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تقنية هعلوهات :                              

 

يجة ت ن تحان  ال ة االم والي جامعة ال سم ال كامل ا ال م ب رق ني ال وط  # ال

80.00 Passed 5 1 982-9459-1155 دمحم عبدهللا احمد سعٌد العلوم والتمانة والٌة الخرطوم 

72.00 Passed 1 2 383-6401-1721 ٌفهرماح كامل عمر خل البحر االحمر والٌة البحر االحمر 

70.00 Passed 2 3 888-3470-1201 اسٌا مصطفى المطري علً السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الخرطوم 

68.00 Passed 1 4 347-8244-1879 امانً دمحم نور علً جمعة كسال والٌة كسال 

66.00 Passed 1 5 378-0832-2038 دمحم عمر احمد عثمان دنمال والٌة سنار 

64.00 Passed 2 6 263-5898-1147 الخٌر دمحم حامد صالح حسٌن السودان المفتوحة  والٌة الخرطوم 

64.00 Passed 1 7 052-1901-1190 سبأ عبد هللا فتح الرحمن دمحم  امدرمان االسالمٌة والٌة الجزٌرة 

64.00 Passed 2 8 909-7758-1724 جولٌا الكامل عمر خلٌفه البحر االحمر والٌة البحر االحمر 

64.00 Passed 1 9 835-3113-1837 مواهب بخٌت حسن بخٌت وادي النٌل والٌة الشمالٌة 

64.00 Passed 1 10 238-5037-1897 فٌحاء دمحم بخٌت عبد الرحمن المضارف والٌة المضارف 

62.00 Passed 2 11 564-7940-1724 هاجر دمحم نوح ادم  البحر االحمر والٌة البحر االحمر 

62.00 Passed 1 12 536-3321-1837 زمزم موسً الوف شزوف وادي النٌل والٌة نهر النٌل 

60.00 Passed 1 13 558-3016-1839 ناهد عصام دمحم احمد فضل هللا العلوم والتمانة والٌة نهر النٌل 

60.00 Passed 2 14 396-6929-1854 هاجر جبرٌل دمحم جبرٌل كلٌة االمارات  والٌة الشمالٌة 

60.00 Passed 2 15 828-1838-1876 احمد دمحم حسن االمام كسال والٌة كسال 

60.00 Passed 1 16 320-0815-1898 ساره ٌوسف ابراهٌم الحاج المضارف والٌة المضارف 

60.00 Passed 2 17 719-1808-1909 لذافً صدٌك سلٌمان عبدهلل السودان المفتوحة  والٌة الجزٌرة 

60.00 Passed 5 18 204-8501-2415 فاطمة دمحم علً عمر السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الخرطوم 

58.00 Passed 5 19 183-0071-1160 تٌسٌر كلول فضل هللا العلوم والتمانة والٌة الخرطوم 

58.00 Passed 1 20 973-7348-1839 تسنٌم حمزة بشٌر عبد هللا شندي والٌة نهر النٌل 

58.00 Passed 1 21 088-9000-1872 دمحم صالح الشرٌف سٌداحمد كلٌة الشرق االهلٌة والٌة كسال 

58.00 Passed 2 22 725-7763-2429 اٌمن ابراهٌم ابكر اسماعٌل دنمال والٌة الخرطوم 

56.00 Passed 6 23 888-8317-1144 ساره خالد المبارن حمد المنهل  والٌة الخرطوم 

56.00 Passed 4  24 989-5670-1153 نازن خضر دمحم علً  امدرمان االسالمٌة شمال كردفانوالٌة 

56.00 Passed 4 25 508-1873-1155 دمحم ابراهٌم دمحمأحمد ابراهٌم الرباط الوطنً والٌة الخرطوم 

56.00 Passed 5 26 594-0337-1188 عثمان علً بابكر البشٌر العلوم والتمانة والٌة الخرطوم 

56.00 Passed 3 27 092-6711-1729 سها تاج السر محجوب عثمان امدرمان االسالمٌة والٌة البحر االحمر 
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54.00 Passed 2 28 510-0069-1819 منتصر جادهللا دمحم حامد كردفان والٌة شمال كردفان 

54.00 Passed 1 29 813-5598-1878 امٌرة ابراهٌم عبدهللا  كسال والٌة كسال 

52.00 Passed 1 ٌ30 506-5521-1871 سماح صالح ابوزٌد البحر االحمر ة كسالوال 

50.00 Passed 5 31 869-4924-1192 نور دمحم عثمان االمٌن الخرطوم والٌة الخرطوم 

50.00 Passed 4 32 013-6012-1877 دفع هللا دمحم احمد دفع هللا البحر االحمر والٌة كسال 

50.00 Passed 1 33 139-6752-1925 دعاء الحافظ محمود التجانً تمانةالعلوم وال والٌة الخرطوم 

48.00 Failed 1 34 625-1716-1977 عبدالرحمن حامد ادرٌس دمحم المضارف والٌة المضارف 

46.00 Failed 2 35 510-7132-1204 اسراء فتح الرحمن عبد المجٌد حسن شرق النٌل  والٌة الخرطوم 

46.00 Failed 2 36 399-3895-1723 تموى عبدهللا دمحم ابكر على لبحر االحمرا والٌة البحر االحمر 

46.00 Failed 2 37 410-7700-1876 عبدالمطلب ادم ادرٌس علً الشرق االهلٌة  والٌة كسال 

46.00 Failed 2 38 566-3624-1897 روعه بشٌر ٌوسف بشٌر المضارف والٌة الخرطوم 

44.00 Failed 1 39 546-1651-1870 كمال مالن احمد عبدالمادر لٌةكلٌة الشرق االه والٌة كسال 

42.00 Failed 1 40 559-7732-1728 سحر دمحم عبدهللا دمحم البحر االحمر والٌة البحر االحمر 

42.00 Failed 1 41 894-0118-1810 منتصر احمد علً احمد كردفان والٌة شمال كردفان 

42.00 Failed 1 42 298-0548-1901 صم علً سحر معت الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

40.00 Failed 1 43 645-3098-1858 لنا جالل الدٌن شرٌف خلٌفة وادي النٌل والٌة الشمالٌة 

40.00 Failed 1 44 036-1010-1907 سمٌة ادم دمحم ادم الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

38.00 Failed 1 45 043-1121-1839 وجدان احمد علً سلمان وادي النٌل والٌة نهر النٌل 

38.00 Failed 1 46 022-1631-1873 الطاهرحسن عمٌد الحسن الشرق االهلٌة  والٌة كسال 

38.00 Failed 1 47 334-2791-1879 فوزي عبدالكرٌم ابكر عبدالكرٌم  دنمال والٌة جنوب دارفور 

22.00 Failed 1  48 828-7981-1879 سامٌه دمحم عزالدٌن حامد  كسال 

     Total Passed:  33 /  48 68.75%  
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علوم حاسوب :                            

 

 

 

يجة ت ن تحان  ال ة االم والي جامعة ال سم ال كامل ا ال م ب رق ني ال وط  # ال

62.00 Passed 2 1 413-1019-1181 ابراهٌم حسٌن ابراهٌم عبدهللا امدرمان االسالمٌة والٌة جنوب دارفور 

62.00 Passed 2 2 435-3854-1908 اٌمان سٌف الدٌن محمود دٌاب الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

60.00 Passed 2 3 430-7672-1873 عصمت دمحم خٌري فضل السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة كسال 

58.00 Passed 5 4 389-7280-1185 حبٌب هللا االمٌن البلوله مختار المضارف والٌة الخرطوم 

56.00 Passed 2 5 119-1964-1901 حسام حسن عوض السٌد الخواض الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

54.00 Passed 1 6 486-5043-1870 والء عبد الرحٌم سعد دمحم كسال والٌة كسال 

54.00 Passed 2 7 143-0343-1906 أمٌمة دمحم عمر الهادي  الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

52.00 Passed 1 8 191-9238-1201 نجاة بخٌت البالل عطاالكرٌم ٌاالسودان للعلوم والتكنولوج والٌة الخرطوم 

50.00 Passed 5 9 851-2591-1192 عادل انور خٌرهللا ادرٌس االمام الهادي والٌة الخرطوم 

48.00 Failed 1 10 783-3441-1128 شادٌة صالح الدٌن علً االمٌن االردنٌة  والٌة الخرطوم 

48.00 Failed 2 11 391-8811-1168 دمحم المعز سٌف الدٌن سراج احمد نًالرباط الوط والٌة الخرطوم 

48.00 Failed 1 12 235-2293-1202 علٌاء حبٌب هللا دمحم ادرٌس االمام الهادي والٌة شمال دارفور 

48.00 Failed 2 13 391-6905-1204 نسٌبة مصطفى حمٌدة عبدهللا جامعة السودان   والٌة النٌل االبٌض 

46.00 Failed 2 14 861-0332-1126 أٌمن عبد العزٌز الحسن منصور شرق النٌل  ٌة الخرطوموال 

46.00 Failed 2 15 959-4389-1876 هبه حمد خلٌفه حمد كسال والٌة كسال 

46.00 Failed 2 16 549-9036-1904 نمارق احمد ابراهٌم عبدالحلٌم الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

44.00 Failed 1 17 576-7931-1162 دمحم عبد المتعال الشٌخ عبدهللا االسالمٌةامدرمان  والٌة الخرطوم 

44.00 Failed 1 18 764-5309-1197 اسراء النور ابراهٌم النور امدرمان االسالمٌة والٌة شمال كردفان 

44.00 Failed 5 19 919-0456-1205 نهى الطرٌفً ٌوسف احمد المضارف والٌة الجزٌرة 

44.00 Failed 2 20 551-2008-1723 مصعب دمحم سٌداحمد دمحم  البحر االحمر ر االحمروالٌة البح 

44.00 Failed 1 21 281-2632-1764 نوره موسى ادم احمد الدلنج والٌة شمال دارفور 

44.00 Failed 3 22 718-5485-1819 فاطمة ابراهٌم حمزة احمد كردفان والٌة شمال كردفان 

44.00 Failed 1 23 832-2351-1870 ٌدة اسحاق دمحمنور حامدرف كسال والٌة كسال 

44.00 Failed 1 24 921-5730-1870 فاطمة عبد المنعم عبد الرحمن دمحم كسال والٌة كسال 

42.00 Failed 1 25 355-0571-1020 أمانً محمود ابراهٌم ابودمحم البٌان  والٌة البحر االحمر 
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42.00 Failed 1 26 352-9807-1178 ذ صالح ددم جمٌلمال الرباط الوطنً والٌة الخرطوم 

42.00 Failed 2 27 665-9334-1872 منال بكري حمزة عباس كسال والٌة كسال 

42.00 Failed 2 28 903-3345-1874 نصرالدٌن عبدهللا رمضان حامد كسال والٌة كسال 

42.00 Failed 2 29 185-4711-1906 عمر عوض الكرٌم سرالختم عبدالمجٌد الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

40.00 Failed 1 30 263-2226-1872 وصال فتح الرحمن عثمان دمحمعلى كسال والٌة كسال 

40.00 Failed 2 31 295-5056-1905 تٌسٌر الصاوي مزمل اباٌزٌد الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

38.00 Failed 2 32 296-9723-1900 رؤى عثمان احمد عبد الغنً الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

38.00 Failed 1 33 087-9348-1901 اعتدال االمٌن الزٌن زروق  امدرمان االسالمٌة والٌة الجزٌرة 

36.00 Failed 2 34 495-7095-1727 وئام سرالختم الحسن سرالختم البحر االحمر والٌة البحر االحمر 

36.00 Failed 1 35 842-8744-1819 دمحم احمد حسن احمد كردفان والٌة شمال كردفان 

36.00 Failed 2 36 216-2457-1900 عمر عبد العزٌز صالح حسن ود مدنً االهلٌة  والٌة الجزٌرة 

32.00 Failed 1 37 962-3752-1156 عبدالحمٌد علً أدرٌس حامد  ام درمان االهلٌة  والٌة كسال 

30.00 Failed 1 38 509-2880-1835 اٌمن دمحم احمد محجوب دمحم شرق النٌل  والٌة نهر النٌل 

     Total Passed:  9 /  38 23.68%  
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علوم سياسية :                             

 

يجة ت ن تحان  ال ة االم والي جامعة ال سم ال كامل ا ال م ب رق ني ال وط  # ال

76.00 Passed 1 1 597-5194-1154 عالءالدٌن عبدهللا احمد المكً امدرمان االسالمٌة والٌة الخرطوم 

74.00 Passed 1 2 782-2572-1178 مازن حاكم سلمان بشٌر الخرطوم والٌة الخرطوم 

72.00 Passed 3 3 801-7947-1203 فخرالدٌن النعٌم سالمة دمحم الخرطوم والٌة الجزٌرة 

64.00 Passed 2 4 798-8871-1156 طالل عابدٌن دمحم عثمان النٌلٌن والٌة الخرطوم 

62.00 Passed 2 5 715-5134-1189 منى تاج السر احمد خوجلً ٌنالنٌل والٌة الخرطوم 

62.00 Passed 1 6 137-9577-1920 فٌصل داود دمحم عمر النٌلٌن والٌة الخرطوم 

58.00 Passed 3 7 632-4427-1191 سماح دمحم احمد اسماعٌل عبدالرحٌم امدرمان االسالمٌة والٌة الخرطوم 

58.00 Passed 1 8 634-2516-1814 ثمان احمد بشٌر احمدع النٌلٌن والٌة شمال كردفان 

56.00 Passed 1 9 048-9286-1142 عوضٌه دمحم خاطر ٌونس افرٌمٌا العالمٌة والٌة الخرطوم 

56.00 Passed 2 10 359-5450-1178 مروة صالح التوم ٌونس الزعٌم االزهري والٌة الخرطوم 

56.00 Passed 3 11 178-6436-1205 رحمن عادل على عبدالرحمنعبدال امدرمان االسالمٌة والٌة الخرطوم 

52.00 Passed 1 12 759-1600-1900 ضحى صدٌك دفع هللا امدرمان االسالمٌة والٌة الجزٌرة 

52.00 Passed 1 13 332-5535-1901 شكري عبدالمادر شارلمان كجو بحرى والٌة الخرطوم 

52.00 Passed 1 14 911-0164-2594 أبو حسن لدالإٌناس  افرٌمٌا العالمٌة والٌة الخرطوم 

50.00 Passed 2 15 896-0826-1195 ادم عبد الرحمن كدوه كدالم النٌلٌن والٌة جنوب كردفان 

50.00 Passed 2 16 432-4853-1205 منى عبدالرحمن ٌحٌى ابكر الخرطوم والٌة الخرطوم 

50.00 Passed 1 17 949-9623-1909 دمحم كمال عبدهللا النٌلٌن والٌة الجزٌرة 

48.00 Failed 1 18 231-6146-1209 دمحماحمد عبدهللا ادم النٌلٌن والٌة شمال دارفور 

46.00 Failed 3 19 111-6000-1126 طه احمد طه دمحم  امدرمان االسالمٌة والٌة الخرطوم 

46.00 Failed 1 20 571-9163-1150 مٌساء عبد الرؤف عبٌد دمحم  النٌلٌن والٌة الخرطوم 

46.00 Failed 1 21 570-7017-1193 اٌه تاج السر ابراهٌم احمد الزعٌم االزهري والٌة الخرطوم 

44.00 Failed 3 22 426-4220-1194 ماب دمحم حسٌن الوسٌلة النٌلٌن والٌة الخرطوم 

44.00 Failed 1 23 268-0576-1208 أسماء إدرٌس أدم دلٌل امدرمان االسالمٌة والٌة شمال دارفور 

42.00 Failed 1 24 804-1711-1203 عوضٌة عادل ابراهٌم ٌعموب النٌلٌن والٌة الخرطوم 

42.00 Failed 4 25 300-0936-1204 اعتدال عبدهللا احمد دمحم النٌلٌن والٌة الخرطوم 

42.00 Failed 1 26 686-5847-1856 عبلة عوض وداعة محجوب امدرمان االسالمٌة والٌة الشمالٌة 
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40.00 Failed 2 27 510-2012-1154 لرٌب هللا علً بخٌت ادم  امدرمان االسالمٌة والٌة النٌل االبٌض 

30.00 Failed 1 28 858-8518-1946 احمد اسماعٌل حسن عبدهللا النٌلٌن والٌة جنوب دارفور 

     Total Passed:  17 /  28 60.71%  

 

 

 

 

 

قانون :                              

يجة ت ن تحان  ال ة االم والي جامعة ال سم ال كامل ا ال م ب رق ني ال وط  # ال

72.00 Passed 1 1 863-7899-1154 مواهب سرالختم عبدالرازق سرالختم امدرمان االسالمٌة والٌة الخرطوم 

72.00 Passed 2 2 050-3037-1196 عبدالفتاح عبدالحافظ الطاهر دمحم النٌلٌن والٌة الخرطوم 

70.00 Passed 1  3 559-8187-1819 زحل حماد مكٌن جادهللا الزعٌم االزهري شمال كردفانوالٌة 

68.00 Passed 1 4 355-5053-1121 رغدة دمحم عبده ادم  شهادة تموٌم )جامعة اجنبٌة ( والٌة البحر االحمر 

66.00 Passed 1 5 513-7341-1904 نون حسن احمد عبد هللا كلٌة ابوبكر عثمان والٌة الجزٌرة 

64.00 Passed 3 6 749-6354-1184 مصعب أحمد الهادي الكرار االمام الهادي والٌة الخرطوم 

64.00 Passed 3 7 628-1303-1201 اٌمن نصرالدٌن الفكً احمد العلوم والتمانة والٌة الخرطوم 

64.00 Passed 1 8 759-8597-1725 عبد هللا دمحم نور شٌخ نور امدرمان االسالمٌة والٌة البحر االحمر 

64.00 Passed 1 9 449-3518-1907 اسالم ابراهٌم دمحم بابكر  المران الكرٌم  والٌة الجزٌرة 

64.00 Passed 1 10 730-5413-1908 احمد الشٌخ مدنً الشٌخ المران الكرٌم  والٌة الجزٌرة 

62.00 Passed 2 11 408-5685-1143 دمحم عبدالرحمن طه الحاج  النٌلٌن والٌة الخرطوم 

62.00 Passed 1 12 139-4139-1902 أحمد صالح دمحم أحمد فضل الكرٌم المران الكرٌم  والٌة الجزٌرة 

62.00 Passed 1 13 232-8447-1903 نهال سامً عبد هللا عبد الرحمن المران الكرٌم  والٌة الجزٌرة 

62.00 Passed 1 14 909-5738-1905 اكًعبدالبالى المبارن ادرٌس الز المران الكرٌم  والٌة الجزٌرة 

60.00 Passed 5 15 965-9637-1121 دمحم الرفاعً خضر حسن  النٌلٌن والٌة الخرطوم 

60.00 Passed 1 16 770-1414-1141 ساره بابكر مصطفى بابكر النٌلٌن والٌة الخرطوم 

60.00 Passed 1 17 173-6343-1153 عبدهللا حمٌده عبدهللا علً امدرمان االسالمٌة والٌة شمال كردفان 

60.00 Passed 3 18 187-8612-1161 ام الحسن جبرٌل الفضل جبرٌل  امدرمان االسالمٌة والٌة النٌل االبٌض 

60.00 Passed 2 19 043-4018-1192 حسن اسماعٌل بابكر حجر بحرى والٌة الخرطوم 

60.00 Passed 1 20 264-4516-1830 سامٌة عثمان عوض هللا  شندي والٌة نهر النٌل 

58.00 Passed 1 21 004-3705-1191 السٌوفً عثمان ابراهٌم فرج النٌلٌن والٌة كسال 

58.00 Passed 2 22 856-6826-1903 عبد المالن احمد ادم هارون النٌلٌن والٌة الخرطوم 
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56.00 Passed 1 23 678-9264-1156 عثمان ابراهٌم ابكر عبدهللا امدرمان االسالمٌة والٌة المضارف 

56.00 Passed 1 24 400-0572-1158 عبدالرحمن دمحم شٌخ الدٌن جبارى النٌلٌن والٌة الخرطوم 

56.00 Passed 3 25 739-5256-1194 عبدهللا ابراهٌم بابكرعبدالشافع امدرمان االسالمٌة والٌة غرب كردفان 

56.00 Passed 1 26 724-5198-1906 دمحم حمد حمدالنٌل عبدالمادر النٌلٌن والٌة الجزٌرة 

56.00 Passed 1 27 259-6292-1908 امنٌة عبدالرحٌم عبدالرحمن نورى المران الكرٌم  والٌة الجزٌرة 

56.00 Passed 1 28 579-2522-1925 ٌاسر سلٌمان ابراهٌم عبدهللا غرب كردفان والٌة شمال دارفور 

54.00 Passed 4 29 270-5774-1125  صادقدمحم حسن دمحم افرٌمٌا العالمٌة والٌة الخرطوم 

54.00 Passed 1 30 340-4219-1159 احمد دمحم عبدالحمٌد حسٌن الخرطوم والٌة الخرطوم 

54.00 Passed 2 31 328-4400-1191 نسرٌن ادرٌس عبدهللا عباس  بحرى والٌة الخرطوم 

54.00 Passed 1 32 883-6168-1197 نجدة منصور بح المران الكرٌم  والٌة غرب كردفان 

54.00 Passed 2 33 314-1933-1198 مزمل سعٌد توتو امدرمان االسالمٌة والٌة المضارف 

54.00 Passed 1 34 144-0904-1721 منً ذٌاده دمحم ذٌاده امدرمان االسالمٌة والٌة البحر االحمر 

54.00 Passed 1 35 349-5000-1906 دمحم البشٌر عبدهللا احمد المران الكرٌم  والٌة الجزٌرة 

52.00 Passed 3 36 498-2140-1157 ٌوسف ابراهٌم عبدالرسول فضل السٌد السودان المفتوحة  والٌة الخرطوم 

52.00 Passed 4 37 062-1306-1192 مارٌه سلٌمان علً  النٌلٌن والٌة الخرطوم 

52.00 Passed 1 38 672-4923-1199 فاطمه احمد دمحم عبدالرحمن  افرٌمٌا العالمٌة والٌة الجزٌرة 

52.00 Passed 1 39 356-8635-1205 عبدالرحمن عبدهللا ددم دمحمنور النٌلٌن والٌة شمال كردفان 

52.00 Passed 1 40 250-1448-1839 هنده لمر الدٌن ادرٌس ابراهٌم شندي والٌة نهر النٌل 

52.00 Passed 1 41 511-9061-1850 ويدمحمعبد المنعم سعٌد لنا امدرمان االسالمٌة والٌة الخرطوم 

52.00 Passed 1 42 786-7201-1900 ومضة محمود أحمد محمود  المران الكرٌم  والٌة الجزٌرة 

50.00 Passed 3 43 089-7053-1155 نور مصطفى عبدهللا علً النٌلٌن والٌة الخرطوم 

50.00 Passed 2 44 972-0733-1189 لٌلً علً سعٌد سلٌمان افرٌمٌا العالمٌة والٌة الخرطوم 

50.00 Passed 2 45 093-6652-1782 لسمه عطاٌا كباشً خراشً افرٌمٌا العالمٌة والٌة الخرطوم 

50.00 Passed 2 46 277-4009-1903 ٌوسف عمر دمحم احمد الزعٌم االزهري والٌة الجزٌرة 

50.00 Passed 1 47 103-8547-2424 صالح عبد الرحمن دمحم ادم النٌلٌن والٌة النٌل االبٌض 

48.00 Failed 1 48 657-0562-1164 امنة جعفر على الحفٌان  المران الكرٌم  والٌة الخرطوم 

48.00 Failed 1 49 859-2474-1198 امٌرة دمحم عبدالرحمن دمحم  المران الكرٌم  والٌة الخرطوم 

48.00 Failed 1 50 229-1252-1831 فاطمة بشٌر عبدهللا المن شندي والٌة نهر النٌل 

48.00 Failed 1 51 444-0251-1903 سامٌة صالح الحسٌن حمد النٌل المران الكرٌم  والٌة الجزٌرة 

48.00 Failed 1 52 682-1255-2007 احسان سٌد فضل الجلٌل حسٌن شندي والٌة نهر النٌل 

46.00 Failed 1 53 752-6729-1161 حمدون دمحم احمد حدون احمد امدرمان االسالمٌة والٌة جنوب دارفور 
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46.00 Failed 3 54 461-9992-1169 ٌسرى لاسم بشرى حمٌدان المران الكرٌم  والٌة المضارف 

46.00 Failed 1 55 261-9968-1180 دمحم ادرٌس حسٌن جبرٌل امدرمان االسالمٌة والٌة الخرطوم 

46.00 Failed 2 56 859-6849-1187 رشا بشىر التوم ادرٌس االمام المهدي والٌة الخرطوم 

46.00 Failed 2 57 057-0833-1202 دمحم حسن دمحم عبدالوهاب  امدرمان االسالمٌة والٌة الشمالٌة 

44.00 Failed 3 58 132-1959-2525 دمحمدمحمانً احمد سعٌد وادي النٌل والٌة الشمالٌة 

42.00 Failed 2 59 291-2033-1165 عائشة بابكر دمحم بابكر المران الكرٌم  والٌة المضارف 

42.00 Failed 1 60 659-1003-1815 سامٌه تابر بابكر احمد المران الكرٌم  والٌة شمال كردفان 

42.00 Failed 1 61 149-7381-1902 سناء منصور ٌوسف منصور المران الكرٌم  والٌة الجزٌرة 

38.00 Failed 5 62 563-1612-1179 سندس برٌر عبدهللا رابح النٌلٌن والٌة الخرطوم 

30.00 Failed 1 63 639-5657-1144 هٌام تاج السر الصدٌك بابكر المران الكرٌم  والٌة الجزٌرة 

30.00 Failed 1 64 549-0082-1859 محمود ازهري خوجلً فتحً دنمال والٌة الشمالٌة 

     Total Passed:  47 /  64 73.44%  
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سوب :نظن الكترونية وحا                             

   

يجة ت ن تحان  ال ة االم والي جامعة ال سم ال كامل ا ال م ب رق ني ال وط  # ال

56.00 Passed 2 1 949-0028-1905 مهند الشٌخ الطٌب عثمان الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

54.00 Passed 1 2 499-2784-1900 ست الجٌل خضر عبدهللا دمحم الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

52.00 Passed 1 3 527-4942-1195 اكرام عبد الحفٌظ محجوب دمحم علً نٌلٌنال والٌة كسال 

50.00 Passed 2 4 620-5776-1872 حسن الصادق حسٌن فرج  كسال والٌة كسال 

48.00 Failed 2 5 806-0699-1162 دمحم فاروق حامد دمحم لاردن سٌتً  والٌة الخرطوم 

48.00 Failed 1 6 199-5686-1832 اسماعٌل الطٌبثوٌبة جعفر  وادي النٌل والٌة نهر النٌل 

48.00 Failed 3 7 997-8101-1874 خدٌجة سٌدنا ابراهٌم دمحم كسال والٌة كسال 

42.00 Failed 2 8 172-0401-1192 اكمل احمد دمحم الضو الجزٌره التمنٌة  والٌة الخرطوم 

40.00 Failed 2 9 553-3516-1150 اعتماد مصطفً ابراهٌم مصطفً النٌلٌن والٌة نهر النٌل 

40.00 Failed 1 10 617-9418-1905 حسام عمر الحاج طه العلوم والتمانة والٌة الجزٌرة 

36.00 Failed 2 11 527-0566-1020 اٌمان محمود ابراهٌم ابودمحم البٌان  والٌة البحر االحمر 

36.00 Failed 2 12 232-9227-1185 وائل متوكل ادرٌس احمد النٌلٌن والٌة الخرطوم 

34.00 Failed 2 13 077-8211-1877 رلٌة حبوب عثمان االمٌن وادي النٌل والٌة كسال 

     Total Passed:  4 /  13 30.77%  
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هندسة حاسوب :                             

يجة ت ن تحان ال ة االم والي جامعة ال سم ال كامل ا ال م ب رق ني ال وط  # ال

64.00 Passed 2 1 250-1231-1908 دمحم صالح الدٌن دمحم بحٌري الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

60.00 Passed 2 2 054-1740-1229 حفصة حسن عبدالمؤمن موسى الزعٌم االزهري والٌة الخرطوم 

58.00 Passed 2 3 384-1660-1909 اسالم شمس الدٌن بشٌر الخٌر السودان المفتوحة والٌة الجزٌرة 

56.00 Passed 1 4 645-4917-1146 تٌسٌر مصطفى حمٌدة عبد هللا السودان للعلوم والتكنولوجٌا بٌضوالٌة النٌل اال 

54.00 Passed 2 5 542-3756-1909 سحر عبدهللا دمحمتوم ابراهٌم الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

52.00 Passed 1 6 224-1204-1906 رحاب جالل دمحم أحمد الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

50.00 Passed 2 7 307-7502-1152 عاصم الٌمنً عبدهللا ام درمان االهلٌة خرطوموالٌة ال 

50.00 Passed 2 8 486-6753-1166 مالن عصام جابر دمحم الزعٌم االزهري والٌة الخرطوم 

48.00 Failed 6 9 457-3396-1180 ناهد بابكر عبدهللا احمد الزعٌم االزهري والٌة الخرطوم 

46.00 Failed 3 10 696-1029-1010 سعٌد مٌرغنً دمحم مٌرغنً هادة تموٌم )جامعة اجنبٌة (ش والٌة الخرطوم 

46.00 Failed 2 11 435-4869-1196 غفار عوض هللا دمحم احمد الزعٌم االزهري والٌة الخرطوم 

46.00 Failed 1 12 067-9348-1900 فاطمه ٌوسف دمحم احمد الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

46.00 Failed 2 13 006-2127-1908 دالٌا عبد المادر مصطفى عبد المادر الجزٌرة ٌرةوالٌة الجز 

44.00 Failed 1 14 676-2156-1906 رٌان ازهري محمج عبدالرحمن الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

42.00 Failed 4 15 212-6256-1194 وفاء معاوٌه دمحم احمد النٌلٌن والٌة الخرطوم 

42.00 Failed 1 16 514-9378-1901 رزان أزهري دمحم عبدالرحمن رةالجزٌ والٌة الجزٌرة 

40.00 Failed 2 17 589-5152-1155 سجود رافع دمحم الحاج الزعٌم االزهري والٌة الجزٌرة 

40.00 Failed 2 18 999-3452-1903 سجود عثمان ٌوسف عبدالرحمن السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الجزٌرة 

40.00 Failed 1 19 923-3043-1905 غادة الجزولً دمحم ادم الجزٌرة ٌرةوالٌة الجز 

38.00 Failed 1 20 632-9250-1782 البراء ابراهٌم دفع هللا احمد سنار والٌة الجزٌرة 

34.00 Failed 1 21 742-6228-1902 دمحم عبد العزٌز السٌد دمحم ٌوسف الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

32.00 Failed 2 22 279-6199-1902 دمحم عثمان ٌوسف عبد الرحمن الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

     Total Passed:  8 /  22 36.36%  
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هندسة هدنية :                             

يجة ت ن تحان  ال ة االم والي جامعة ال سم ال كامل ا ال م ب رق ني ال وط  # ال

68.00 Passed 1 1 955-5624-1194 ل صالح ٌس دمحماحمد المتوك السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الخرطوم 

66.00 Passed 1 2 851-2238-1206 سوسن عمر دفع هللا الخرطوم والٌة المضارف 

64.00 Passed 3 3 867-7695-1902 وئام عبد هللا البشرى جعفر السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الجزٌرة 

64.00 Passed 4 4 709-2787-2473 احمد مصطفً احمد مصطفً وجٌاالسودان للعلوم والتكنول والٌة الخرطوم 

62.00 Passed 3 5 886-8448-1907 ابوبكر عبدهللا احمد سلٌمان الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

60.00 Passed 1 6 842-9550-1194 خالد عبد العزٌز فضل هللا احمد امدرمان االسالمٌة والٌة سنار 

60.00 Passed 3 7 132-5130-1729 احمد بكري احمد داؤد االحمرالبحر  والٌة البحر االحمر 

60.00 Passed 3 8 659-1485-1878 أبً عوض الشٌخ احمد وادي النٌل والٌة كسال 

60.00 Passed 1 9 450-5876-1905 عبدهللا دمحم عوض الطاهر  وادي النٌل والٌة الجزٌرة 

56.00 Passed 1 10 946-8129-1900 أروى بلٌل عثمان دمحم الجزٌرة والٌة الخرطوم 

56.00 Passed 1 11 519-9583-1903 دمحم اسامه دمحم ولٌع هللا الخرطوم والٌة الجزٌرة 

54.00 Passed 1 12 482-0421-1195 مدٌحه سالمه عوض الكرٌم الزعٌم االزهري والٌة الجزٌرة 

54.00 Passed 3 13 440-5371-1206 زرابى عمر دمحم على سنار والٌة الخرطوم 

54.00 Passed 3 14 055-3105-1819 ادم ٌوسف حامد سلٌمان كردفان والٌة غرب كردفان 

54.00 Passed 3 15 360-2734-1874 صفاء الهادي النور دمحم سعٌد البحر االحمر والٌة كسال 

52.00 Passed 1 16 652-2550-1197 أحمد ادم أبكر بشٌر الخرطوم والٌة الخرطوم 

52.00 Passed 1 ٌ17 216-8416-1207 دمحم عثمان مصطفى أحمد  الخرطوم ة الخرطوموال 

52.00 Passed 2 18 735-8394-1870 امٌمة دمحم فضل هللا  البحر االحمر والٌة كسال 

52.00 Passed 2 19 710-5133-1903 بدرالدٌن موسى بابكر على النٌل االزرق  والٌة الجزٌرة 

52.00 Passed 1 20 856-9864-2036 ن جمال الدٌن دمحم شرٌفدنا سنار والٌة كسال 

50.00 Passed 2 21 429-5084-1208 اباٌزٌد دمحم جارالنبً علً امدرمان االسالمٌة والٌة الخرطوم 

50.00 Passed 1 22 252-3262-1209 مصعب الرٌح عباس ادرٌس بحرى والٌة الجزٌرة 

50.00 Passed 2 23 373-9140-1908 مر محمود دمحممحمود ع النٌل االزرق  والٌة الجزٌرة 

50.00 Passed 4 24 787-2035-1909 مصعب بخٌت دمحم صالح النٌل االزرق  والٌة الجزٌرة 

50.00 Passed 1 25 339-4010-1909 فاطمة سامً حسن دمحم الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

48.00 Failed 1 26 322-6652-1186 اسراء مٌرغنً عثمان علً النٌل االزرق  والٌة الجزٌرة 

48.00 Failed 1 27 309-9552-1760 مروة عبدالكرٌم ٌوسف احمد السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الجزٌرة 

48.00 Failed 3 28 619-0445-1873 فاطمة عبدالرحمن حسن بخٌت البحر االحمر والٌة كسال 
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48.00 Failed 2 29 492-4221-2016 لمادر الماحًسعٌد الطٌب عبدا النٌل االزرق  والٌة الجزٌرة 

46.00 Failed 1 30 285-0070-1020 دمحم سلٌمان عبدهللا حسن احمد - والٌة الجزٌرة 

46.00 Failed 3 31 230-2669-1124 ادم علً ادم عباس امدرمان االسالمٌة والٌة الخرطوم 

46.00 Failed 2 32 856-6034-1148 جتبً الشٌخ الطٌب الحضريدمحم الم السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الجزٌرة 

46.00 Failed 3 33 166-4706-1209 عوض السٌد علً عبدالمادر  الزعٌم االزهري والٌة الجزٌرة 

46.00 Failed 6 34 142-1994-1787 دمحم ٌوسف ابكر دمحم النٌل االزرق  والٌة سنار 

46.00 Failed 1 35 839-4282-1834 لصافً ادرٌس الخلٌلرشٌدة ا وادي النٌل والٌة نهر النٌل 

46.00 Failed 1 36 495-1978-1900 درٌة دفع هللا دمحمدفع هللا امدرمان االسالمٌة والٌة الجزٌرة 

44.00 Failed 1 37 374-9296-1205 اسالم عمر الفكً الشٌخ السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الشمالٌة 

42.00 Failed 2 38 044-7463-1723 نهى حسن علً احمد البحر االحمر حمروالٌة البحر اال 

42.00 Failed 1 39 643-8651-1900 عمر السر دمحم عمر الجزٌرة والٌة الجزٌرة 

42.00 Failed 1 40 177-8832-1900 الصدٌك خٌر السٌدابراهٌم الشٌح سنار والٌة الجزٌرة 

40.00 Failed 1 41 472-4219-1206 والء عبد الحفٌظ دمحم علً  كنولوجٌاالسودان للعلوم والت والٌة الخرطوم 

38.00 Failed 2 42 211-6565-1722 والء الشٌخ محجوب خلف هللا وادي النٌل والٌة البحر االحمر 

30.00 Failed 2 43 149-6157-1125 دمحم الطٌب عبدهللا الشٌخ النٌل االزرق  والٌة سنار 

30.00 Failed 3 44 513-7654-1928 رفٌده دمحم المصطفى محمود دمحم شرٌف نٌاال روالٌة شمال دارفو 

6.00 Failed 3 45 139-3091-1949 اٌناس سٌفو حسن محمود نٌاال والٌة شمال دارفور 

2.00 Failed 1 46 962-4587-0183 دمحم المرتضً دمحم علً  االمام الهادي والٌة نهر النٌل 

     Total Passed:  25 /  46 54.35%  
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هندسة هساحة :                            

 

يجة ت ن تحان  ال ة االم والي جامعة ال سم ال كامل ا ال م ب رق ني ال وط  # ال

52.00 Passed 1 1 288-3293-1128 عثمان اسامه احمد ابراهٌم امدرمان االسالمٌة والٌة الخرطوم 

48.00 Failed 5 2 744-3314-1186 ام نعٌم الطٌب كرٌم هللا احمد ٌاالسودان للعلوم والتكنولوج والٌة الخرطوم 

42.00 Failed 1 3 647-6777-1905 أبوبكر نورالدائم مراد حسوبه امدرمان االسالمٌة والٌة الجزٌرة 

40.00 Failed 1 4 141-8100-1901 مٌناس بدر الدٌن خلف هللا الطاهر  الزعٌم االزهري والٌة الجزٌرة 

     Total Passed:  1 /  4 25.00%  
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هندسة هوارد هياة :                            

 
 

يجة ت ن تحان  ال ة االم والي جامعة ال سم ال كامل ا ال م ب رق ني ال وط  # ال

72.00 Passed 1 1 281-7505-1200 عبدالرحٌم دمحم خاطر جادهللا السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة جنوب كردفان 

64.00 Passed 1 2 739-0510-1194 مهند حاتم عوض عبدالصادق السودان للعلوم والتكنولوجٌا لجزٌرةوالٌة ا 

62.00 Passed 7 3 924-0817-1191 رٌان عبدالوهاب دمحم حمد السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الخرطوم 

62.00 Passed 1 4 223-0414-1824 من ادرٌسسلسبٌل خالد عبد الرح السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة النٌل االبٌض 

62.00 Passed 1 5 394-8834-1929 رفمة سلٌمان سالم ارباب الفاشر والٌة شمال كردفان 

60.00 Passed 3 6 573-7499-1183 أٌمن عثمان حمٌده الناٌر السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة النٌل االبٌض 

60.00 Passed 1 7 289-0087-1198 رنا عثمان مصطفس لناوي تكنولوجٌاالسودان للعلوم وال والٌة الخرطوم 

58.00 Passed 1 8 452-0523-1191 زهٌر عبدهللا الطاهر الفكً السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الجزٌرة 

58.00 Passed 1 9 633-7137-1927 ابراهٌم عمر ابراهٌم حسب هللا الفاشر والٌة شمال دارفور 

54.00 Passed 1  10 349-2916-1126 نجود احمدفتحً دمحم الحاج السودان للعلوم والتكنولوجٌا الشمالٌةوالٌة 

54.00 Passed 1 11 075-8506-1151 ابراهٌم عبدهللا الشٌخ عوض هللا السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الشمالٌة 

54.00 Passed 1 12 626-1240-1190 الماجد نورالدٌن عبدالكرٌمنورالدٌن عبد السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الجزٌرة 

54.00 Passed 1 13 550-8265-1227 عباس دمحم عواض  السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الخرطوم 

52.00 Passed 1 14 309-2320-1817 اسامه دمحم ادم عمر  السالم والٌة الخرطوم 

52.00 Passed 1 15 826-3631-1908 كر سلٌماناثار صالح باب سنار والٌة الخرطوم 

50.00 Passed 2 16 529-6944-1123 دمحم عبد الرحمن لمر الدٌن السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الخرطوم 

50.00 Passed 1 17 168-0592-1163 منذر حٌدر إدرٌس احمد السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الخرطوم 

50.00 Passed 1 18 509-4427-1165 بلسم فٌصل دمحمخٌر سودان للعلوم والتكنولوجٌاال والٌة الخرطوم 

50.00 Passed 1 19 169-3781-1926 دمحم حسن احمد دمحم الفاشر والٌة شمال دارفور 

48.00 Failed 1 20 353-5531-1173 فاطمه عثمان احمد طه امدرمان االسالمٌة والٌة كسال 

48.00 Failed 1 21 445-0965-1193 الهام حافظ احمد ابراهٌم سودان للعلوم والتكنولوجٌاال والٌة شمال كردفان 

48.00 Failed 1 22 916-1911-1199 دمحم الطٌب دمحم للٌبٌس السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الجزٌرة 

48.00 Failed 1 23 346-9790-1923 دمحم عبدهللا دمحم حامد الفاشر والٌة شمال دارفور 

46.00 Failed 1 24 418-5694-1173 رشا عمر علً ابراهٌم السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة النٌل االبٌض 

46.00 Failed 1 25 479-1813-1923 دمحم على ٌونس عبدالعزٌز الفاشر والٌة شمال دارفور 

46.00 Failed 1 26 024-4477-1928 متوكل امٌن الربٌع خالف الفاشر والٌة شمال دارفور 
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44.00 Failed 1 27 274-2968-1158 الطٌب عباس عبدالعزٌز عبدهللا السودان للعلوم والتكنولوجٌا والٌة الخرطوم 

44.00 Failed 1 28 316-9809-1924 اكرام مبارن ادم النور  الفاشر والٌة شمال دارفور 

42.00 Failed 1 29 618-5468-1150 تموى علً كاسورة عرٌفً جامعة السودان   والٌة جنوب كردفان 

42.00 Failed 1 30 932-3262-1920 عوضٌة ابراهٌم عبدهللا حسٌن الفاشر والٌة شمال دارفور 

42.00 Failed 1 31 017-4994-1920 مارٌا ابراهٌم احمد حمد الفاشر والٌة شمال دارفور 

42.00 Failed 1 32 416-2762-1921 جدة عبود دمحم بحرالدٌن الفاشر والٌة شمال دارفور 

38.00 Failed 1 33 169-4016-1925 رٌان دمحم عبد المادر الحاج بلٌلة الفاشر والٌة شمال دارفور 

36.00 Failed 1 34 303-2329-1926 فاطمة حسب هللا دابو حراي الفاشر والٌة شمال دارفور 

34.00 Failed 1 35 946-3598-1921 احمد دمحم عمر ابراهٌم الفاشر والٌة شمال دارفور 

34.00 Failed 1 36 601-2060-1929 نادٌة ادم عمر دمحم الفاشر والٌة شمال دارفور 

32.00 Failed 1 37 062-6718-1925 امٌمة ضؤ النور عبد الرحمن اسحك الفاشر والٌة شمال دارفور 

30.00 Failed 1 38 707-6602-1921 عائشة ابراهٌم ٌحً دمحم الفاشر والٌة شمال دارفور 

28.00 Failed 1 39 929-6680-1924 فاطمة احمد صالح بخت الفاشر والٌة شمال دارفور 

16.00 Failed 1 40 298-7774-1920 فرحة دمحم ادم عبدهللا الفاشر والٌة شمال دارفور 

     Total Passed:  19 /  40 47.50%  
 

   

 


