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 اإلدارة العامة لإلسكان
 قسم السكن الشعبي

 م2/11/2016م حتي 1/11/2016للمسددين المقدم في الفترة من  م 5/7/2021   اإلثنين كشف قرعة يوم

 اورنيك  االسم  ر.م 
عباس حاج حسن حاج 1  173163 
احمد الشيخ حسن فخرالدين 2  135508 
على سعيد محمد احمد 3  177259 
يوسف مصطفى حسن الروضه 4  157451 
حمد حاج عبدهللا على الدين سيف 5  240820 
صالح ادم  عبدالرحمن خالد 6  120535 
الحسن العجب محمد عاصم 7  172872 
احمد محمد جعفر هاديه 8  174875 
 185199  محمد على عبدالجليل محمد 9

الحاج ياسين محمد عابدين 10  145790 
احمد هجونه محمد نقيه 11  229745 
احمد محمد محجوب حميده 12  103384 
صاغه احمد ادم حواء 13  177959 
 205455  محمد موسى كباشى محمد 14
 170201  عزت محمد مختار هيثم 15
احمد سالم الصادق هبه 16  197010 
احمد مختار سعيد حسين 17  130345 
محمد هللا قسم عبدالغفار خالد 18  198476 
رمضان عثمان ابراهيم عمادالدين 19  198204 
الناقى الطاهر المهدى عوضيه 20  172503 
 172132  موسى عمر محمد امال 21
فضل ابراهيم عثمان عبدالفتاح 22  200842 
ركابى على حسين الشيخ 23  146688 
نور محمد عبدهللا يوسف خالصه 24  199373 
عبدهللا الخير صباح صديق هويدا 25  178881 
عثمان يوسف عمر ابازر 26  247821 
سعيد محمد احمد مواهب 27  167557 
كودى كنجار سايمون ناجى 28  189378 
الشفيع سعد الطيب موسى 29  170461 
طه حسين داوود اميمه 30  154355 
محمد المبارك الصادق مبارك 31  147442 
محمد عبدهللا حسين عاصم 32  190792 
حماد محمد صديق محمد 33  126753 
الطاهر السوار موسى رقيه 34  157044 
 182656  مهدى على عوض عواطف 35
ضوالبيت محمد احمد محمد ياسر 36  152875 
طه محمد عبدالرحمن مريم 37  76741 

 

 اإلدارة العامة لإلسكان
 قسم السكن الشعبي

 م2/11/2016م حتي 1/11/2016للمسددين المقدم في الفترة من  م 5/7/2021   اإلثنين كشف قرعة يوم

 اورنيك  االسم  ر.م 
عباس حاج حسن حاج 1  173163 
احمد الشيخ حسن فخرالدين 2  135508 
على سعيد محمد احمد 3  177259 
يوسف مصطفى حسن الروضه 4  157451 
حمد حاج عبدهللا على الدين سيف 5  240820 
صالح ادم  عبدالرحمن خالد 6  120535 
الحسن العجب محمد عاصم 7  172872 
احمد محمد جعفر هاديه 8  174875 
 185199  محمد على عبدالجليل محمد 9

الحاج ياسين محمد عابدين 10  145790 
احمد هجونه محمد نقيه 11  229745 
احمد محمد محجوب حميده 12  103384 
صاغه احمد ادم حواء 13  177959 
 205455  محمد موسى كباشى محمد 14
 170201  عزت محمد مختار هيثم 15
احمد سالم الصادق هبه 16  197010 
احمد مختار سعيد حسين 17  130345 
محمد هللا قسم عبدالغفار خالد 18  198476 
رمضان عثمان ابراهيم عمادالدين 19  198204 
الناقى الطاهر المهدى عوضيه 20  172503 
 172132  موسى عمر محمد امال 21
فضل ابراهيم عثمان عبدالفتاح 22  200842 
ركابى على حسين الشيخ 23  146688 
نور محمد عبدهللا يوسف خالصه 24  199373 
عبدهللا الخير صباح صديق هويدا 25  178881 
عثمان يوسف عمر ابازر 26  247821 
سعيد محمد احمد مواهب 27  167557 
كودى كنجار سايمون ناجى 28  189378 
الشفيع سعد الطيب موسى 29  170461 
طه حسين داوود اميمه 30  154355 
محمد المبارك الصادق مبارك 31  147442 
محمد عبدهللا حسين عاصم 32  190792 
حماد محمد صديق محمد 33  126753 
الطاهر السوار موسى رقيه 34  157044 
 182656  مهدى على عوض عواطف 35
ضوالبيت محمد احمد محمد ياسر 36  152875 
طه محمد عبدالرحمن مريم 37  76741 

 

 اإلدارة العامة لإلسكان
 قسم السكن الشعبي

 رواجع قرعة 

 م5/7/2021لقرعة يوم اإلثنين 

 االسم  ر.م 
 عنايات هاشم سالم فضل 1
الشيخالريح دفع هللا  2  
 عفاف فضل المولي بخيت 3
 االمير عبدالمجيد االمير 4
 االء عثمان محمد الحسن 5
 عبدالماجد عمر محمد احمد الجعلي 6
 ايناس محمود صدسق احمد 7
 محمد يونس موسي عمر 8
 ايمان حسين عثمان محمد 9

 محمد خير علي محمد الحاج 10
 احمد عزالدين احمد موسي 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة العامة لإلسكان
 قسم السكن الشعبي

 م2016/ 7/11م حتي 3/11/2016م للمسددين المقدم في الفترة من 7/7/2021  األربعاءكشف قرعة يوم 

 اورنيك  االسم  ر.م 
 129325 ضوين خليل ضوين عبدهللا 1
 112151 سعيد عبدالنبى سعيد فرج 2
 171209 ناديه على محمد الطيب 3
 257201 سيداحمد عثمان على احمد 4
ادم ابراهيممنال ابراهيم  5  114915 
 149899 ناديه محمد اسماعيل حماد  6
 98141 ياسر مالك على الحسن 7
 137741 فوزيه عبدهللا عبدالوهاب بشير 8
 178501 مروه عبدالقادر عبدالرحيم طه  9

 197075 محمد محمود حمدان اودو جمعة 10
 157984 على محمد احمد الحاج محمد 11
محمدناديه ادم احمد  12  196239 
 244080 حمزه على عباس موسى 13
 198430 الصادق مصطفى ابراهيم محمد 14
 26924 احالم بشرى محمد احمد 15
   نعيمه على ريحان مرسال 16
 253234 احمد محفوظ احمد عثمان 17
 138937 عبدالرحمن الفضل زكريه سليمان 18
 161925 شمس الدين الطاهر صالح محمد 19
 161284 عمران عبدالباقى حسين داود 20
 142077 عوض اسحاق عثمان على 21
 181771 الصادق عبدالقادر على سعد 22
 196783 عبدالرحمن عمر عباس محمد 23
 198405 عزيزه محمد صالح بحر 24
 193812 اسماعيل احمد محمد عبدون 25
 193845 عادل سيف الدين خميس موسى  26
يوسف الدورىالمعز كمال  27  156906 
 177013 صفوة سرالختم محمد احمد عبدالحميد 28
 134956 عبدناصر سعيد فضل محمد 29
 166753 مهدى الدخير مهدى محمد 30
 183293 مريم عوض بابكر جبريل 31
 131273 مجدى بخيت باب الخير مهيد 32
 140992 فاطمة محمد الحسين جالل الدين 33
ادريس ابراهيمابراهيم احمد  34  185416 
 198328 عباس عبدالسالم عباس عثمان 35
 118784 حنان احمد اسماعيل عبدهللا 36
 149311 بدر عبدهللا عبيد المكى 37

كشف قرعة يوم ا�ثنين   2021/7/5م  للمسددين المقدم
 في الفترة من 2016/11/1م حتي 2016/11/2م

رواجع قرعة 
لقرعة يوم ا�ثنين 2021/7/5م

كشف قرعة يوم ا�ربعاء  2021/7/7م للمسددين المقدم
 في الفترة من 2016/11/3م حتي 11/7 /2016م

 

 اإلدارة العامة لإلسكان
 قسم السكن الشعبي

 من الفترة في المقدم للمسددين م7/7/2021  األربعاء يوم قرعة كشفبقية 
م2016/ 7/11 حتي م3/11/2016  

 180337 اسمهان جبريل عبدو جبريل 38
 172703 اسماعيل يوسف محمد عزت  39
 165691 احمد محمد عباس جاد هللا 40
 105540 اميرة على مهدى احمد 41
 196829 فاطمة ادم عيسى فرج 42
 160404 فتحيه خميس ابوبكر محمد 43
 184879 هاشم عبدهللا محمد موسى حامد 44
 257939 شرف الدين محمد احمد ادريس 45

 

 رواجع قرعة 

 م7/7/2021 األربعاءلقرعة يوم 

 االسم  ر.م 
 احمد ادم عبدهللا عبدالرحمن 1
 عوض/سجود/ سارية / مصعب 2
 مدثر النور موسي النور 3
 معاويه كمال محمد مجذوب 4
 مرضي صالح عثمان سيداحمد 5
 فاطمة مجذوب العوض 6
 عمر عبدهللا دقاش اسماعيل 7
 زبيدة محجوب عثمان 8
 ضرار اسامه قرشي 9

 محمد ابراهيم احمد عبدالرسول 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة العامة لإلسكان
 قسم السكن الشعبي

 من الفترة في المقدم للمسددين م7/7/2021  األربعاء يوم قرعة كشفبقية 
م2016/ 7/11 حتي م3/11/2016  

 180337 اسمهان جبريل عبدو جبريل 38
 172703 اسماعيل يوسف محمد عزت  39
 165691 احمد محمد عباس جاد هللا 40
 105540 اميرة على مهدى احمد 41
 196829 فاطمة ادم عيسى فرج 42
 160404 فتحيه خميس ابوبكر محمد 43
 184879 هاشم عبدهللا محمد موسى حامد 44
 257939 شرف الدين محمد احمد ادريس 45

 

 رواجع قرعة 

 م7/7/2021 األربعاءلقرعة يوم 

 االسم  ر.م 
 احمد ادم عبدهللا عبدالرحمن 1
 عوض/سجود/ سارية / مصعب 2
 مدثر النور موسي النور 3
 معاويه كمال محمد مجذوب 4
 مرضي صالح عثمان سيداحمد 5
 فاطمة مجذوب العوض 6
 عمر عبدهللا دقاش اسماعيل 7
 زبيدة محجوب عثمان 8
 ضرار اسامه قرشي 9

 محمد ابراهيم احمد عبدالرسول 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارة العامة لإلسكان
 قسم السكن الشعبي

 م2016/ 9/11م حتي 8/11/2016م للمسددين المقدم في الفترة من 7/2021/ 12  اإلثنينكشف قرعة يوم 

 اورنيك  االسم  ر.م 
 194288 اميمة سابل محمد خير 1
 198432 على ادم محمد ادم 2
 194545 بشير محمد بكري  احمد 3
 184198 احمد حمزة ابراهيم محمد 4
 179837 عزيزه الحاج احمد فرح 5
 173570 السر على زكريا عبدالفضيل 6
 196778 هديه محمد الضى محمد 7
 1762872 فاطمة يوسف محمد عبدهللا احمد 8
 183307 سيف الدين عبدهللا محمد صالح 9

 63768 ناديه عثمان الطيب احمد 10
عمر محمد احمد ابو عاقلةنازك  11  13855 
 166230 ناهد احمد على احمد  12
 184113 محمد يوسف البطري العجب 13
 228989 هيثم احمد سعيد حامد 14
 191927 هبه ابراهيم محمد الماحي  15
 126643 يثرب محمد على الشناوي 16
 202684 رجاء محمود محمد على 17
احمدمحمد مختار عبدهللا ادريس  18  204168 
 94250 محمد عبدالحفيظ حامد محمد 19
 139381 مصطفى عثمان عبدهللا حمد 20
 217250 محمد اسماعيل ابراهيم ادريس 21
 237044 علم الهدى محمود الصديق محمد 22
 200587 عبدالسالم ابراهيم الحاج ابراهيم  23
 165373 تهاني محمد الحاج محمد خير  24
عبدالمجيد محمد محمودعبدالعظيم  25  182020 
 196327 الغالي يعقوب حسين كباشي 26
 170560 صديق كلبور سليا موسي 27
 145443 محمد عبدالقادر محمد ادم  28
 175421 النخل عبدهللا محمد نور 29
 160728 بابكر احمد المامون احمد 30
 189414 خضر ختم احمد مصطفى 31
 88144 الطيب مبارك احمد على 32

 

 

 

 

 اإلدارة العامة لإلسكان
 قسم السكن الشعبي

 رواجع قرعة 

 م12/7/2021لقرعة يوم اإلثنين 

 االسم  ر.م 
 عبدهللا حنفي عباس النقي 1
 سهام دار علي بشاره 2
 نجوي ابراهيم عبدهللا 3
 زينب عبدالماجد درار 4
 رشا محمد احمد سليمان 5
 مبروكة محمد حسن حاج 6
 عادل ابراهيم محمود ضوالبيت 7
عباسعمار كمال محمود  8  
 احالم مدني محمد 9

 عبدالقادر عثمان محمد عثمان 10
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رواجع قرعة 
لقرعة يوم ا�ثنين 2021/7/12م

بقية كشف قرعة يوم ا�ربعاء  2021/7/7م للمسددين المقدم 
في الفترة من 2016/11/3م حتي 11/7 /2016م

رواجع قرعة 
لقرعة يوم ا�ربعاء 2021/7/7م

كشف قرعة يوم ا�ثنين  12 /2021/7م للمسددين المقدم
 في الفترة من 2016/11/8م حتي 11/9 /2016م

 

 اإلدارة العامة لإلسكان
 قسم السكن الشعبي

 م 10/11/2016م للمسددين المقدم في الفترة من 7/2021/ 14  األربعاءكشف قرعة يوم 

 م13/11/2016حتى 

 اورنيك  االسم  ر.م 
 175832 محمد احمد عبدالرسول سليمان  1
 140692 محمد عبدالباقي عيسى احمد 2
 260746 مجاهد عبدهللا عثمان اسماعيل 3
 189265 على محمد على احمد الخير 4
 177999 منار عثمان  محمد البشير  5
 200466 الضى عبدالرحمن الضي محمد 6
 182686 فتحية فرح بالل همت 7
 142724 الشفه قسم السيد بن ادريس المصباح 8
 109373 علوية على احمد محمد نور 9

عبدهللا احمد سعيد محمد 10  128880 
 160985 وصال عبدالرحمن على محمد 11
 170004 ياسر احمد ادم عبدالرحمن 12
 152881 تاج الدين يوسف بابكر ميرغنى 13
 236667 هبه عثمان عبدالرحيم احمد 14
سعيد محمد حسين بركية  15  143537 
 232946 انعام احمد محمد سيد احمد 16
 197762 ناهد محمد سعيد ادريس  17
 167140 عبداالله على الحسن بابكر 18
 198345 هيثم عثمان محمد عثمان عباس 19
 149256 معتصم على المنا ابوالقاسم  20
 148307 عبدهللا سيد احمد عبدالرحمن الشيخ 21
 260645 االء عبدالوهاب محمد قضل المولي 22
 181664 فاطمه حسن عبدهللا اغبيش 23
 197643 يوسف حامد ادم شوقاوي 24
 161595 محمد عثمان محمد امبده 25
 116468 ساميه عبدهللا محمد محمد 26
 163580 زينب احمد بله المليح 27
 152978 على محمد الزاكي منصور  28
 250154 احمد مبالرك ابراهيم محمد 29
 172423 صديق بشري محمد زين العابدين 30
 91819 متوكل محمد حسن ادم 31
 155022 ابراهيم النور حسن محمد 32
 184425 ابتسام احمد محمد علي  33
 189829 نزير شريف النور علي 34
 181080 اخالص عثمان محمد البخاري 35

 

 اإلدارة العامة لإلسكان
 قسم السكن الشعبي

 من الفترة في المقدم للمسددين م7/2021/ 14  األربعاء يوم قرعة كشفبقية 
م13/11/2016 حتى م10/11/2016  

 
 220060 عوض فتح الرحمن فضل المولي 36
 44958 ست ابوها عبدالكريم محمد احمد ادريس 37
 158375 محمد عبدهللا ابراهيم الكتيابي 38
 231472 الصديق النور محمد سعيد 39
 148053 حنان عبدالرحيم وقيع هللا ادريس 40
 185533 خالد احمد الطيب خالد 41
الزبير سامي االمين عبدهللا 42  132323 
 181005 سيف الدين عوض على عمر 43
 189999 بشير عوض فضل المولي محمد 44
 175468 منى يوسف صديق محمد 45

 

 رواجع قرعة

  م14/7/2021لقرعة يوم األربعاء 

 االسم  ر.م 
 يعقوب ابراهيم صالح فضل 1
 خالد محمد حاج شرفي محمد 2
 ابتسام حسن سيد احمد 3
عبدالرحمن ادم محمدعوضية  5  
 انتصار حسن محمد 6
 هاشم احمد المصطفي 7
 امل عبدالقيوم محمد عاي 8
 راويه عاي حسين كنديدي 9

 فردوس محي لدين محمد 10
 

 

 اإلدارة العامة لإلسكان
 قسم السكن الشعبي

 من الفترة في المقدم للمسددين م7/2021/ 14  األربعاء يوم قرعة كشفبقية 
م13/11/2016 حتى م10/11/2016  

 
 220060 عوض فتح الرحمن فضل المولي 36
 44958 ست ابوها عبدالكريم محمد احمد ادريس 37
 158375 محمد عبدهللا ابراهيم الكتيابي 38
 231472 الصديق النور محمد سعيد 39
 148053 حنان عبدالرحيم وقيع هللا ادريس 40
 185533 خالد احمد الطيب خالد 41
الزبير سامي االمين عبدهللا 42  132323 
 181005 سيف الدين عوض على عمر 43
 189999 بشير عوض فضل المولي محمد 44
 175468 منى يوسف صديق محمد 45

 

 رواجع قرعة

  م14/7/2021لقرعة يوم األربعاء 

 االسم  ر.م 
 يعقوب ابراهيم صالح فضل 1
 خالد محمد حاج شرفي محمد 2
 ابتسام حسن سيد احمد 3
عبدالرحمن ادم محمدعوضية  5  
 انتصار حسن محمد 6
 هاشم احمد المصطفي 7
 امل عبدالقيوم محمد عاي 8
 راويه عاي حسين كنديدي 9

 فردوس محي لدين محمد 10
 

كشف قرعة يوم ا�ربعاء  14 /2021/7م للمسددين المقدم
 في الفترة من 2016/11/10م  حتى 2016/11/13م

بقية كشف قرعة يوم ا�ربعاء  14 /2021/7م للمسددين
 المقدم في الفترة من 2016/11/10م حتى 2016/11/13م

رواجع قرعة
لقرعة يوم ا�ربعاء 2021/7/14م 

اإلدارة العامة لإلسكان
قسم السكن الشعبي


