
كمال يوسف ابراهيم الشريف
لطفى عوض الكريم على عثمان
مالك الخضر ابراهيم يوسف
مالك الطيب محمد املاحى
مالك حسين عبدهللا حمد النيل
مامون عوض ابراهيم محمود
مأمون الشيخ أدم نور الدين
مبارك دفع هللا املنصور خالد
مبارك عمر هدى الحاج
مبارك عمر يوسف محمد
متوكل ابراهيم محمد احمد
متوكل احمد البشير احمد
متوكل الشيخ مالك الشيخ محمد
متوكل عثمان احمد البدوى
متوكل محمد البشير على
متوكل محمد حمزة عبيدهللا محمد
مجاهد بله الطيب عبدهللا
مجاهد سعيد موس ى عوض الكريم
مجاهد صالح عبدالعال محمد احمد
مجاهد فتح عمر سليمان
مجتبى خالد احمد الجنيد
مجتبى عبدالرحمن الحاج الفور
مجد الدين زين العابدين احمد عبدالقادر
مجدالدين الصادق سالم سعد
مجدى احمد خلف هللا البشير
مجدى احمد محمد ابراهيم
مجدى عبدالواحد عبدالرحمن حسين
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مجدى عثمان ابراهيم كريدى
مجدى على الشيخ ادم على
مجدى محمد عوض عيس ى
مجذوب الشيخ محمد الشيخ
مجذوب عبدهللا املجذوب الكاشف
محجوب بخيت محمد سليمان
محجوب صالح سعيد احمدون
محجوب عبدهللا محمد سعيد
محمد ابايزيد متولى ضرغام
محمد ابراهيم اسحق مقبول
محمد ابراهيم عبدالرحيم محمد صالح
محمد ابراهيم عبدهللا عبدالدائم
محمد ابراهيم على عبدالتام
محمد ابراهيم محمد احمد عثمان العيسابى
محمد ابراهيم محمد عبدهللا
محمد ابكر محمد الشيخ
محمد ابوزيد مختار خليفة
محمد احمد ابراهيم احمد
محمد احمد ابراهيم البصير
محمد احمد اسماعيل العنية
محمد احمد الصادق النور
محمد احمد العباس الشايقى
محمد احمد بخيت عبدهللا
محمد احمد حسن عبداللطيف
محمد احمد حماد على
محمد احمد عبدهللا الحاج
محمد احمد عوض هللا عبدالرحيم
محمد احمد فضل السيد حسن
محمد احمد مبارك محمد
محمد احمد محمد صالح طه
محمد احمد محمد عبدالحميد
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محمد احمد موس ى ملك الزين
محمد ادم الشيخ على
محمد ادم عبدالعال
محمد البشير املرض ى الشيخ على
محمد الحاج ابراهيم محمد
محمد الحسن احمد العشا
محمد الحسن كرار مندا
محمد السيد محمد على ابنعوف
محمد الصافى البشير الامين
محمد الطاهر احمد محمد
محمد الطيب محمد على
محمد الفاتح خليفة محمد خليفة
محمد اللزم على الاميرى
محمد املجتبى تاج السر احمد بابكر
محمد املؤتمن مصطفى حسن
محمد النور محمدين محمد
محمد بابكر الرحيمابى عوض الكريم
محمد بابكر محمد عمر
محمد بيلو ادم على
محمد تاج الدين الطاهر ادم
محمد تاج السر احمد محمد
محمد توم الخضر
محمد جالل الدين محمد احمد ادريس
محمد جمعة درار على
محمد حسن الطيب عبدالرحيم
محمد حسن الفكى العطا
محمد حسن عبدهللا رمرم
محمد حسين البشير عبدهللا
محمد خليل نصر خليل
محمد رمضان عبدالعزير محمد بيرم
محمد زكريا محمد النصرى
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محمد سرى فقير ابوبكر
محمد سعيد عبدالرحمن حسن
محمد سعيد على الطيب
محمد سليمان محمد نور
محمد سليمان مصطفى حمزة
محمد سيد محمد عبدالرحمن
محمد صالح الشيخ محمد
محمد صالح عباس عبدالوهاب
محمد صالح على عبيدى
محمد صالح على عمر
محمد صالح محمد محمدنور خلف هللا
محمد صغيرون محمد الطيب
محمد صيام مطر فضل
محمد ضيف هللا سليمان عمران
محمد عباس محمد احمد صالح
محمد عبدالباقى بابكر محمد
محمد عبدالباقى عبدالقادر وقيع هللا
محمد عبدالدائم فضل محمد
محمد عبدالرازق الطيب قسم السيد
محمد عبدالرحمن محمد عبدهللا
محمد عبدالرحيم ادم عبدهللا
محمد عبدالغنى عبدالرحيم الامين
محمد عبدالقادر عوض الكريم حمد
محمد عبدالقادر محمد ابرش ى
محمد عبدالقادر يوسف ابراهيم
محمد عبداللطيف محمد عباس
محمد عبدهللا ابراهيم عبدهللا
محمد عبدهللا احمد محمدخير
محمد عبدهللا العبيد ناصح
محمد عبدهللا آدم عبدهللا
محمد عبدهللا بلل ابراهيم
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محمد عبدهللا محمد ادريس
محمد عبدهللا محمد الحاج
محمد عبدهللا محمد هارون
محمد عبدهللا محمداحمد بالل
محمد عبداملجيد الطاهر جلجال
محمد عثمان الفكى محمد
محمد عثمان حسن حمد
محمد عثمان محجوب عبدهللا
محمد عثمان محمد عبداملولى
محمد عرديب الحاج محمد
محمد عظيم مصطفى محمد الامين
محمد على ادريس يوسف
محمد على بحرى محمد
محمد على حسين غالم
محمد على محمد سلطان
محمد على محمد عكود
محمد عمر محمد الفكى حسين
محمد عوض الكريم موس ى احمد
محمد عوض هللا مجذوب خيرهللا
محمد فتح الرحمن على محمد
محمد فضل هللا فضل السيد عمر
محمد فضل هللا محمد زين
محمد قسم ابوادريس البدري
محمد قسم السيد عبداملاجد
محمد قسم هللا محمد حسن
محمد كمال صالح محمود
محمد محجوب الطاهر الصادق
محمد محمد الفاتح محمود
محمد محمدالحسن الخليفة محمد
محمد محمود عمر عبدالحميد
محمد مساعد املرض ى احمد
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محمد مصطفى الشيخ ابراهيم
محمد موس ى على ادريس
محمد موس ى محمد عمر
محمد ميرغنى مكى احمد
محمد نمر محمد سعد
محمد نور الدائم محمد خير قريب
محمد ياسين فضل املولى محمد
محمد يحى محمد احمد رحمه
محمد يوسف على البشير
محمد يوسف على عبدالقادر
محمد يوسف فضل هللا دفع هللا
محمداحمد محمد صالح سليمان حسين
محمدالفاتح عثمان الجنيد عبدالسالم
محمود حسن عثمان عكوف
محمود محمد محمود حسن
محى الدين محمد طه عبداملنان
محى الدين يوسف محمد خالد
مختار بابكر مختار بابكر
مختار عبدهللا مختار على
مدثر احمد عثمان الخليفة
مدثر احمد عثمان الخليفة
مدثر الحسن ضوالبيت الدومة
مدثر حسن صالح حسن
مدثر سعد الامين يوسف
مدثر محمد عبدهللا مضوى
مرتض ى الزبير بله حمد
مرتض ى يوسف محمد على
مروان الطيب خليفة فضل هللا
مزمل ابكر احمد سيل بارد
مزمل عبدالعزيز محمد صالح
مصباح محمد حسن الحسين
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مصرى محمد احمد كوكو
مصطفى ادم محمد الامين احمد
مصطفى السنوس ى الامام ابراهيم
مصطفى املختار الهادي املختار
مصطفى جدالكرام مصطفى احمد
مصطفى حسن احمد العشا
مصطفى حسين محمد هجو
مصطفى رمضان احمد ابوسبعة
مصطفى عبدالرحمن ابكر احمد
مصطفى محمد مصطفى الطيب
مصطفى منصور محمد منصور
مصعب الطاهر محمد احمد الامين
مصعب مصطفى عثمان محمد
مظفر احمد يوسف محمد
معاذ عبدالكريم محمد عبدهللا
معاذ عنتر الحسن احمد
معاوية طه محمد الخضر
معاوية عابدين الشيخ وراق
معاوية عبدهللا ادم جمعة
معاوية عبدهللا بله محمد
معتز عائد سالم على
معتز عبدالحميد خالد عبدالسالم
معتصم الريد النعمة فضل املولى
معتصم الصديق ابراهيم مصطفى
معتصم الياس محمد على
معتصم حسين احمد البدوى
معتصم على بخيت عبدالرحمن
معتصم على طه محمد
مكاوى احمد ابراهيم القرش ى
مكى احمد الطيب مكى
مناضل داؤود محمود املراد
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منتصر عثمان سلمان عطا املنان
منصور البدوى موس ى ادريس
منير الحاج نصر الدين سليمان
منير حسن على الصغير
منير متولى محمد موس ى
مهدى محمد زين محمد فضل املولى
مهنا محمد عثمان
مهند مصطفى عبدهللا العوض
موس ى الامين عثمان الامين
موس ى حسن عبدهللا موس ى
موس ى حسن محمد عبدهللا
موس ى محمد صالح محمد
ميرغنى عبدالرحمن التوم حاج على
ميسرة ادم محمد الامين
ميسرة على محمد الحاج
ناجى انور فرح عبدهللا
ناجى عبدهللا محمد احمد قيلى
ناجى محمد عواض حسن
نادر عمر محمد ابراهيم
ناصر احمد محى الدين احمد
ناصر البشير سيداحمد بدرى
ناصر الشفيع بشارة سليمان
ناصر محمد على احمد
نجم الدين عثمان حسن محمد
نزار حسيب جعفر موس ى
نصر الدين عبدالرحمن محمد البشير
نصرالدين عبدالحى عبدالحليم عمر
نصرالدين على محمود محمد
نوح يوسف احمد محمد
نور الدين الطيب طه املاحى
نور الدين عبدهللا محمد على
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نور القيوم محمد حمد محمد
نورالدين على ابكر محمد
هاشم الجزولى احمد الجزولى
هاشم الفاضل عبدالقادر احمد
هاشم حسن محمد احمد
هاشم عبدهللا العوض احمد
هاشم محمد احمد الحسن
هاشم محمد حسن هاشم
هجانا البشير الامين العوض
هشام احمد محمد عمر
هشام بابكر الطيب محى الدين
هشام زين العابدين عوض الكريم
هشام عبدالرحمن حسن صالح
هوارى هاشم عمر عبدالقادر
هيثم الطاهر يعقوب ادم
هيثم حسن مجذوب على
هيثم سالم صالح سالم
هيثم صالحين على محجوب
هيثم عبدالرحمن محمد صالح احمد
هيثم عبداملجيد عبدالسالم
وليد على احمد آدم
ياسر السيد العليش يوسف
ياسر تاج السر محمد احمد
ياسر عبدهللا بابكر محمود
ياسر عمر بركة على
ياسر عمر صالح خليل
ياسر هاشم احمد صديق
يحى جبريل سليمان بابكر
يحي احمد فضل هللا ادريس
يس الطيب احمد محمد
يس سرالختم على محمد
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يسن محمود محمد الشيخ
يعقوب تاج الاصفياء حسين عبدالرحمن
يعقوب على ادم عثمان
يوسف احمد محمد محمد زين
يوسف ادم التوم الشامى
يوسف الشفيع الحسين الشفيع
يوسف عبدالقادر محمد خوجلى
يوسف عبدالنبى محمد خليل
يوسف على قسم هللا مسعود
يوسف على محمد على
يوسف عمر بالل محمد
يوسف محمد الحسن صالح
يوسف محمد املبشر الامام
يونس السر عبدهللا
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