
بكالريوس

Noالرقم الوطنيالمدرسةاإلستمارة

22412060625الثانوية االولى مقرراتعلىادريسعلىدعاء111901230

18764391285امدرمان- الصفوة الخاصة بنين عليمحمودمحمداحمد211671793

29358008276الوعد الصادق الخاصة بنينادممحمدجمالمحمد311349040

19063781619معلمين مدنى بناتمحمدالفضلاسامهامنه411258992

19000634495المناقل- االحالم الخاصة بنين الشيخحسنطهابراهيم511645154

19074981858معلمين الفريجاب المشتركةسلمانالنعيميسمحمد611142856

17290662989بورتسودان- معلمين المنهل النموذجية بنات كوكوكودىايوبصافيناس711386753

18714587749االعتصام بنين كسالمحمدالطاهرمحمداحمد811539824

18768107198االعتصام بنين كسالالبشيرعباسالسرمحمد911430930

18726060378االعتصام بنين كسالمحمد احمدمحمدفيصلمحمد1011174647

18733321332معلمين منير بنينبريكاحمدحصينىحمود1111283003

18762082969معلمين منير بنينبريكسالمحمدانسالم1211353993

18766396560معلمين كسال بنينعلىاحمدطهمهنا1311465847

18759828302كسال- الهدى بنات االمينعثمانمحمدامنية1411454117

18745904367كسال- الهدى بنات عليادريسيعقوبرحمة1511211268

18765821266كسال- الهدى بنات احمدقسم الباريالبشيرسارية1611319846

18969280508كسال- الهدى بنات محمدسيدشاهينعلوية1711052538

18746404530كسال- الهدى بنات عمراحمدياسرمزدلفة1811459828

18744043672كسال- الهدى بنات الزينحامدعادلهبة هللا1911075358

18746207884كسال- الهدى بنات صديقمحمدياسروالء2011091222

18700260587معلمين الهدى بناتمحمدهمدعبد هللارونق2111381151

18785600115معلمين الهدى بناتموسيابراهيمعثمانفاطمة2211431482

18706315708غرب القاش بناتالشريففرجهاشماسيل2311616284
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18714602174غرب القاش بناتاحمدابو بكرمحمداالء2411643582

18756966886غرب القاش بناتمحمدمنصورمحمدام العز2511148881

18737075352غرب القاش بناتادريسعثمانعبد الرحيمرغده2611299797

18704544048غرب القاش بناتالحاجبابكرعاطفليمياء2711444726

18755968633غرب القاش بناتعبد الرحمناحمدبابكرمشتهي2811633867

كسال بناتمحمديسعبد الوهابمواهب2911092930

كسال بناتموسيابراهيممرتجيياسمين3011268387

18776301146معلمين كسال بناتابوبكرمحمودمحمدخالدة3111615379

21921582919ابو فاطمة بناتصالحموسىاحمدتنزيل3211385343

18790959559كسال- المنهل بنات محمديعقوبعبد القادرمالذ3311557032

18705595276كسال- الهداية بنات علىمحمدحسينمنى3411207734

18768576607الرواد الخاصة بنين كسالمحمدعيسيمحمدابراهيم3511578688

18720096179الرواد الخاصة بنين كسالاوشيكالحسنانورمحمد عثمان3611631904

18715472719كسال- آية الخاصة بنين صالحعثمانعبدالعزيزاواب3711503032

18704626616كسال- آية الخاصة بنين الطيبموسىكمالاواب3811666756

18787976618كسال- آية الخاصة بنين احمدعوضمحمدسلمى3911332389

18731073525كسال- عبدالودود الخاصة  بنات عبد الرحيمالهاديالراوياية4011254655

18755737363كسال- عبدالودود الخاصة  بنات احمدإبراهيمعمرخديجة4111667451

18726282729كسال- عبدالودود الخاصة  بنات احمديوسفحامدرابعة4211590397

18792633226كسال- عبدالودود الخاصة  بنات صالحعلىهاشمسعاد4311411335

18767119015كسال- عبدالودود الخاصة  بنات محمدالعطاعليشهد4411131463

كسال- عبدالودود الخاصة  بنات مجذوبالطريفيأسامةلميس4511035602

22469713127كسال- عبدالودود الخاصة  بنات محمدادريسصالحنجود4611334579

18719035078كسال- آية الخاصة بنات عليوداعهادريساسراء4711327319

18767903238كسال- آية الخاصة بنات علىتاج السرحاتمامنيه4811510860

18792856466كسال- آية الخاصة بنات علىسليمانسيدلدن4911404328

18738191259كسال- آية الخاصة بنات بشيربلهاسامههناء5011393380
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12082941219كسال- المدار الخاصة بنات عبدالمجيدعبدهللاصالحأمنية5111514068

18710242191كسال- المدار الخاصة بنات حامدعبدالقادرادريسحسينة5211546729

18781868790كسال- المدار الخاصة بنات ادريسادمعمرشهد5311086190

18791911767كسال- المدار الخاصة بنات عمرسالماحمدمالذ5411254824

18762721629كسال- المدار الخاصة بنات حسنعبدالماجدمحمدملك5511065901

18774355003كسال- المدار الخاصة بنات محمدحسب هللامحمدمنى5611619584

18785724432كسال- المدار الخاصة بنات عبدالقادرسعيدقسم السيدهيبات5711188029

18766635004خشم القربة الجديدة بناتاحمدعليابراهيماسيا5811278379

18786845376خشم القربة الجديدة بناتاالمامعليمحمدريم5911311816

18784901750حلفا- منازل ام القرى بنين المكياحمدمحمداحمد6011295545

18757861963حلفا- منازل ام القرى بنين حسب هللاموسيمحمد دينعثمان6111206842

18762830007منازل القفلة بنينبابكرجبريلفيصلبابكر6211111817

18774706043القفلة بناتمحمدحامدكمالماريا6311130031

19018422202حلفا- االرتقاء الخاصة بنين بابكرحسنحامدبابكر6411040950

18799738968حلفا- االوائل الخاصة بنين حسنابراهيمعبدالحميدحذيفة6511474127

18750114224حلفا- االوائل الخاصة بنين محمدادريسمحمدعليحذيفة6611679160

18786656529حلفا- االوائل الخاصة بنين عليحسينعثمانسليمان6711482683

18715183619حلفا- االوائل الخاصة بنات بابكرمحمديوسفزينب6811633918

18921250916معلمين القضارف النموذجية بناتمحمد عليعليأحمدايالف6911635195

18990234111معلمين القضارف النموذجية بناتعدالناالمينعبد هللامنى7011090561

18961299769معلمين القضارف النموذجية بناتعدالناالمينالطيبوجدان7111133644

18966482778القضارف- االوائل الخاصة بنين حمدالنيلسعدطارقاحمد7211359769

19029032519القضارف- االوائل الخاصة بنين حمدالنيلسعدحمد النيلاواب7311644606

18990579149القضارف- دار الصفوة الخاصة بنين احمدالطاهرالطيبمحمود7411679657

18905435949الرهد- ام الحسين الخاصة بنات الحبرحسنالباقرمزدلفه7511091034

Noالرقم الوطنيالمدرسةاإلستمارة

18774869918امدرمان- الصفوة الخاصة بنين جبارهمحمد عليمحجوبمحمد111301194

المختبرات الطبية

االسم
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19030468141الفاروق الخاصة بنين ام بدةالطيبحسينحسنحافظ211312269

18708777162منازل سرحان بناتاالمينمحمدنافعهاجر311042605

18766903672بورتسودان- تاج السر الخاصة بنات أحمدحسنمحمدايه411672933

18783374089االعتصام بنين كسالكلولمحمدادمبابكر511056164

18742584519منير بنينمحمدعبدالرؤوفصالحمحمد611303853

18793920466معلمين منير بنينمحمدحميدحمدانمحمد711642003

18770621312معلمين كسال بنينسعدبشيرمصطفيرابح811412742

18759968536معلمين كسال بنينمحمدسليمانإسماعيلصالح911173517

18758779043محمد عبدهللا خلف هللا بنين كسالابراهيممحمدابراهيممؤيد1011179071

18798663168كسال الجديدة بنينحمدحسينسيف الدينحسين1111298128

18703951299كسال- الهدى بنات محمودمحمدالهاديايثار1211191942

18710847503كسال- الهدى بنات سليمانصالحادمتبيان1311011980

18765135269كسال- الهدى بنات عليبشيرسراج الدينمآب1411424853

18755366155معلمين الهدى بناتعمربخيتمحمدريان1511013857

معلمين الهدى بناتالعجميمحمد احمدمختارعائشة1611539458

18782554069معلمين الهدى بناتعثمانسليماننبيلنيفين1711029227

18760440006غرب القاش بناتحسنعبد الماجدحسناسرار1811014833

18795476393غرب القاش بناتالتهاميمحمد عثماننجم الدينغيداء1911398949

18738565198غرب القاش بناتحاج خالدحسب هللاكمبالهاله2011423485

18721937490تاجوج بناتداؤدمحمدعبد اللطيفالبتول2111304231

18742764865كسال بناتعبد الرحمنمحمدعبد الرحمنالزهراء2211315897

18715103589كسال بناتعبد المطلبعبد الحسيبكمالربا2311280413

18703129839كسال بناتابراهيمعثماناسماعيلكنوز2411253934

18726478055كسال بناتمختارعبد هللامحمد الحسننور2511296679

18791443614كسال بناتالريحعبد المنعمالمعز لدين هللاوعد2611566939

18722898314السواقى الشمالية بناتابكرجعفرحافظزهرة2711543581

18733269755كسال- المنهل بنات محمد ثانيبابكرهاشماثار2811486758
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18778870854السواقى الجنوبية بناتمحمدالحسنسليمانبابكرجمانة2911048591

18746118830الرواد الخاصة بنين كسالعلىمحمد احمدحافظعبدالرحمن3011697844

22452014887كسال- عبدالودود الخاصة بنين ادريسصديقادريسعبدالقادر3111183381

18724800386كسال- عبدالودود الخاصة بنين عمارةالطيبراشدمحمد3211117263

18753105870كسال- عبدالودود الخاصة بنين عثمانمحمدعبدالماجدمحمد3311252890

20345669279كسال- آية الخاصة بنين موسىابراهيمخالدادم3411477977

18745114694كسال- آية الخاصة بنين احمدحسنالفاضلسيف االسالم3511236685

22422075507كسال- آية الخاصة بنين االمينعبدالمجيداالمينمصطفى3611395862

18723346983كسال- آية الخاصة بنين عبدهللامحمدعبدهللاياسر3711468212

18717170470كسال- عبدالودود الخاصة  بنات الزبيرمزملالزبيرايثار3811642808

18720058626كسال- عبدالودود الخاصة  بنات جادينحمد النيلنصر الدينفاطمة3911405569

18778231974كسال- عبدالودود الخاصة  بنات علىمحمد سعيدعلىمزن4011154844

18751052313كسال- عبدالودود الخاصة  بنات محمدادريسصالحندى4111178886

18982998093كسال- عبدالودود الخاصة  بنات محمدادريسافضلنعمات4211595621

18703056712كسال- عبدالودود الخاصة  بنات الشيخعليعمرهند4311427064

18792182929كسال- عبدالودود الخاصة  بنات ادمإسماعيلمحمدوسام4411109366

18752290495كسال- المستقبل الخاصة بنات صالحادمابراهيمصباح4511013551

18748863578كسال- آية الخاصة بنات عبدهللاادمهاشماالء4611651700

18793322219كسال- آية الخاصة بنات محجوبالحسنمحجوبامل4711284173

18569471292كسال- آية الخاصة بنات عبدالقادرمحمدالطيبايالف4811457807

18722189959كسال- آية الخاصة بنات عبدهللااحمدعاطفروان4911349401

18744620159كسال- آية الخاصة بنات علىادريسعبدالمنعملدن5011088877

18719774577كسال- آية الخاصة بنات محمداحمدمحمدمها5111190447

18778140578كسال- المدار الخاصة بنات محمدمدنىمحمدأسماء5211127138

18766364707كسال- المدار الخاصة بنات عليآدمعلىبسملة5311097641

18757584529كسال- المدار الخاصة بنات ابراهيمعبدهللامجديبلسم5411298726

18742152165كسال- المدار الخاصة بنات عبدالرحمنطيفورعلىفاطمة5511093957
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18766970472كسال- المدار الخاصة بنات عيسيعبدهللاهارونفاطمة5611085781

31367932761معلمين احمد الخير بنيناتيمادمابوزيدابوبكر5711187775

18700770181خشم القربة الجديدة بناتعليمحمدحافظخنساء5811451101

18735407054خشم القربة الجديدة بناتمحمدزينالهادياحمدريم5911026301

31391451339القربة- االوائل الخاصة بنين محمدعوض الكريماحمدمحمد6011698148

18700423899القربة- االوائل الخاصة بنات عمرادمعبدالمجيدخالده6111051907

18758564168القربة- االوائل الخاصة بنات محمدهاشمياسرعرفه6211172851

18709926465القربة- االوائل الخاصة بنات عليعثمانعادلمريم6311398779

18738764050القربة- االوائل الخاصة بنات عمرادممنصورمزدلفه6411043954

18732377683منازل البريسى بنينمحمدجبارة هللاقسم السيدحسين6511429550

19007335998ام القرى  بنات  حلفامحمدالنورادريسسهام6611688784

18774013345حلفا- البريسى بنات العاقبالعوضمحمدخلود6711373649

18741980709حلفا- منازل البريسى بنات عبد الرحيممحمدابراهيمشيماء6811159995

18709013510حلفا- منازل البريسى بنات سلمانمحمدعوض الكريمميساء6911181338

18517301873التعاونيات بنينمحمدعبد هللاخالدعبد هللا7011499798

25158406183معلمين اشكيت بناتكافئعليعباسنصرة7111173433

18773077424حلفا الجديدة- االميرية بنات أحمدالصافيأحمدمناسك7211058110

18730309493القفلة بناتعبدهللامحمدحسنامنة7311656473

18702701869حلفا- االرتقاء الخاصة بنين نعيمهاالمينعبد الرحمنعوض الكريم7411497505

18791191777حلفا- االوائل الخاصة بنين سائحقناويعمراحمد7511521046

18793136374حلفا- العال الخاصة بنات التايمحمدعبدهللاريان7611165657

25138851732حلفا- العال الخاصة بنات احمدعبدهللاالفاضلزينب7711519171

18944977758القضارف- دار العلوم الخاصة بنات محمد سعيدادماحمدعائشة7811225159

18927050772مقاديم الخاصة بناتابكريوسفمصطفىاسالم7911502382

18948596201مقاديم الخاصة بناتعمرمحمدمصطفىمشكاة8011542035

19059290910دار العلوم الخاصة بنينجمعةحسنمحجوبعبد الرحيم8111640321

18984013942معلمين القضارف النموذجية بناتاسماعيلابراهيماسماعيلبتول8211694043
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18986485129القضارف- االوائل الخاصة بنين االمينمحمداحمدحسام8311466021

22246310871أ- القضارف - معلمين الشمالية بنين سليماناحمدمحمدالمنذر8411131815

19228841903معلمين روكرو بنينادماتيممحمداحمد8511570344

Noالرقم الوطنيالمدرسةاإلستمارة

20379816636ود االمين المشتركةمحمدعلييوسفعبداللطيفرواح111057621

20395261269ابوقرع بناتبحرفضلحامدفتحية211298665

18390657029عطبرة- معلمين الشيخ حمد بنات محمدمحمودعصام الدينوئام311369660

18356535191عطبرة- البشارى الخاصة المشتركة حسنحسينحسنايالف411212807

12076994836بنات (3)الحامداب الحضريحسنعادلريم511189207

17229905619معلمين  سعدابى النموذجية بناتمرجانقسم هللاصالحمرام611109215

17238724569بورتسودان- المستقبل الخاصة بنات محمدهاشمخالدريم711039513

17218549188بورتسودان- الزعيم االزهرى بنين محمدعبدهللابشيرالنجاح811438367

19013950069معلمين االعتصام بنينحسنعبدالرحمنحمزهرابح911502587

18790384189معلمين كسال بنينالزينسليمانحسنبهاءالدين1011679997

18706939691الشرق الحديث الخاصة بنينمحمدعمرحامدعبدالعزيز1111151778

18732200011مكرام بنينمحمد الطيبعربيمحمد الطيبمنتصر1211507635

18775699893كسال- الهدى بنات حسينحسنمحمد علياسراء1311651092

18712515831معلمين الهدى بناتعمرالبليلابو عبيدةنفيسة1411474787

18721149127غرب القاش بناتبدويالنورخالدامنية1511376798

18771539544كسال- معلمين المواهب بنات عبدالباسطمصطفىوليدنفيسة1611608785

18717467248تاجوج بناتإسماعيلمحمدإبراهيمسارة1711202644

18781789249تاجوج بناتسعيدمحمداحمدصابرين1811407323

18729185179تاجوج بناتعمرحسينعمرفهيمة1911022537

18739843438كسال بناتمحمدصديقيعقوباية2011155280

18703056306كسال بناتعبد هللاعبد الرحمنضياء الدينخديجة2111065819

18326642429منازل ابو فاطمة بناتالياسعبدالسخىناصررجاء2211290413

18784833244معلمين عبدالعزيزعلى بناتعمرمحمدخالدمعالي2311046315

علوم التمريض

االسم
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18796659819كسال- آية الخاصة بنين عبدهللامصطفىعبد القادرمصطفى2411300109

18749096605كسال- عبدالودود الخاصة  بنات عمرمحمدعمرابتهال2511405156

18733500698كسال- عبدالودود الخاصة  بنات ادريسعمرعبد هللاامونة2611103532

18765941274كسال- عبدالودود الخاصة  بنات محمدعلىسعيدايثار2711140727

18756988129كسال- عبدالودود الخاصة  بنات فضالموسىسعيدنهى2811210223

18748276013كسال- عبدالودود الخاصة  بنات عثمانمحمدجعفروفاء2911427209

18783947923كسال- المستقبل الخاصة بنات احمدمهدىحسنرغد3011258640

18791701606كسال- المستقبل الخاصة بنات احمدمهدىحسنرهف3111096818

18777723046كسال- آية الخاصة بنات الفحلمحمد صالححسنانفال3211602598

18774813100كسال- آية الخاصة بنات زيدانعبدالرحمنعبدالقادرايثار3311556435

18742263367كسال- آية الخاصة بنات احمدمحمدهاشمريم3411001383

18749100887كسال- آية الخاصة بنات حمدحسنبابكرزينب3511271064

18764237642كسال- آية الخاصة بنات علىعطا الفضيلاسماعيلفيحاء3611234053

18742207819كسال- المدار الخاصة بنات النمرعلىجمالساجده3711559181

18761399545كسال- المدار الخاصة بنات ادمادريسصالحعدن3811334342

18758890856كسال- المدار الخاصة بنات فكياحمدعمرغفران3911471787

18735347301كسال- المدار الخاصة بنات محمدعربيادممهاد4011403778

18715356446كسال- المدار الخاصة بنات عثمانمحمد نورمحمد االمينمهجه4111354656

18702510196كسال- المدار الخاصة بنات ادريسعثمانابوبكريسرا4211648057

18709061615منازل خشم القربة الجديدة بناتعليالمرضيعليسلمى4311048145

18709367635معلمين ام القرى بنات حلفاحمداحمدعبدهللااخالص4411303444

18757561895معلمين ام القرى بنات حلفااحمدعبد القادرعبدهللاالصبر4511458549

25150689078منازل ام القرى بنات  حلفابلهيوسفعثمانسوسن4611486781

18700965507منازل ام القرى بنات  حلفاالصديقعلياحمدنمارق4711490419

18792762239حلفا الجديدة- العمدة احميدى بنين ادريسمحمد نورعبد الواحدمهند4811159963

18760703716معلمين ام رهو بنينمحمدعثمانهارونعثمان4911627354

18760681899دهب عبدالجابر بناتعبد الجبارسليمانيحيامل5011565894
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18758965138دهب عبدالجابر بناتاحمدعليخالدليمياء5111181255

18717009693معلمين  دهب عبدالجابر بناتمحمدمحمودعمرباهية5211008097

18793144541حلفا الجديدة- االميرية بنات محموديوسفرشادنسيبة5311414989

18743648702القفلة بناتاحمدحمد هللاحاتموفاق5411497996

18737845296حلفا- االرتقاء الخاصة بنين محمدحامدمحجوبمحمد5511318783

18758827309حلفا- العال الخاصة بنات محمد صالحمحمدخالدرنين5611074442

25193182419حلفا- االوائل الخاصة بنات حسب هللامحمدرجبراوية5711674514

18760350606حلفا- االوائل الخاصة بنات تقلحربةمحمدينروعه5811215131

25190196588حلفا- االوائل الخاصة بنات هاشممحمدعليياسمين5911248871

18923051522القضارف- المنارة الخاصة بنات ادريسمحمدعثمانمروة6011476178

18929879514القضارف االميرية بناتتقلابراهيممحمدتقى6111272962

20393780109القضارف- جيل الريادة الخاصة بنين حامدعلىآدمشهاب الدين6211553459

19625341833العباسية- معلمين الموريب بنين آدمإبراهيمإسماعيلعامر6311547854

اللعيت- معن الخاصة بنين عبدالرحيمالطيبابراهيمعبدالكريم6411685320

Noالرقم الوطنيالمدرسةاإلستمارة

18732667600معلمين الميرغنية بناتعليمحمدبابكراسيل111035782

18767134069معلمين الميرغنية بناتمحمدعبدهعثماناالء211265829

18710906786تاجوج بناتصالححمادخليفةحليمة311331559

18742090000معلمين كسال بناتاوشيكهيكلبشيرميادة411269371

18730011979منازل القفلة بناتعوض الكريمبابكرالشيخمنهل511614847

Noالرقم الوطنيالمدرسةاإلستمارة

18711131743معلمين االعتصام بنينعثمانتوفيقمحمداحمد111022502

18760830759معلمين منير بنينحمزهبلهمالكانس211356961

18729891776معلمين منير بنينمحمدحامدعمرحامد311209869

12090124816عمر الحاج موسى بنينمحمدعلىعثمانادريسعثمان411424652

كسال الجديدة بنيناالماماحمدصالحمحمد511455227

اإلقتصاد والبنوك

االسم

اللغة اإلنجليزية

االسم
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18793154559كسال الجديدة بنينمختارابراهيمعابدينمحمد611083806

18737870440معلمين كسال الجديدة بنينعبدهللاعبدالرحيمقرشيعبدهللا711210076

18712487418معلمين الميرغنية بناتاحمدحسنبدرالدينرغده811512931

18796201368معلمين الميرغنية بناتعبدالعظيممحمدبرعيفاطمة911463269

12044181459العامرية بناتحامدابراهيممنورمزن1011378180

18974875362كسال- عبدالودود الخاصة بنين بشيرفرجاحمدسعيد1111076609

كسال- البوصلة الخاصة بنين حامدميرغنىعبدالوهابحسن1211288478

18761275654كسال- عبدالودود الخاصة  بنات إسحاقسيف الدينعبد العزيزسجود1311489916

18794930423القربة- االوائل الخاصة بنات محمدعليالدودموده1411106431

18729923209القربة- ايثار الخاصة بنات سعيدمحمدعوضثريا1511155199

18705256203حلفا االميرية بنينعبد الحميدشوقياسامهمؤمن1611226887

18708106896حلفا- االوائل الخاصة بنين احمدعبدالرازقحسناحمد1711236323

18762296070حلفا- االوائل الخاصة بنات عبدالمجيدجيب هللاعبدالعظيممسكه1811034287

18992142737القضارف- معلمين المطار بنين مختاراألمينابوبكرمحمد1911527582

11509154749القضارف- االوائل الخاصة بنين محمدعبدالقادرالطيباحمد2011387278

القربة التجارية بناتاسماعيلحامدمحمدشيماء2111000886

20371187239الحواتة التجارية بناتيحىمحمدإبراهيمهالة2211221946

Noالرقم الوطنيالمدرسةاإلستمارة

18767474222جبل اولياء- المجد الخاصة بنات ادبى اميرادريس نورمحمدعليافاق111259207

22403473427منير بنينالحاجعبدهللااحمدمحمد211230021

18733324082معلمين منير بنينمحمدمحمداحمدبسام311313117

18710089849محمد عبدهللا خلف هللا بنين كسالعلياحمدعمراسامه411024746

18713123579محمد عبدهللا خلف هللا بنين كسالحسينموسيحسينالمؤيد511259618

18748247272محمد عبدهللا خلف هللا بنين كسالاحمدمحمد حسنقمر الدينايمن611215689

18778877834معلمين محمد عبدهللا خلف هللا كسالالحاجصديقمحي الدينغسان711661804

18709714438معلمين محمد عبدهللا خلف هللا كسالعليمحمودعليمحمود811552464

18731782789الشرق الحديث الخاصة بنينمحمدبابكرمحمداحمد911174761

العلـوم اإلداريـة

االسم
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18748753725الشرق الحديث الخاصة بنيناسماعيلعبدالنوراسماعيلعبدالنور1011085681

18740014939كسال- الشرق بنين احمدمحمدموسيعبد الرحمن1111240676

18788373726مكرام بنينبخيتايمانحسنابراهيم1211370317

18710724539معلمين مكرام بنينمحمدادمادريسمحمد1311223721

18771504808تاجوج بناتالطيبمحجوبالطيبمنار1411683433

18760754335معلمين  تاجوج بناتادروبمحمدخالدريم1511161990

كسال- المنهل بنات محمدالصديقمجذوبرؤى1611599004

18725551679الرواد الخاصة بنين كسالاحمدعبدهمجدياكرم1711449950

18738228865كسال- عبدالودود الخاصة بنين همدشبشسميراحمد1811564477

18711508808كسال- عبدالودود الخاصة بنين عيسىعبدهللاعليعبدهللا1911518330

18774283198كسال- عبدالودود الخاصة بنين عثمانالمباركابوالقاسممحمد2011438529

18756442336كسال- عبدالودود الخاصة بنين احمدالحاجعادلمحمد2111355510

18752013413كسال- عبدالودود الخاصة بنين محمدسرالختمعصاممحمد2211291240

19027797453كسال- عبدالودود الخاصة بنين اكدمحمدطاهرمصعب2311257523

18744291487كسال- آية الخاصة بنين احمدمحمد عثمانسيد علىبرار2411553957

18700994726الوليد الخاصة بنينطيفورمحمدابراهيمانس2511374024

كسال- البوصلة الخاصة بنين عثمانيسنالنور حسينامير2611256433

18762079534كسال- عبدالودود الخاصة  بنات عثمانموسىعثمانروان2711024158

18759602928كسال- عبدالودود الخاصة  بنات محمدخلف هللاالحاجنجوى2811649135

18782331633منازل ودالحليو بنينعلىمحمدعبداللطيفابوحنيفه2911649975

18717158063تلكوك بنينطهفكىحسنعلى3011490735

18711667838منازل تواييت بنينابوعلىعبدالرحمنعمرعلى3111269913

25193674747سيتيت بنينمحمد نورمحمد عليمحمد نوربشار3211200815

خشم القربة بنينالشريفالنورابراهيممحمد3311684085

18715472442منازل خشم القربة الجديدة بناتعليعبد هللاصالحسلمى3411309767

18729690058القربة- االوائل الخاصة بنين محمدمحجوبيوسفمحمد3511106480

19024715277منازل البريسى بنينالصديقحمد النيلادممحمد3611013040
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18788678380القربة- ايثار الخاصة بنات عثمانعلىمحمدمروه3711434929

18725082549دهب عبدالجابر بناتعبدهللامحمدعبد هللاداليا3811218398

18211390722حلفا- االوائل الخاصة بنين معوضنورفوزيمحمد3911655703

18988135565القضارف االميرية بناتاحمدادمادريساريج4011650949

18936104836القضارف القديمة بنينبلعيدآدمأحمدعلي4111068611

18997925612منازل دوكة بنينمحمدخالدذوالكفلموسى4211056350

19039479504قريب بنينحمدالنيلمحمدابراهيمأحمد4311121386

Noالرقم الوطنيالمدرسةاإلستمارة

11285580839معلمين قرنفلى الحكومية بنينمحمدعليعليمحمدعليهشام111595910

17276003069معلمين  الكمالى بناتاحمدعثماناحمدهبه211305165

18719219428معلمين منير بنينمعدانعكاشهسليمانعبدالرازق311432194

18741091120كسال بنينعليالحاجابراهيماحمد411618542

18719613909كسال بنينهارونمحمدتوفيقمحمد511075241

18701971723كسال- دار االرقم بنين أحمدعثمانعلىعروة611287865

18731617378معلمين محمد عبدهللا خلف هللا كسالاكدمحمدعباسعبدهللا711685790

18792001223الشرق الحديث الخاصة بنينطادهموسىمحمدعمر811363409

18784857632كسال الجديدة بنينمحمدزينمصطفيعثمانمهند911548254

18780203716معلمين كسال الجديدة بنينابراهيممحمد عليعبدالعزيزخالد1011583197

18766279283معلمين الهدى بناتمحمدهمدعبد هللارزان1111000891

18777856739معلمين الميرغنية بناتالسيدفؤادساميرغدة1211038437

18714552596كسال- المواهب بنات محمداالمينرجبمحمداالمينمشتهى1311003422

18700568146تاجوج بناتعافةابراهيمفرجبشائر1411687490

22292244592تاجوج بناتنوربشيرعبد الوهابزمزم1511084425

18761387438تاجوج بناتعمربابكراحمدسندس1611473973

18747279173تاجوج بناتاحمدحاج سعيدعبد الحفيظعال1711456718

18752234216تاجوج بناتعليعبد اللطيفعبد الملكفاطمة1811294792

25184119783المنار بنات كسالمحمدعبدهللاحسينإشراقة1911620374

القانون

االسم
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18774024056المنار بنات كسالادمعبدالعزيزجمالنصره2011394222

18771049147معلمين كسال بناتحامدوالىحامدامنة2111294063

18715551832معلمين كسال بناتحسنحسينحسنمهاد2211679011

ابو فاطمة بناترمضانحسيننميريايمان2311584778

ابو فاطمة بناتموسىابراهيمحسنرؤى2411570226

18705555329كسال- المنهل بنات زكريامحمداسماعيلفاطمه2511171873

كسال- المنهل بنات محمدالصديقمجذوبحنان2611093062

18744037965كسال- المنهل بنات داؤدجبريلحمزهرأفه2711192417

18758465765السواقى الجنوبية بناتعثمانزين العابدينعمراروى2811474557

18789783029السواقى الجنوبية بناتعلىعوضبابكرامنه2911355953

18779005726كسال- الهداية بنات محمد عثمانحاجصالحمودة3011421819

18721704585كسال- عبدالودود الخاصة بنين محمديوسفعثمانعبدهللا3111438247

18752809566كسال- البوصلة الخاصة بنين ادريسحسنعبدالعزيزحسن3211422073

18711083819كسال- عبدالودود الخاصة  بنات سراجمحمدقرشيهبه3311042966

18798295503كسال- المستقبل الخاصة بنات الحسينعابدينحسنسعاد3411283934

18797794976كسال- آية الخاصة بنات محمدسيف الدينعمرحليمه3511260567

18750468918كسال- آية الخاصة بنات ابراهيممالمموسىغفران3611418565

18798256186كسال- آية الخاصة بنات موسىعبدهللامختارمأب3711248558

18712398900كسال- آية الخاصة بنات محمدبخيتعمروقار3811436268

18791517318معلمين ود شريفى بناتعبدهللاصالحمحمدروان3911137819

18741058982خشم القربة بناتبلهعبد القادرصالحاريج4011462766

18743773632حلفا الجديدة- االميرية بنات آدممحمدإبراهيمعرفة4111136484

Noالرقم الوطنيالمدرسةاإلستمارة

24633810731طيبة الحسناب بنينمحمدابراهيمخالدمحمد111216663

18773602128معلمين منير بنينمحمدعلىعبدالقادراحمد211556479

18729931571معلمين منير بنينسيداحمدعبيدنصرالدينسالف الدين311695934

18745028909معلمين منير بنينمحمدعلىمحمدعلى411106197

تقنية المعلومات

االسم
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18786064718معلمين منير بنينحمدانعوضاحمدمظفر511344111

18737117832كسال- دار االرقم بنين محمدنورمحمدعصام611292103

18703060365الشرق الحديث الخاصة بنينعليحسب هللاعثمانعمر711330754

18700971290الشرق الحديث الخاصة بنيناالمينابراهيممحمودمعاذ811354340

18730256015معلمين الشرق بنين كسالسليمانادمحسينحذيفة911370752

18712103990معلمين مكرام بنينابكرابراهيمعلىالماحي1011435458

18755269683معلمين مكرام بنينابوفاطمةادريساونوراوهاج1111575939

18715839636معلمين الميرغنية بناتصالحياسينبشيرصابرين1211411688

18714054826تاجوج بناتاحمدعبد هللاحسنامل1311574585

18733591406معلمين السواقى الشمالية بناتعطا الفضيلمحمدسليمانايمان1411007742

18702511360السواقى الجنوبية بناتعلىادريسصالحيقين1511157199

18724130180كسال- الهداية بنات حامدصالحجعفرمالذ1611228870

18780217673كسال- عبدالودود الخاصة بنين ادريسيعقوبإبراهيمعبدهللا1711300787

18728883499كسال- عبدالودود الخاصة بنين البشيرالجزوليحاتمالجزولي1811609307

كسال- عبدالودود الخاصة بنين ادمحسنمحمودحسن1911285838

18735042053كسال- عبدالودود الخاصة بنين فرحإسماعيلالطاهرمختار2011174207

18707569042كسال- آية الخاصة بنين حسنعلىمعاذسعد2111647124

18795522742كسال- البوصلة الخاصة بنين طهادريسمحمدعبدهللا2211166572

18749016234كسال- البوصلة الخاصة بنين ادمبابكرعصام الدينقتيبة2311563739

18940949419كسال- عبدالودود الخاصة  بنات همديعقوبيوسفهناء2411470102

18786609804كسال- عبدالودود الخاصة  بنات محمدحسينجمالاروى2511208643

18781697222منازل ود الحليو الجديدة بناتعمرمحمدعمرمزن2611090149

18786811195معلمين اروما بنينعثمانمحمدأنورمحمد2711038508

18790906453القربة- االوائل الخاصة بنين حسنسليمانعبدالرحمنخالد2811254129

18712984759حلفا- ام القرى بنين  عبدهللاالبشيرعبد الرحمنالواثق2911537610

18754593518البريسى بنينالمليحفزعفيصلمحمد3011537482

18729567408ام القرى  بنات  حلفامحمداحمدعدالنمودة3111195606
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25106706313حلفا- االوائل الخاصة بنين عبدهللاالبشيرالرشيداحمد3211049144

18741399969حلفا- االوائل الخاصة بنات حسنصالحشعبانشهد3311570451

18924958599معلمين الشريف الهندى بنات القضارفعباسقاسمعماددعاء3411334842

18915611566منازل ام شجرة بنينعثماناحمدابو بكرعبد الوهاب3511092630
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ملحوظات

الطب والجراحة
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ملحوظات

المختبرات الطبية
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ملحوظات

علوم التمريض
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ملحوظات

ملحوظات

اإلقتصاد والبنوك

اللغة اإلنجليزية

24



ملحوظات

العلـوم اإلداريـة

25
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ملحوظات

القانون

27



ملحوظات

تقنية المعلومات

28
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30


