
النسبةالكليةالرمز

83كليـة ا�داب1116221100

78.6كليـة علوم الجغرافيا والبيئة1116222400

85.4كليـة الدراسـات ا قتصـادية وا جتماعيـة1116311100

86.6كليـة القـانـون1116381100

89مدرسة العلـوم ا)داريـة1116341100

93.7كليـة الطــب1116721100

91.7كليـة طـب ا,سـنان1116721200

91.3كليـة الصـيـدلـة1116721300

89.1كليـة علـوم المختبـرات الطبيـة1116721400

85.6كليـة علوم الـتـمـريـض - ط/ب1116721500

81.7كليـة الصحـة العـامـة وصحـة الـبـيـئــة1116721600

82كليـة الطب البيطري1116641100

74.1كليـة ا)نتـاج الحيواني1116641700

71.3كليـة الـزراعـة1116621100

69.4كليـة الغـابــات1116623100

89.1كليـة العمـارة1116581100

88.4كليـة الھندسـة قسـم المـدنية1116581200

90.6كليـة الھندسـة قسـم الميكـانيكية1116521100

92.9كليـة الھندسـة قسـم الكھربـائية1116521200

86.3كليـة الھندسـة قسـم الكيميـائية1116521300

82كليـة الھندسـة قسـم المسـاحة1116521400

77.4كليـة الھندسـة قسـم الزراعيـة والبيولوجية1116521500

84كليـة الھندسـة قسـم النفـط والغاز الطبيعي1116521600

79.7كليـة الھندسـة قسـم التعـديـن1116541100

76كليـة العلـوم قسـم ا,حياء1116421100

76.7كليـة العلـوم قسـم الفيزياء1116441100

85.4كليـة العلـوم الريـاضية قسم الحـاسوب1116481100

87.7كليـة العلوم الرياضية قسم تقانة المعلومـات1116481200

جامعــة الخرطـوم
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77.9كليـة العلـوم الريـاضية قسم الريـاضيات1116461200

81كليـة العلـوم الريـاضية قسم ا)حصـاء1116461300

82.4كليـة العلـوم الريـاضية قسم - الريـاضيات - علوم الحـاسوب)1116481103

83.4كليـة العلـوم الريـاضية قسم (ا)حصـاء +علوم الحـاسوب )1116481104

69.6كليـة التربية قسـم ا,حيـاء1116141100

60كليـة التربيـة قسـم الكيميـاء1116141200

65.9كليـة التربيـة قسـم الريـاضيـات1116141300

60كليـة التربيـة قسـم الفيزيـاء1116141400

68.1كليـة التربيـة قسم علوم اسرية - التغذية الصحية والع/جية1116141600

77.7كليـة التربيـة قسـم اللغة العربيـة1116141700

79.9كليـة التربيـة قسـم اللغة ا نجليزيـة1116141800

75.1كليـة التربيـة قسـم اللغة الفرنسيـة1116141900

76.6كليـة التربيـة قسـم الجغرافيــــا1116142100

75كليـة التربيـة قسـم التــاريـــخ1116142200

74.1كليـة التربيـة قسـم علم نفس تربـوى1116142300

70كليـة التربيـة مرحلـة ا,سـاس1116143100

69.7كليـة التربيـة قسم التعليم قبل المدرسة1116143200

72.7كليـة التربيـة قسم التربية الخاصة1116143300

72.1كليـة التربيـة قسم التربية البدنية الرياضية (البدنية)1116145100

النسبةالكليةالرمز

86.3كليـة علوم الـتـمـريـض - طالبات1126721500

النسبةالكليةالرمز

69.3كليـة أصـول الـديـن1136224400

62.3كليـة الدعــوة1136224500

76.7كليـة الشـريعـة والـقـانـون1136381200

70.6كليـة ا)عـــــــــــ/م1136321100

67.3كليـة ا�داب1136221100

71.4كليـة ا�داب قسـم اللغـة ا)نجلـيزية1136221300

66.9كليـة ا�داب قسم علم النفـس1136222300

جامعــة الخرطـوم طالبات

جامعــة أم درمـان ا)سـ/مية
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67كليـة ا�داب قسم الخدمة ا)جتماعيـة1136222500

65.1كليـة ا�داب قسم علم ا جتمـاع1136311500

73.6كليـة ا قتصاد والعلــوم السـياسـية - ا قتصـاد1136311100

69.4كليـة ا قتصاد والعلــوم السـياسـية - ا قتصـاد - المعيلق1136311101

69.4كليـة ا قتصاد والعلــوم السـياسـية - ا)حصـاء1136311200

70.1كليـة ا قتصاد والعلــوم السـياسـية - العلوم السياسيـة1136311300

76.9كليـة العلـوم ا)داريـة - المحـاسبة1136341200

72.9كليـة العلـوم ا)داريـة - المحـاسبة - المعيلق1136341201

75.1كليـة العلـوم ا)داريـة - إدارة ا,عمـال1136341300

72.4كلية العلوم ا)دارية - التسويق1136341600

61.9كليـة اللغـة العـربيـة - اللغة العربية وآدابھا1136223100

63.4كليـة اللغـة العـربيـة - اللغة العربية للناطقين بغيرھا1136223101

58.9كليـة التربيـة - ا,حيـاء - الكـيـمـيـاء1136141100

50كليـة التربيـة - الكـيـمـيـاء - ا,حيـاء1136141200

50كليـة التربيـة - الريـاضيـات - الفيزيـاء1136141300

50كليـة التربيـة - الفيزيـاء - الريـاضيـات1136141400

66.3كليـة التربيـة - اللغـة العـربيــــة وآدابـھا1136141700

67.1كليـة التربيـة - اللغة ا)نجليزيـة وآدابـھا1136141800

66.6كليـة التربيـة - الجغرافيـا - التاريـخ1136142100

65.7كليـة التربيـة - التاريـخ - الجغرافيـا1136142200

65.3كليـة التربيـة - الدراسـات ا)سـ/مية1136142400

91.3كليـة الـطـب والعلـوم الصحيـة1136721100

88.3كليـة الـصـيـدلــة1136721300

86.7كليـة المختبـرات الطبيـة1136721400

71.6كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحـاسوب1136481100

70.3كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعـلومات1136481500

71.1كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقنية المعـلومات1136481200

50كليـة العلـوم والتقانة - الرياضيـات1136461100

61.7كليـة العلـوم والتقانة - الفيزيـاء1136441100
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70.7كليـة العلـوم والتقانة - الجيولوجيـا1136441200

64كليـة العلـوم والتقانة - الكيميـاء1136421200

55.9كليـة العلـوم والتقانة - النبـات1136421300

58.6كليـة العلـوم والتقانة - الحيـوان1136421400

63.6كليـة العلـوم والتقانة - التقنيـة ا)حيائيـة1136421500

62كليـة العلـوم والتقانة - التغذيـة وتقنيـة التغذيـة1136421600

66.3كليـة العلـوم والتقانة - الفلك وا)رصاد الجوى1136441400

61.6كليـة الزراعة - المحاصيل الحقلية1136621200

62كليـة الزراعة - وقاية النباتات1136621300

58.7كليـة الزراعة - البساتين1136621500

61.4كليـة الزراعة - ا قتصاد الزراعى والتنمية الريفية1136621600

65.7كليـة الزراعة - ا نتاج الحيوانى1136621700

63كليـة الزراعة - علوم وتقانة ا غذية1136621900

68.3كليـة الزراعة - الھندسة الزراعية1136622100

58كليـة الزراعة - زراعة ا راضى القاحلة والصحراء1136622500

50كليـة الزراعة - تخطيط وتنسيق الحدائق1136622600

63.7كليـة الزراعة - انتاج الدواجن1136622700

77كليـة الھندسـة قسـم الھندسة الميكانيكية - ط/ب فقط1136521100

77.6كليـة الھندسـة قسـم الھندسة الكھرباء والحاسوب1136521200

75.9كليـة الھندسـة قسـم ھندسة المسـاحة - ط/ب فقط1136521400

75.1كليـة الھندسـة قسـم ھندسة التعـديـن - ط/ب فقط1136541100

78.4كليـة الھندسـة قسـم ھندسـة العـــمارة والتخطيـط1136581100

78.6كليـة الھندسـة قسـم الھندسة المدنيـة1136581200

النسبةالكليةالرمز

67.3كليـة أصـول الـديـن1146224400

65.6كليـة الدعــوة1146224500

77.1كليـة الشـريعـة والـقـانـون1146381200

72.9كليـة ا)عـــــــــــ/م1146321100

71كليـة ا�داب1146221100

جامعــة أم درمـان ا)سـ/مية (طالبات)
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75.7كليـة ا�داب قسـم اللغـة ا)نجلـيزية1146221300

71.4كليـة ا�داب قسم علم النفـس1146222300

69.7كليـة ا�داب قسم الخدمة ا)جتماعيـة1146222500

69.1كليـة ا�داب قسم علم ا جتمـاع1146311500

76.3كليـة ا قتصاد والعلــوم السـياسـية - ا قتصـاد1146311100

70.6كليـة ا قتصاد والعلــوم السـياسـية - ا قتصـاد - المعيلق1146311101

72كليـة ا قتصاد والعلــوم السـياسـية - ا)حصـاء1146311200

71.1كليـة ا قتصاد والعلــوم السـياسـية - العلوم السياسيـة1146311300

80.4كليـة العلـوم ا)داريـة - المحـاسبة1146341200

72.1كليـة العلـوم ا)داريـة - المحـاسبة - المعيلق1146341201

78.9كليـة العلـوم ا)داريـة - إدارة ا,عمـال1146341300

73.4كلية العلوم ا)دارية - التسويق1146341600

69كليـة اللغـة العـربيـة - اللغة العربية وآدابھا1146223100

67.4كليـة اللغـة العـربيـة - اللغة العربية للناطقين بغيرھا1146223101

67.4كليـة التربيـة - ا,حيـاء - الكـيـمـيـاء1146141100

65.3كليـة التربيـة - الكـيـمـيـاء - ا,حيـاء1146141200

64.4كليـة التربيـة - الريـاضيـات - الفيزيـاء1146141300

62.1كليـة التربيـة - الفيزيـاء - الريـاضيـات1146141400

50كليـة التربيـة - العلـوم ا,ســريـة - طالبات فقط1146141600

75كليـة التربيـة - اللغـة العـربيــــة وآدابـھا1146141700

74.7كليـة التربيـة - اللغة ا)نجليزيـة وآدابـھا1146141800

73.7كليـة التربيـة - الجغرافيـا - التاريـخ1146142100

73كليـة التربيـة - التاريـخ - الجغرافيـا1146142200

74.7كليـة التربيـة - الدراسـات ا)سـ/مية1146142400

69.1كليـة التربيـة - رياض ا,طفال والتربية الخاصة - طالبات فقط1146143200

91.9كليـة الـطـب والعلـوم الصحيـة1146721100

89.6كليـة الـصـيـدلــة1146721300

87.6كليـة المختبـرات الطبيـة1146721400

84.3كليـة التمريـض - طالبات فقط1146721500
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80.4كليـة التمريـض - طالبات فقط - المعيلق1146721501

70.9كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحـاسوب1146481100

69.9كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعـلومات1146481500

71.7كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقنية المعـلومات1146481200

61.4كليـة العلـوم والتقانة - الرياضيـات1146461100

66.6كليـة العلـوم والتقانة - الفيزيـاء1146441100

71كليـة العلـوم والتقانة - الجيولوجيـا1146441200

73.6كليـة العلـوم والتقانة - الكيميـاء1146421200

61.7كليـة العلـوم والتقانة - النبـات1146421300

62.6كليـة العلـوم والتقانة - الحيـوان1146421400

73.4كليـة العلـوم والتقانة - التقنيـة ا)حيائيـة1146421500

71.7كليـة العلـوم والتقانة - التغذيـة وتقنيـة التغذيـة1146421600

66.6كليـة العلـوم والتقانة - الفلك وا)رصاد الجوى1146441400

61.7كليـة الزراعة - المحاصيل الحقلية1146621200

62.3كليـة الزراعة - وقاية النباتات1146621300

59.7كليـة الزراعة - البساتين1146621500

62.3كليـة الزراعة - ا قتصاد الزراعى والتنمية الريفية1146621600

68.1كليـة الزراعة - ا نتاج الحيوانى1146621700

66.7كليـة الزراعة - علوم وتقانة ا غذية1146621900

68كليـة الزراعة - الھندسة الزراعية1146622100

59.4كليـة الزراعة - زراعة ا راضى القاحلة والصحراء1146622500

61.3كليـة الزراعة - تخطيط وتنسيق الحدائق1146622600

62.6كليـة الزراعة - انتاج الدواجن1146622700

75.3كليـة الھندسـة قسـم الھندسة الكھرباء والحاسوب1146521200

76.4كليـة الھندسـة قسـم ھندسـة العـــمارة والتخطيـط1146581100

75.3كليـة الھندسـة قسـم الھندسة المدنيـة1146581200

النسبةالكليةالرمز

92.3كلية الطب - الطب والجراحة1156721100

90.9كلية طب ا,سنان1156721200

جامعــة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا
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90.3كلية الصيدلة1156721300

88.3كليـة علوم المختبرات الطبية - علوم المختبـرات الطبيــة1156721400

87.6كليـة علوم ا,شـعة الطبيـة - تكنولوجيا ا,شعة التشخيصية1156721700

87.1كليـة علوم ا,شـعة الطبيـة - تكنولوجيا الع/ج با,شعة1156721800

83.9كليـة الھندسـة - الھندسة الميكانيـكية1156521100

86.4كليـة الھندسـة - الھندسة الكھربائيـة1156521200

85.1كليـة الھندسـة - الھندسة المدنيـة1156581200

82.9كليـة الھندسـة - ھندسـة ا)لكترونيات1156521700

82كليـة الھندسـة - ھندسـة الطيران1156521800

88.3كليـة الھندسـة - الھندسة الطبية الحيوية1156521900

79.1كليـة الھندسـة - الھندسة النووية1156522100

79كليـة الھندسـة - ھندسـة المساحة1156521400

79كليـة الھندسـة - تكنولوجى ھندسة مدنية1156582100

79كليـة الھندسـة - تكنولوجى ھندسة كھربائية1156523200

78.3كليـة الھندسـة - تكنولوجى ھندسة ميكانيكية1156523100

78كليـة الھندسـة - تكنولوجى ھندسة الكترونية1156523400

76.7كليـة الھندسـة - تكنولوجى ھندسة المساحة1156523500

83.6كليـة ھندسـة النفط والتعدين - ھندسة النفط1156521600

77.9كليـة ھندسـة النفط والتعدين - ھندسة إستكشاف النفط )ط/ب فقط)1156521601

81.4كليـة ھندسـة النفط والتعدين - ھندسة نقل وتكرير النفط1156521602

76.3كليـة ھندسـة النفط والتعدين - ھندسة التعدين1156541100

85.6كليـة العمارة والتخطيط1156581100

80.6كلية ھندسة وتكنولوجيا الصناعات - الھندسة الكيميائية1156521300

70.4كلية ھندسة وتكنولوجيا الصناعات -  ھندسة النسيج1156541200

72.7كلية ھندسة وتكنولوجيا الصناعات -  ھندسة البولمير ( تصنيع ب/ستيك)1156541300

65كلية ھندسة وتكنولوجيا الصناعات -  البولمير ( مواد مركبة)1156541700

69كلية ھندسة وتكنولوجيا الصناعات -  ھندسة الصناعات الجلدية1156541400

72.9كلية ھندسة وتكنولوجيا الصناعات - البكالريوس التكنولوجى فى  ھندسة تصنيع ا,غذية1156542100

74.3كليـة ھندسة المياه والبيئة - ھندسة موارد المياه1156581300
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72.4كليـة ھندسة المياه والبيئة - الھندسة البيئية1156581400

80.4كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب1156481100

79كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - الحاسوب ونظم المعلومات1156481500

81.9كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم الحاسوب والشبكات1156481300

85كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - ھندسة البرمجيات1156481400

80.7كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات1156481200

83.7كليـة العلــوم - المختبرات العلمية - كيميــــاء1156421201

79.7كليـة العلــوم - المختبرات العلمية - فيزيــــاء1156441101

62كليـة العلــوم - الرياضيـــات1156461100

73.7كليـة العلــوم - الفيزيـــــاء1156441100

76.3كليـة العلــوم - الكيميـــــاء1156421200

69.3كليـة العلــوم - ا)حصـاء1156461300

78.1كلية العلوم - الجيولوجيا1156441200

66.9كلية العلوم - النبات1156421300

69.7كلية العلوم - البكالريوس التكنولوجى فى الفيزياء1156443100

70.1كلية العلوم - البكالريوس التكنولوجى فى الكيمياء1156423100

64.4كلية العلوم - علم الحيوان1156421400

78.7كلية العلوم - الكيمياء الحيوية1156421202

84كليـة الدراسات التجارية - المحاسبة والتمويل1156341200

83.3كليـة الدراسات التجارية - التكاليف والمحاسبة ا دارية1156341400

84.7كليـة الدراسات التجارية - البنوك والتمويل1156341500

83.9كليـة الدراسات التجارية - إدارة ا,عمال1156341300

81.3كليـة الدراسات التجارية - ا قتصاد التطبيقي1156311100

83.1كليـة الدراسات التجارية - نظم المعلومات ا)دارية1156341301

80.7كليـة الدراسات التجارية - التسويق1156341600

76.1كليـة الدراسات التجارية - الســـــكرتارية1156341800

66.3كليـة التربيـة ريـاضيـات1156141300

68.1كليـة التربيـة كيميـــاء1156141200

60.3كليـة التربيـة فيزيــاء1156141400
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65.6كليـة التربيـة التقنيـة - كھربـاء1156144200

64.6كليـة التربيـة التقنيـة - ميكانيكـا1156144300

65.4كليـة التربيـة التقنيـة - مدنيـة1156144400

77.6كليـة التربيـة لغـة إنجليزيـة1156141800

73.7كليـة التربيـة لغة فرنسيـة1156141900

75كليـة التربيـة علـم النفـس1156142300

75.7كليـة التربيـة لغـة عربيـة1156141700

59كليـة التربيـة الفنيـة1156211200

74كليـة التربيـة أسـاس1156143100

67.7كليـة التربيـة التعليم قبل المدرسة1156143200

66.7كليـة الفنـون الجميـلة والتطبيقيـة1156211100

71.6كليـة الدراسـات الزراعيـة - تكنولوجيـا ا,غذيـة1156621900

65كليـة الدراسـات الزراعيـة - وقايـة النبــات1156621300

64.1كليـة الدراسـات الزراعيـة - إرشاد زراعي وتنمية ريفية1156621400

72.1كليـة الدراسـات الزراعيـة - الھندسـة الزراعيــــة1156622100

62.4كليـة الدراسـات الزراعيـة - البســـــــــاتين1156621500

65.7كليـة الدراسـات الزراعيـة - علـوم التربـة والميـاه1156621800

61.3كليـة الدراسـات الزراعيـة - إنتـاج محاصيـل حقـلية1156621200

67.9كليـة الدراسـات الزراعيـة - ا قتصـاد الزراعـي1156621600

70كليـة الدراسـات الزراعيـة - إنتـاج حيوانـي1156621700

50كليـة الدراسـات الزراعيـة - علوم ا,سرة والمجتمع1156622900

81.3كليـة الطـب البيطـري1156641100

64.9كليـة علوم وتكنولوجيا ا)نتاج الحيواني - ا)نتـاج الحيوانـي1156641700

62.6كليـة علوم وتكنولوجيا ا)نتاج الحيواني - علوم ا,سـماك والحيـاة البرية1156641800

62.4كليـة علوم الغابــات والمراعـــى - علـوم الغابـــــات1156623100

60.4كليـة علوم الغابــات والمراعـــى - علوم المراعـى1156623200

68.4كليـة الموسـيقا والدرامـا - الموسـيقا1156211300

66.4كليـة الموسـيقا والدرامـا - الدرامــا1156211400

64.3كليـة التربيـة البدنية والرياضة1156145100
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73.3كليـة اللغات - لغـة عربيـة1156221200

77.3كليـة اللغات - لغـة فرنسيـة1156221400

81.4كليـة اللغات - لغـة إنجليزيـة1156221300

77.3كليـة علـوم ا تصـال1156321100

النسبةالكليةالرمز

81.7كليـة ھندسـة النفط والتعدين - ھندسة النفط-طالبات1166521600

77.3كليـة الدراسات التجارية - الســـــكرتارية-طالبات1166341800

66.9كلية التربية البدنية والرياضة - طالبات1166145100

النسبةالكليةالرمز

93.3كليـة الطـب1176721100

91كليـة طـب ا,سنـان1176721200

90.7كليـة الصـيـدلـة1176721300

89كليـة علوم المختبـرات الطبيـة1176721400

84.9كليـة العلـوم الطبيـة التطبيقيـة - التمريـض1176721500

76.3كليـة العلوم الصحـية والبيئيـة - الحـوش1176721600

79.3كليـة العلـوم الطبيـة التطبيقيـة - علم النفـس الصحـي1176721900

87.3كليـة العلـوم الطبيـة التطبيقيـة - التخـديـر1176722100

83.3كليـة العلـوم الطبيـة التطبيقيـة - الع/ج الطبيعى1176722300

60.4كليـة العلـوم الطبيـة التطبيقيـة – القبالة – طالبات فقط1176722500

60.3كليـة العلـوم الـزراعيـة1176621100

62.3كليـة ا)نتـاج الحيواني - علوم الحياة البرية - المناقل1176622300

61.4كلية ا نتاج الحيوانى - انتاج الدواجن - المناقل1176622700

59.4كلية ا نتاج الحيوانى - وراثة وتربية الحيوان - المناقل1176641700

58.3كلية ا نتاج الحيوانى - تغذية الحيوان - المناقل1176641701

57كلية ا نتاج الحيوانى - انتاج وتقانة ا سماك - المناقل1176641800

57.1كلية ا نتاج الحيوانى- انتاج وتقانة اللحوم - المناقل1176641900

59.1كلية ا نتاج الحيوانى - انتاج وتقانة ا لبان - المناقل1176642100

81.9كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا - الھندسة المدنية1176581200

77.1كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا - ھندسـة التحكم1176521201

جامعة الجزيرة

جامعــة السـودان للعلـوم والتكنولوجيـا (طالبات)
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77.4كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا - الھندسـة الكيميـائية1176521300

78.4كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا - ھندسـة ا)تصا ت1176521701

87كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا - الھندسـة الطبية1176521900

76.4كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا - ھندسـة الحاسـوب1176522200

72.3كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا - ھندسـة ا,غذيــة1176541500

66.4كلية ھندسة وتكنولوجيا الصناعات – ھندسة النســــيج1176541200

70كلية ھندسة وتكنولوجيا الصناعات – الھندسة الصناعية1176521101

68.9كلية ھندسة وتكنولوجيا الصناعات – ھندسة وتكنولوجيا المواد1176541700

76.9كليـة العلـوم الريـاضية والحاسوب - علوم الحاسوب1176481100

71.9كليـة العلـوم الريـاضية والحاسوب - الرياضيات وعلوم الحاسوب1176481103

72.3كليـة العلـوم الريـاضية والحاسوب - ا حصاء وعلوم الحاسوب1176481104

80.1كليـة ا قتصاد والتنميـة الريفيـة - ا)قتصاد1176311100

77.9كليـة ا قتصاد والتنميـة الريفيـة - ا,حصاءالتطبيقى والديموغرافيا1176311200

77كليـة ا قتصاد والتنميـة الريفيـة - العلوم السياسية والع/قات الدولية1176311300

75.6كليـة ا قتصاد والتنميـة الريفيـة - التنمية الريفية1176311400

83.7كليـة ا قتصاد والتنميـة الريفيـة - المحاسبة والتمويل1176341200

80.9كليـة ا قتصاد والتنميـة الريفيـة - إدارة ا,عمال1176341300

67كليـة الدراسات التنموية - الحديبة1176312100

70.9كليـة الدراسات التجارية - الھ/لية1176341100

65.6كليـة التربيـة قسـم الكيمياء وا,حياء - حنتوب - طالبات فقط1176141200

50كليـة التربيـة قسـم الريـاضيـات والفيزيـاء - حنتوب - طالبات فقط1176141300

76كليـة التربيـة قسـم اللغة العربية ود.ا)س/مية - حنتوب - طالبات فقط1176141700

74.9كليـة التربيـة قسـم اللغة ا)نجليزية - حنتوب - طالبات فقط1176141800

63.9كليـة التربيـة قسـم اللغة الفرنسية - حنتوب - طالبات فقط1176141900

74كليـة التربيـة قسـم الجغرافيـا والتـاريخ - حنتوب - طالبات فقط1176142100

70كليـة التربيـة قسم علم النفس التطبيقى - حنتوب - طالبات فقط1176142300

68.4كليـة التربيـة قسم المكتبات والمعلومات - حنتوب - طالبات فقط1176222601

67.1كليـة ا�داب والعلوم ا نسانية - قسم اللغة العربية وآدابھا - الكاملين1176221200

68.9كليـة ا�داب والعلوم ا نسانية - قسم اللغه ا نجليزية وادابھا- الكاملين1176221300
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65.3كليـة ا�داب والعلوم ا نسانية -  قسـم التـاريخ - الكاملين1176222100

67.7كلية ا داب والعلوم ا نسانية-قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية-الكاملين1176222400

65.7كلية ا داب والعلوم ا نسانية - قسم ا ثار - الكاملين1176321500

67.1كلية ا داب والعلوم ا نسانية-قسم علم النفس -الكاملين1176222300

50كليـة ا�داب والعلوم ا نسانية -  قسـم اللغة الفرنسية - الكاملين1176221401

60.6كليـة التربيـة قسـم الكيميـاء وا,حيـاء - الحصاحيصا1176141201

50كليـة التربيـة قسـم الرياضيات والفيزياء - الحصاحيصا1176141301

72.9كليـة التربيـة قسـم اللغـة العربيـة ود.ا)سـ/مية - الحصاحيصا1176141702

71.6كليـة التربيـة قسـم اللغـة ا)نجليـزية - الحصاحيصا1176141802

72.4كليـة التربيـة قسـم الجغرافيـا والتـاريخ - الحصاحيصا1176142101

68كليـة التربيـة قسـم المعلومـات والمكتبـات - الحصاحيصا1176222600

66.7كليـة علـوم ا تصال - دعـوة وإعـ/م - فداسي الحليماب1176321100

74كليـة القانون - ابوحراز1176381100

53.4كليـة العلوم - الرياضيات - ابوحراز1176461100

70.4كليـة العلوم - الكيمياء - ابوحراز1176421200

72.6كليـة العلوم - علم النبات وا,حياء الدقيقة - ابوحراز1176421300

73.9كليـة العلوم - الكيمياء ا,حيائية الجزيئية - ابوحراز1176421202

58.6كليـة العلوم - علم الحيوان - ابوحراز1176421400

63.7كليـة العلوم - علوم ا,رض - ابوحراز1176441200

59.9كلية العلوم - الفيزياء وعلوم الفلك - ابوحراز1176441100

50كلية علوم وتكنولوجيا الغابات - ابوحراز1176623100

66.9كليـة اللغات - اللغة العربية - الھ/لية1176221201

70.1كليـة اللغات - اللغة ا)نجليزية - الھ/لية1176221301

68.7كليـة اللغات - اللغة الفرنسية - الھ/لية1176221400

النسبةالكليةالرمز

91كليـة الطب1196721100

87.4كلية علوم المختبرات الطبية1196721400

82.7كلية العلوم الطبية التطبيقية - علوم التمريض1196721500

76.4كليـة الطب البيطري - تمبول1196641100

جامعــة البطانة
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69.9كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب1196481100

69.7كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات1196481200

66كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعلومات1196481500

50كليـة التربيـة قسـم الكيمياء وا,حياء1196141200

50كليـة التربيـة قسـم الرياضيات والحاسوب1196141300

50كليـة التربيـة قسـم الفيزياء والرياضيات1196141400

68.3كليـة التربيـة قسـم اللغة العربية والدراسات ا)س/مية1196141700

65.1كليـة التربيـة قسـم اللغة ا)نجليزية1196141800

67.6كليـة التربيـة قسـم الجغرافيـا والتـاريخ1196142100

63.6كليـة التربيـة قسـم التربية الخاصة1196143300

58.7كليـة التربيـة قسـم التعليم قبل المدرسة1196143200

66.6كليـة التربيـة قسـم علم النفس التربوي1196142300

74.4كليـة علوم ا)دارة وا قتصاد - ا قتصاد1196311100

76.6كليـة علوم ا)دارة وا قتصاد - المحاسبة1196341200

74.3كليـة علوم ا)دارة وا قتصاد - إدارة ا عمال1196341300

73.7كليـة علوم ا)دارة وا قتصاد - نظم المعلومات ا)دارية1196341301

النسبةالكليةالرمز

65.9كليـة القـرآن الكريـم - القراءات وعلوم القرآن - ام درمان1216224201

50كليـة القـرآن الكريـم - القراءات وعلوم القرآن - ط/ب فقط - ا,بيض1216224202

59.4كليـة القـرآن الكريـم - الدرسات ا)س/مية - ام درمان1216224300

56كليـة القـرآن الكريـم - الدرسات ا)س/مية - ا,بيض1216224301

50كليـة القـرآن الكريـم - الحديث وعلومه - ام درمان1216224203

69.7كليـة الشـريعة - الشـريعة والقانون - ام درمان1216381200

61.7كليـة الشـريعة - الفقه وأصوله - ام درمان1216381300

65.1كليـة الشـريعة - الشـريعة والقانون - ا,بيـض1216381201

55.6كليـة الشـريعة - الفقه وأصوله - ا,بيـض1216381301

63.9كليـة الشـريعة - الشـريعة والقانون - بورتسودان1216381202

50كليـة الشـريعة - الفقه وأصوله - بورتسودان1216381302

72.4كليـة العلوم ا)دارية - المحاسبة - ام درمان1216341200

جامعــة القـرآن الكريـم والعلـوم ا)سـ/مية  أم درمان
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70.9كليـة العلوم ا)دارية - ادارة ا,عمال - ام درمان1216341300

69.1كليـة العلوم ا)دارية - ا دارة العامة - ام درمان1216342400

63.6كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)جتماعية - التاريخ والحضارة - ام درمان1216222100

68.1كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)جتماعية - ا قتصاد - ام درمان1216311100

65كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)جتماعية - علم ا جتماع - ام درمان1216311500

60.4كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)جتماعية - ا)حصاء التطبيقي - ام درمان1216311200

61.9كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)جتماعية - العلوم السياسية والع/قات الدولية - ام درمان1216311300

57.1كليـة اللغـة العربيـة  - ام درمان1216223100

56.4كليـة اللغـة العربيـة - ا,بيــض1216223101

64.1كليـة الدعـوة وا)عـ/م - الصحافة والنشر - ام درمان1216321102

63.9كليـة الدعـوة وا)عـ/م - الدعوة ونظم ا تصال - ام درمان1216224500

63كليـة الدعـوة وا)عـ/م - الع/قات العامة وا ع/ن - ام درمان1216321200

64.3كليـة الدعـوة وا)عـ/م - ا ذاعة والتلفاز - ام درمان1216321300

50كليـة التربيـة - أحياء  - ام درمان1216141100

50كليـة التربيـة - كيمياء  - ام درمان1216141200

50كليـة التربيـة - رياضيات - ام درمان1216141300

50كليـة التربيـة - فيزياء - ام درمان1216141400

61.1كليـة التربيـة - اللغة العربية  - ام درمان1216141700

61.9كليـة التربيـة - اللغة ا نجليزية - ام درمان1216141800

62.4كليـة التربيـة - الجغرافيا - ام درمان1216142100

61.4كليـة التربيـة - التاريخ - ام درمان1216142200

58.6كليـة التربيـة القرآن الكريم والدراسات ا)س/مية  - ام درمان1216142400

63.1مدرسـة ا,لسن - لغة انجليزية  - ام درمان1216221300

60.7مدرسـة ا,لسن - لغة فرنسية  - ام درمان1216221400

50مدرسـة ا,لسن - لغة تركية  - ام درمان1216221500

67.3كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب  - ام درمان1216481100

65.9كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات  - ام درمان1216481200

64.9كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعلومات  - ام درمان1216481500

النسبةالكليةالرمز

جامعــة القـرآن الكريـم والعلـوم ا)سـ/مية  أم درمان (طالبات)
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65.3كليـة القـرآن الكريـم - القراءات وعلوم القرآن - ام درمان1226224201

64.7كليـة القـرآن الكريـم - الدرسات ا)س/مية - ام درمان1226224300

64.9كليـة القـرآن الكريـم - الدرسات ا)س/مية - ا,بيض1226224301

63.9كليـة القـرآن الكريـم - الحديث وعلومه  - ام درمان1226224203

71كليـة الشـريعة - الشـريعة والقانون - ام درمان1226381200

65.3كليـة الشـريعة - الفقه وأصوله - ام درمان1226381300

65.6كليـة الشـريعة - الشـريعة والقانون - ا,بيـض1226381201

62.6كليـة الشـريعة - الفقه وأصوله - ا,بيـض1226381301

64.1كليـة الشـريعة - الشـريعة والقانون - بورتسودان1226381202

60.3كليـة الشـريعة - الفقه وأصوله - بورتسودان1226381302

73.1كليـة العلوم ا)دارية - المحاسبة - ام درمان1226341200

71.3كليـة العلوم ا)دارية - ادارة ا,عمال - ام درمان1226341300

70كليـة العلوم ا)دارية - ا دارة العامة - ام درمان1226342400

65.1كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)جتماعية - التاريخ والحضارة - ام درمان1226222100

69كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)جتماعية - ا قتصاد - ام درمان1226311100

66.3كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)جتماعية - علم ا جتماع - ام درمان1226311500

63.3كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)جتماعية - ا)حصاء التطبيقي - ام درمان1226311200

64.3كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)جتماعية - العلوم السياسية والع/قات الدولية - ام درمان1226311300

63.1كليـة اللغـة العربيـة  - ام درمان1226223100

62.3كليـة اللغـة العربيـة - ا,بيــض1226223101

66.1كليـة الدعـوة وا)عـ/م - الصحافة والنشر - ام درمان1226321102

66.6كليـة الدعـوة وا)عـ/م - الدعوة ونظم ا تصال - ام درمان1226224500

66.1كليـة الدعـوة وا)عـ/م - الع/قات العامة وا ع/ن - ام درمان1226321200

66.4كليـة الدعـوة وا)عـ/م - ا ذاعة والتلفاز - ام درمان1226321300

59.1كليـة التربيـة - أحياء - ام درمان1226141100

50كليـة التربيـة - كيمياء  - ام درمان1226141200

50كليـة التربيـة - رياضيات - ام درمان1226141300

50كليـة التربيـة - فيزياء - ام درمان1226141400

68.4كليـة التربيـة - اللغة العربية  - ام درمان1226141700
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67.7كليـة التربيـة - اللغة ا نجليزية - ام درمان1226141800

67.7كليـة التربيـة - الجغرافيا - ام درمان1226142100

66.6كليـة التربيـة - التاريخ - ام درمان1226142200

67.1كليـة التربيـة القرآن الكريم والدراسات ا)س/مية  - ام درمان1226142400

67.1مدرسـة ا,لسن - لغة انجليزية  - ام درمان1226221300

65مدرسـة ا,لسن - لغة فرنسية  - ام درمان1226221400

62.9مدرسـة ا,لسن - لغة تركية  - ام درمان1226221500

67.3كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب  - ام درمان1226481100

66.7كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات  - ام درمان1226481200

64.9كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعلومات  - ام درمان1226481500

النسبةالكليةالرمز

58.6كليـة القـرآن الكريـم - القراءات - الكاملين1236224201

50كليـة القـرآن الكريـم - الدراسات ا)س/مية - الكاملين1236224300

66.7كليـة الشـريعة - الشريعة والقانون - مدنى1236381200

58.3كليـة الشـريعة - الفقه وأصوله - مدنى1236381300

62.4كليـة الشـريعة - الشريعة والقانون - الھ/لية1236381201

50كليـة الشـريعة - الفقه وأصوله - الھ/لية1236381301

62كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب - رفاعة1236481100

60.4كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات - رفاعة1236481200

50كليـة التربية - رياضيات1236141300

50كليـة التربية - فيزياء1236141400

50كليـة التربية - لغة عربية1236141700

50كليـة التربية - لغة انجليزية1236141800

50كليـة التربية - لغة فرنسية1236141900

50كليـة التربية - جغرافيا1236142100

50كليـة التربية - تاريخ1236142200

50كلية التربية - الدراسات ا)س/مية - مدنى1236142400

50كليـة التربية مرحلة ا,ساس1236143100

50كليـة اللغة العربية - المناقل1236223100

جامعــة القـرآن الكريـم وتأصيل العلـوم ـ (مدنى)
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71.3كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - المحاسبة- الحصاحيصا1236341200

70.1كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - إدارة ا,عمال - الحصاحيصا1236341300

68.4كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - ا)قتصاد - الحصاحيصا1236311100

64.4كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - العلوم السياسية- الحصاحيصا1236311300

60.3كليـة اللغات - اللغة ا)نجليزية - الحوش1236221300

55.6كليـة اللغات - اللغة الفرنسية - الحوش1236221400

النسبةالكليةالرمز

62.1كليـة القـرآن الكريـم - القراءات - الكاملين1246224201

61كليـة القـرآن الكريـم - الدراسات ا)س/مية - الكاملين1246224300

67.1كليـة الشـريعة - الشريعة والقانون1246381200

61.3كليـة الشـريعة - الفقه وأصوله1246381300

61.1كليـة الشـريعة - الشريعة والقانون - الھ/لية1246381201

59كليـة الشـريعة - الفقه وأصوله - الھ/لية1246381301

61.1كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب - رفاعة1246481100

59.3كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات - رفاعة1246481200

50كليـة التربية - أحياء - طالبات فقط1246141100

50كليـة التربية - كيمياء  - طالبات فقط1246141200

50كليـة التربية - رياضيات1246141300

50كليـة التربية - فيزياء1246141400

64.6كليـة التربية - لغة عربية1246141700

63.9كليـة التربية - لغة انجليزية1246141800

57.3كليـة التربية - لغة فرنسية1246141900

64.6كليـة التربية - جغرافيا1246142100

64كليـة التربية - تاريخ1246142200

65.3كلية التربية - الدراسات ا س/مية - مدنى1246142400

60.3كليـة التربية مرحلة ا,ساس1246143100

60.1كليـة اللغة العربية - المناقل1246223100

72.4كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - المحاسبة -الحصاحيصا1246341200

70.4كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - إدارة ا,عمال -الحصاحيصا1246341300

جامعــة القـرآن الكريـم وتأصيل العلـوم ـ طالبات (مدنى)
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70كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - ا)قتصاد - الحصاحيصا1246311100

66.1كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - العلوم السياسية -الحصاحيصا1246311300

61.4كليـة اللغات - اللغة ا)نجليزية - الحوش1246221300

58.9كليـة اللغات - اللغة الفرنسية - الحوش1246221400

53.1كليـة التربية - التعليم قبل المدرسى  - طالبات فقط1246143200

60.1كلية الدعوة وا)ع/م - الدعوة ونظم ا تصال - ابوعشر - طالبات فقط1246224500

50كلية الدعوة وا)ع/م - ا)ع/م - ابوعشر - طالبات فقط1246321100

50كلية العلوم ا,سرية - الغذاء والتغذية - طالبات فقط1246421600

50كلية العلوم ا,سرية - ا)قتصاد المنزلي - طالبات فقط1246421700

63كلية ا�داب – التاريخ والحضارة ا)س/مية  - طالبات فقط - أبوقوتة1246222100

63.3كلية ا�داب – الجغرافيا والبيئة - طالبات فقط - أبوقوتة1246222400

61.7كلية ا�داب – اللغة العربية  - طالبات فقط - أبوقوتة1246221200

النسبةالكليةالرمز

93كليـة الطــب1256721100

91.1كليـة طب ا,سنان1256721200

90.1كليـة الصيدلة1256721300

87.9كليـة علوم المختبرات الطبية1256721400

85.1كليـة التمريض1256721500

83.9كليـة الع/ج الطبيعى1256722300

86كليـة علوم البصريات - علوم البصريات1256722400

84.1كليـة علوم البصريات - تقانة العيون1256722901

83.4كليـة علوم البصريات - الوسائل البصرية1256722401

78.4كليـة الھندسة - ھندسة التحكم1256521201

77.7كليـة الھندسة - الھندسة الكيميائية1256521300

79.4كليـة الھندسة - ھندسة ا)تصا ت1256521701

77.1كليـة الھندسة - ھندسة الحاسوب1256522200

77.1كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب1256481100

78.1كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات1256481200

79.4كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - ھندسة البرمجيات1256481400

جامعــة النيلين
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80.9كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعلومات المحاسبية1256341201

80كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعلومات ا)دارية1256341301

77.3كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم معلومات المكتبات1256222601

67.6كليـة العلوم الرياضية وا)حصاء - النمذجة والحوسبة الرياضية1256481101

65كليـة العلوم الرياضية وا)حصاء - الرياضيات1256461200

70كليـة العلوم الرياضية وا)حصاء - ا)حصاء والحوسبة1256481104

62.4كليـة العلوم الرياضية وا)حصاء - علوم ا كشواري1256461302

63.9كليـة العلوم الرياضية وا)حصاء - ا)حصاء والديموغرافيا1256461303

73.1كليـة العلوم والتقانة - الفيزياء1256441100

81كليـة العلوم والتقانة - الفيزياءالطبية والحيوية1256441102

79.3كليـة العلوم والتقانة - الطاقات المتجددة والليزر1256441500

74.6كليـة العلوم والتقانة - فيزياء ا لكترونيات وحوسبة الفيزياء1256441103

71.1كليـة العلوم والتقانة - العلوم البيئية1256441600

76.3كليـة العلوم والتقانة - ا,حياء1256421100

82.1كليـة العلوم والتقانة - ا,حياء الدقيقة وا,حياء الجزيئية1256421101

77.9كليـة العلوم والتقانة - التقنيات ا,حيائية1256421500

75.9كليـة العلوم والتقانة - الكيمياء1256421200

79.9كليـة العلوم والتقانة - الكيمياء الحيوية وا,حياء الجزيئية1256421202

77.9كليـة النفط والمعادن - الجيولوجيا1256441200

74.7كليـة النفط والمعادن - جيولوجيا المياه1256441201

77كليـة النفط والمعادن - جيولوجيا الثروات المعدنية1256441202

81.1كليـة النفط والمعادن - جيولوجيا البترول1256441203

74.6كليـة النفط والمعادن - الجيوفيزياء1256441204

66كليـة التقانة الزراعية وعلوم ا سماك - ا)نتاج الحيواني1256621700

65.4كليـة التقانة الزراعية وعلوم ا سماك - تقانة ا,غذية1256621900

67.1كليـة التقانة الزراعية وعلوم ا سماك - الھندسة الزراعية1256622100

62.3كليـة التقانة الزراعية وعلوم ا سماك - علوم ا سماك1256622200

72.7كليـة ا�داب - قسم اللغة العربية1256221200

77.9كليـة ا�داب - قسم اللغة ا)نجليزية1256221300
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74.1كليـة ا�داب - قسم اللغة الفرنسية1256221400

69.9كليـة ا�داب - قسم التاريخ1256222100

70.9كليـة ا�داب - قسم الفلسفة1256222200

73.4كليـة ا�داب - قسم علم النفس1256222300

70.9كليـة ا�داب - قسم الجغرافيا1256222400

73.1كليـة ا�داب - قسم المكتبات والمعلومات1256222600

66.6كليـة الدراسات ا)س/مية1256224300

71.6كليـة ا�داب - قسم ا�ثار1256321500

79.4كليـة التجارة - المحاسبة1256341200

77.6كليـة التجارة - إدارة ا,عمال1256341300

75.1كليـة التجارة - التأمين1256341700

75.7كليـة الدراسات ا)قتصادية وا)جتماعية - ا قتصاد1256311100

72.7كليـة الدراسات ا)قتصادية وا)جتماعية - العلوم السياسية1256311300

70.4كليـة الدراسات ا)قتصادية وا)جتماعية - علم ا جتماع وا نثروبولوجيا والخدمة ا جتماعية1256311500

78كليـة القانون1256381100

65.6كليـة التربية - قسم الدراما1256211400

63.7كليـة التربية - قسم التربية الرياضية( البدنية - ط/ب فقط1256145100

66.4كليـة الفنـون الجميـلة والتصميم - التصميم الداخلى1256211500

64.1كليـة الفنـون الجميـلة والتصميم - التلوين1256211101

النسبةالكليةالرمز

92.3كليـة الطب1276721100

90.4كلية طب ا,سنان1276721200

87.7كليـة علوم المختبرات الطبية1276721400

80.1كليـة الصحة العامة1276721600

86.6كليـة علوم ا,شعة والتصوير الطبي1276721700

84.6كليـة العلوم الطبية التقنية - التمريض1276721500

87.1كليـة العلوم الطبية التقنية - التخدير1276722100

83العلوم الطبية التقنية - الع/ج الطبيعى1276722300

72.4كليـة العلوم الطبية التقنية - القبالة - طالبات فقط1276722500

جامعــة الزعيم ا,زھري
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78.3كليـة العلوم الطبية التقنية - التغذية والتغذية الع/جية1276421600

80.4كليـة الھندسـة - الھندسة المدنية1276581200

81.3كليـة الھندسـة - الھندسة الكھربائية1276521200

76.1كليـة الھندسـة - ھندسة الحاسوب1276522200

75.3كليـة علوم الحاسوب وتقنية المعلومات - علوم الحاسوب1276481100

76.4كليـة علوم الحاسوب وتقنية المعلومات - تقنية المعلومات1276481200

74.4كليـة علوم الحاسوب وتقنية المعلومات - نظم المعلومات1276481500

62.9كليـة الزراعـة - وقاية النبات والدراسات البيئية1276621300

62كليـة الزراعـة - ا)رشاد الزراعى والتنمية الريفية1276621400

60.9كليـة الزراعـة - البساتين1276621500

64.1كليـة الزراعـة - ا قتصاد الزراعي1276621600

67.4كليـة الزراعـة - ا)نتاج الحيواني1276621700

70كليـة الزراعـة - علوم وتكنولوجيا ا,غذية1276621900

67.6كليـة التربية قسم ا,حياء1276141100

63.1كليـة التربية قسم الكيمياء1276141200

62.4كليـة التربية قسم الرياضيات1276141300

62كليـة التربية قسم الفيزياء1276141400

72كليـة التربية قسم اللغة العربية1276141700

73.6كليـة التربية قسم اللغة ا)نجليزية1276141800

72.4كليـة التربية قسم الجغرافيا1276142100

71.4كليـة التربية قسم التاريخ1276142200

71.7كليـة التربية قسم علم النفس1276142300

70.6كليـة التربية قسم الدراسات ا)س/مية1276142400

69.3كليـة التربية مرحلة ا,ساس1276143100

73.7كليـة العلـوم السياسية والدراسات ا)ستراتيجية - العلوم السياسية1276311300

71.7كليـة العلـوم السياسية والدراسات ا)ستراتيجية  - الدراسات ا)ستراتيجية1276311301

80كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - قسم ا قتصاد1276311100

82كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - قسم المحاسبة1276341200

81.1كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - قسم إدارة ا,عمال1276341300
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61.1كليـة العلوم الحضرية - التخطيط الحضري1276581500

67.9كليـة العلوم الحضرية - علوم تنمية المرأة1276312600

68.6كليـة العلوم الحضرية - علوم السكان1276312700

61.6كليـة العلوم الحضرية - علوم البيئة1276441600

77.6كليـة الشريعة والقانون1276381200

74.3كليـة السياحة والفنادق - إدارة السياحة1276811101

73.7كليـة السياحة والفنادق - إدارة الفنادق والضيافة1276811102

69.9كليـة السياحة والفنادق - ا,غذية والمطاعم1276811105

72.3كليـة السياحة والفنادق - ا)رشاد السياحي1276811103

70.3كلية تنمية المجتمع – علم ا)جتماع1276311500

69.7كلية تنمية المجتمع – الخدمة ا)جتماعية1276222500

النسبةالكليةالرمز

91.7كليـة الطـب1296721100

83.7كليـة علوم التمـريض1296721500

78.4كليـة الصـحة العـامة1296721600

80كليـة الطـب البيطـرى1296641100

67.1كليـة ا نتـاج الحيـوانى1296641700

65كليـة الزراعة1296621100

62كليـة المـوارد الطبيعيـة - علـوم ا سمـاك1296622200

61.1كليـة المـوارد الطبيعيـة - الحيـاة البـرية1296622300

62.9كليـة المـوارد الطبيعيـة - علـوم الغـابات1296623100

64.7كليـة المـوارد الطبيعيـة - الدراسات البيئيـة1296441600

74كليـة جيولوجيا البترول والمعادن - الثروات المعدنية1296441202

72.6كليـة جيولوجيا البترول والمعادن - المياه الجوفية1296441201

76.7كليـة جيولوجيا البترول والمعادن - جيولوجيا البترول1296441203

74.7كلية العلوم التطبيقية والصناعية - الفيزياء وا)لكترونيات وا,جھزه العلمية1296441103

71.1كلية العلوم التطبيقية والصناعية - ا)رصاد الجوي1296441400

76.3كلية العلوم التطبيقية والصناعية - الكيمياء والكيمياء الصناعية1296541601

70كلية العلوم التطبيقية والصناعية - الصناعات1296541600

جامعـة بحــري
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72.7كلية العلوم التطبيقية والصناعية - ا,حياء والتقانة1296421102

81.4كليـة ھندسة العمارة1296581100

80.4كليـة الھندسة المدنية1296581200

79.6كليـة الھندسة الميكانيكية1296521100

80.6كليـة الھندسة الكھربائية1296521200

72.6كليـة الھندسة الزراعية1296521500

73.4كليـة الحاسوب والرياضيات - علوم الحاسوب1296481100

74كليـة الحاسوب والرياضيات - تقنية المعلومات1296481200

72.6كليـة الحاسوب والرياضيات - نظم الحاسوب والشبكات1296481300

61.3كليـة الحاسوب والرياضيات - ا)حصاء1296461300

63.9كليةالحاسوب والرياضيات - الرياضيات1296461200

65كليـة التربية أحياء1296141100

59.9كليـة التربية - كيمياء1296141200

61.1كليـة التربية - رياضيات1296141300

59كليـة التربية - فيزياء1296141400

50كليـة التربية - ا,سرية1296141600

70.6كليـة التربية - لغة عربية1296141700

72.4كليـة التربية - لغة إنجليزية1296141800

70.3كليـة التربية - جغرافيا1296142100

69كليـة التربية - تاريخ1296142200

67.6كليـة التربية - مرحلة ا,ساس1296143100

66.6كليـة التربية - التعليم قبل المدرسة1296143200

67.7كليـة التربية - التربية الخاصة1296143300

66.9كليـة التربية - الفنية1296211200

76.3كليـة الدراسات ا جتماعية وا قتصادية - ا قتصاد1296311100

72كليـة الدراسات ا جتماعية وا قتصادية - ا حصاء والديموغرافيا1296311200

72.3كليـة الدراسات ا جتماعية وا قتصادية - العلوم السياسية1296311300

70.3كليـة الدراسات ا جتماعية وا قتصادية - ا جتماع وا نثروبولوجيا1296311500

80.3كليـة العلوم ا دارية - المحاسبة والتمويل1296341200
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79.3كليـة العلوم ا دارية - إدارة ا,عمال1296341300

78.4كليـة العلوم ا دارية - التكاليف والمحاسبة ا)دارية1296341400

78كليـة العلوم ا دارية - الدراسات المصرفية والمالية1296342100

76.9كليـة العلوم ا دارية - ا)دارة العامة1296342400

74.1كليـة العلوم ا دارية - إدارة الموارد البشرية1296342500

75كليـة العلوم ا دارية - التسويق1296341600

73.6كليـة العلوم ا دارية - السكرتارية التنفيذية1296341800

75.3كليـة القانون1296381100

68.6كليـة اللغات - اللغة العربية1296221200

77.1كليـة اللغات - اللغة ا)نجليزية1296221300

74كليـة اللغات - اللغة الفرنسية1296221400

72.4كليـة اللغات - اللغة الروسية1296221700

68.6كليـة العلوم ا نسانية - التاريخ1296222100

68.6كليـة العلوم ا نسانية - الفلسفة1296222200

72.4كليـة العلوم ا نسانية - علم النفس1296222300

68.7كليـة العلوم ا نسانية - الجغرافيا1296222400

65.9كليـة العلوم ا نسانية - مقارنة ا,ديان1296224700

73.3كليـة العلوم ا نسانية - ا)ع/م1296321100

68.4كليـة العلوم ا نسانية - ا�ثار1296321500

68.4كليـة دراسات المجتمع والتنمية الريفية - الخدمة ا جتماعية1296222500

70.3كليـة دراسات المجتمع والتنمية الريفية -علوم المكتبات والمعلومات1296222600

67.4كليـة دراسات المجتمع والتنمية الريفية - التنمية الريفية1296311400

68.4كليـة دراسات المجتمع والتنمية الريفية - ا تصال التنموى1296321101

النسبةالكليةالرمز

91.4كليـة الطب1316721100

89.1طب ا,سنان1316721200

87كليـة علوم المختبرات الطبية1316721400

84.4كليـة علوم التمريض1316721500

76.1كليـة الصحة العامة - المتمة1316721600

جامعــة شـندي
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67.3كلية الھندسة والعماره – الھندسة الكھربائية وا)لكترونية1316521200

67.7كلية الھندسة والعماره – الھندسة المدنية1316581200

65.7كلية الھندسة والعماره – ھندسة العمارة1316581100

50كليـة العلوم والتقانة - الفيزياء1316441100

50كلية العلوم والتقانة - الرياضيات1316461100

71.4كليـة العلوم والتقانة - الكيمياء1316421200

59.3كلية العلوم والتقانة - ا)حصاء التطبيقى1316461300

50كليـة العلوم والتقانة - الحيوان1316421400

50كليـة العلوم والتقانة - النبات1316421300

61.4كليـة العلوم والتقانة – التقانة ا)حيائية1316421500

70.4كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم حاسوب1316481100

67.7كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة معلومات1316481200

65كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعلومات1316481500

73.6كليـة ا قتصاد والتجارة وإدارة ا,عمال - ا قتصاد1316311100

71.7كليـة ا قتصاد والتجارة وإدارة ا,عمال - التجارة1316341100

80.7كليـة ا قتصاد والتجارة وإدارة ا,عمال - المحاسبة1316341200

76.3كليـة ا قتصاد والتجارة وإدارة ا,عمال - إدارة ا,عمال1316341300

68.4كليـة القانون - المتمة1316381100

63.4كليـة الدراسات التنموية - تنمية المجتمع - طيبة الخواض1316312100

63.3كليـة الدراسات التنموية - التنمية ا)قتصادية - طيبة الخواض1316312200

61.6كليـة الدراسات التنموية - علم ا)جتماع وا,نثروبولوجيا - طيبة الخواض1316311500

65.3كليـة ا�داب - اللغة العربية وآدابھا1316221200

69.1كليـة ا�داب - اللغة ا)نجليزية وآدابھا1316221300

64كليـة ا�داب - اللغة الفرنسية وآدابھا1316221400

64.9كليـة ا�داب- التاريخ1316222100

66.1كليـة ا�داب- الجغرافيا1316222400

64.7كليـة ا�داب - الدراسات ا)س/مية1316224300

65.6كليـة السياحة وا�ثار - السياحة1316811101

65.4كليـة السياحة وا�ثار - الفنادق1316811102
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63.4كليـة السياحة وا�ثار -ا�ثار1316321500

63.7كليـة السياحة وا�ثار - المتاحف1316811104

52.4كلية التربية - أحياء1316141100

50كلية التربية - كيمياء1316141200

50كلية التربية - رياضيات1316141300

50كلية التربية - فيزياء1316141400

68.1كلية التربية - لغة عربية1316141700

67.7كلية التربية - لغة إنجليزية1316141800

68.4كلية التربية - جغرافيا1316142100

66.9كلية التربية - تاريخ1316142200

69.6كلية التربية - دراسات إس/مية1316142400

63.3كليـة التربية مرحلة ا,ساس1316143100

النسبةالكليةالرمز

90.7كليـة الطــب والعلوم الصحية1336721100

76كليـة الھندسة والتقنية - الھندسة الميكانيكية1336521100

70.9كليـة الھندسة والتقنية - ھندسة التصنيع1336521101

78.9كليـة الھندسة والتقنية - ھندسة كھربائية وإلكترونية1336521200

76.6كليـة الھندسةوالتقنية - الھندسة المدنية1336581200

69كليـةعلوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب1336481100

66.1كليـةعلوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات1336481200

61.6كليـةعلوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعلومات1336481500

54.4كليـة الزراعـة - وقاية المحاصيل - دار مالي1336621300

50كليـة الزراعـة - البساتين  - دار مالي1336621500

50كليـة الزراعـة - ا قتصاد الزراعي - دار مالي1336621600

50كليـة الزراعـة - ا)نتاج الحيوانى - دار مالي1336621700

50كليـة الزراعـة - الھندسة الزراعية  - دار مالي1336622100

50كليـة الزراعـة - تكنولوجيا البذور  - دار مالي1336622400

56.3كليـة التربية - قسم ا,حياء1336141100

50كليـة التربية - قسم الرياضيات1336141300

جامعــة وادي النيل
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69.9كليـة التربية - القسم ا,دبي1336142500

61.4كليـة المعلمين- مرحلة ا,ساس - الدامر1336143100

74.1كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - الدامر1336311100

62كليـة العلوم ا)س/مية والعربية - ا قتصاد ا)س/مي - بربر1336311101

50كليـة العلوم ا)س/مية والعربية - دراسات ا تصال( ا)ع/م) - بربر1336321100

50كليـة العلوم ا)س/مية والعربية - اللغة العربية  - بربر1336221200

58.3كليـة العلوم ا)س/مية والعربية - أصول الدين  - بربر1336224400

57كليـة القرآن الكريم - الدامر1336224200

67كليـة الشريعة والقانون  - بربر1336381200

65.3كلية المعادن وعلوم ا,رض - جيولوجيا المياه - ابوحمد-ط/ب1336441201

65.7كلية المعادن وعلوم ا,رض - الثروات المعدنية - ابوحمد-ط/ب1336441202

النسبةالكليةالرمز

64.4كليـة العلوم ا)س/مية والعربية - ا قتصاد ا)س/مي - بربر - طالبات1346311101

60.3كليـة العلوم ا)س/مية  - دراسات ا تصال( ا)ع/م) - بربر - طالبات1346321100

59.4كليـة العلوم ا)س/مية والعربية - اللغة العربية - بربر - طالبات1346221200

59.1كليـة العلوم ا)س/مية والعربية - أصول الدين - بربر - طالبات1346224400

58.4كليـة القرآن الكريم - الدامر1346224200

64.1كليـة الشريعة والقانون - بربر - طالبات1346381200

النسبةالكليةالرمز

90.4كليـة الطب والعلوم الصحية - دنق/1356721100

84.7كليـة علوم المختبرات الطبية - الدبة1356721400

81.9كليـة علوم التمريض- دنق/1356721500

70.6كلية الھندسة - قسم المدنية - الدبه1356581200

50كليـة العلوم الزراعية - إنتاج المحاصيل - دنق/ السليم1356621200

50كليـة العلوم الزراعية - وقاية المحاصيل - دنق/ السليم1356621300

50كليـة العلوم الزراعية - البساتين - دنق/ السليم1356621500

50كليـة العلوم الزراعية - ا)قتصاد الزراعى - دنق/ السليم1356621600

50كليـة العلوم الزراعية - ا)نتاج الحيوانى - دنق/ السليم1356621700

50كليـة العلوم الزراعية - الھندسة الزراعية - دنق/ السليم1356622100

جامعــة دنقـ/

جامعــة وادي النيل - طالبات
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58.7كليـة علوم ا,رض والتعدين - حلفا القديمة - ط/ب فقط1356441200

62.4كليـة علوم الحاسوب والتنمية البشرية -علوم الحاسوب - دنق/1356481100

60.3كليـة علوم الحاسوب والتنمية البشرية -تقنية المعلومات - دنق/1356481200

59كليـة علوم الحاسوب والتنمية البشرية -علوم الحاسوب - دلقو1356481101

50كليـة علوم الحاسوب والتنمية البشرية -تقنية المعلومات - دلقو1356481201

62.3كليـة التربية قسم ا,حياء - دنق/1356141100

50كليـة التربية قسم الرياضيات - دنق/1356141300

50كليـة التربية قسم الفيزياء - دنق/1356141400

61.9كليـة التربية أدبي -  لغة عربية - رومي البكري1356141700

59.1كليـة التربية القسم ا,دبي - لغة إنجليزية - رومي البكري1356141800

62.3كليـة التربية القسم ا,دبي - مروي1356142500

64.9كليـة التربية أساس - دنق/1356143100

62.3كليـة ا�داب والدراسات ا)نسانية - ا�ثار – كريمة1356321500

58كليـة ا�داب والدراسات ا)نسانية - الفولكلور – كريمة1356222700

62كليـة ا�داب والدراسات ا)نسانية - التاريخ – كريمة1356222100

62.9كليـة ا�داب والدراسات ا)نسانية - الجغرافيا – كريمة1356222400

50كليـة ا�داب والدراسات ا)نسانية -علم ا)جتماع  – كريمة1356311500

62.6كليـة ا�داب والدراسات ا)نسانية -اللغة ا)نجليزية  – كريمة1356221300

61.3كليـة ا�داب والدراسات ا)نسانية - اللغة العربية  – كريمة1356221200

58.3كليـة ا�داب والدراسات ا)نسانية - الدراسات ا)س/مية  – كريمة1356224300

60.3كليـة ا�داب والدراسات ا)نسانية - المعلومات والمكتبات  – كريمة1356222600

67.6كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - ا)قتصاد وا)حصاء - دنق/ السليم1356311100

66.3كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - العلوم السياسية وا)دارة العامة1356311300

74.1كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - المحاسبة - دنق/ السليم1356341200

70.7كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - إدارة ا,عمال - دنق/ السليم1356341300

67.9كليـة العلوم ا)دارية -الدراسات المصرفية والمالية- القولد - رومي البكري1356342100

67.7كليـة العلوم ا)دارية -التكاليف والمحاسبة ا)دارية- القولد - رومي البكري1356341400

64.3كليـة العلوم ا)دارية -التسويق- القولد - رومي البكري1356341600

65كليـة العلوم ا)دارية -التأمين- القولد - رومي البكري1356341700
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64.6كليـة الشريعة والقانون - القولد - رومي البكري1356381200

53.4كلية السياحة والفنادق - إدارة السياحة - كرمه1356811101

50كلية السياحة والفنادق - إدارة الفنادق - كرمه1356811102

50كلية السياحة والفنادق - ا)رشاد السياحى - كرمه1356811103

58.9كلية القرآن الكريم والدراسات ا)س/مية  - القراءات - رومي البكري1356224201

59.3كلية القرآن الكريم والدراسات ا)س/مية  - الدراسات ا)س/مية - رومي البكري1356224301

60.9كليـة التربية أدبي - دراسات إس/مية - رومي البكري1356142400

النسبةالكليةالرمز

90.4كليـة الطـب والعلـوم الصحيـة1396721100

89.3كلية طب ا,سنان1396721200

78.1كليـة الھندسة - قسم المدنية1396581200

74.4كليـة الھندسة - قسم الميكانيكية1396521100

77كليـة الھندسة - قسم الكھربائية وا)لكترونية1396521200

73كليـة الھندسة - قسم الكيميائية1396521300

70كليـة العلـوم التطبيقيـة قسم  الكيمياء  التطبيقية1396421200

50كليـة العلـوم التطبيقيـة قسم البيئة والموارد الطبيعية1396441600

75.7كليـة العلـوم التطبيقيـة قسم الفيزياء الطبية1396441102

66كليـة العلـوم التطبيقيـة قسم فيزياء ا)لكترونيات1396441103

78.1كليـة العلـوم التطبيقيـة قسم المختبرات الكيميائية1396421201

50كليـة العلـوم التطبيقيـة قسم الرياضيات1396461100

69.1كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات قسم علوم الحاسوب1396481100

71.1كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات قسم تقنية المعلومات1396481200

69.9كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات قسم شبكات ونظم الحاسوب1396481300

64.4كليـة علـوم ا,رض1396441200

50كليـة علـوم البحـار والمصائـد1396442100

50كليـة الزراعة - ا نتاج الحيواني - طوكر1396621700

50كليـة الزراعة - علوم وتكنولوجيا ا,غذية - طوكر1396621900

50كليـة الزراعة - إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية - طوكر1396621200

50كليـة الزراعة - التربة والمياه - طوكر1396621800

جامعــة البحـر ا,حمـر

29



75.6كلية العلوم ا)دارية - إدارة ا,عمال1396341300

76.6كلية العلوم ا)دارية - المحاسبة والتمويل1396341200

73.1كلية العلوم ا)دارية - التسويق1396341600

69.7كليـة ا قتصاد والعلـوم ا)جتماعية1396311100

69.1كليـة ا�داب - لغة عربية - لغة إنجليزية1396221200

68.1كليـة ا�داب - لغة فرنسية1396221400

50كليـة التربيـة القسـم العلمي - جبيت1396141500

64.3كليـة التربيـة القسم ا,دبي - جبيت1396142500

65.6كليـة التربية مرحلــة ا,ساس1396143100

79.9كلية القانون1396381100

67.9كلية السياحة والفنادق - الدراسات السياحية - سنكات1396811101

66.6كلية السياحة والفنادق - الدراسات الفندقية - سنكات1396811102

62.7كلية السياحة والفنادق - ا رشاد السياحي - سنكات1396811103

النسبةالكليةالرمز

91.1كليـة الطب والعلوم الصحية - الطب والجراحة1416721100

86.4كليـة الطب والعلوم الصحية - المختبرات الطبية1416721400

83.6كليـة الطب والعلوم الصحية - التمريض1416721500

50كليـة الزراعـة والموارد الطبيعية - علوم المحاصيل - حلفا الجديدة1416621200

56.4كليـة الزراعـة والموارد الطبيعية - وقاية المحاصيل1416621300

50كليـة الزراعـة والموارد الطبيعية - ا)رشاد الزراعى والتنمية الريفية - حلفا الجديدة1416621400

50كليـة الزراعـة والموارد الطبيعية - علوم البساتين - حلفا الجديدة1416621500

59.7كليـة الزراعـة والموارد الطبيعية - ا)قتصاد الزراعى1416621600

61.1كليـة الزراعـة والموارد الطبيعية - الھندسة الزراعية - حلفا الجديدة1416622100

50كليـة الزراعـة والموارد الطبيعية - علوم وتقانة ا,غذية - حلفا الجديدة1416621900

50كليـة علوم وتقانة ا)نتاج الحيواني - حلفا الجديدة1416641700

77كليـة الھندسة - الھندسة المدنية1416581200

73.4كليـة الھندسة - الھندسة الميكانيكية1416521100

75.7كليـة الھندسة - الھندسة الكھربائية وا لكترونية1416521200

67.7كلية العلوم - ا,حياء - كس/1416421100

جامعة كس/
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68.4كلية العلوم - الكيمياء - كس/1416421200

60.1كلية العلوم - الرياضيات - كس/1416461100

61.7كلية العلوم - الفيزياء - كس/1416441100

71كليـة الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب1416481100

67.1كليـة الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات1416481200

64.9كليـة الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعلومات1416481500

72.7كليـة ا قتصاد والعلـوم ا)دارية - ا قتصاد1416311100

76.7كليـة ا قتصاد والعلـوم ا)دارية - المحاسبة1416341200

74.1كليـة ا قتصاد والعلـوم ا)دارية - إدارة ا,عمال1416341300

60كليـة التربيـة قسـم ا,حيـــاء والكيمياء - كس/1416141100

50كليـة التربيـة قسـم الرياضيـات والفيزياء - كس/1416141300

64.9كليـة التربية لغة عربية وعلوم إس/مية - كس/1416141700

67.4كليـة التربية لغة إنجليزية ولغويات - كس/1416141800

67.4كليـة التربية جغرافيا وتاريخ - كس/1416142100

63.6كليـة التربيـة مرحلة ا,ساس - كس/1416143100

59.6كليـة التربيـة التعليم قبل المدرسة - كس/1416143200

62.7كليـة التربيـة قسم ا)رشاد التربوي النفسي - كس/1416142300

50كليـة التربيـة قسـم ا,حيـــاء والكيمياء - حلفا الجديدة1416141101

50كليـة التربيـة قسـم الرياضيـات والفيزياء - حلفا الجديدة1416141301

62.3كليـة التربية لغة عربية وعلوم إس/مية - حلفا الجديدة1416141701

60.4كليـة التربية لغة إنجليزية ولغويات - حلفا الجديدة1416141801

62.7كليـة التربية جغرافيا وتاريخ - حلفا الجديدة1416142101

60.6كليـة التربيـة مرحلة ا,ساس - حلفا الجديدة1416143101

65.6كلية الدراسات ا س/مية - كس/1416224300

73كلية القانون1416381100

النسبةالكليةالرمز

91كليـة الطـب والعلـوم الصحيـة - الطب والجراحة1436721100

88.9كلية الصيدلة1436721300

86.4كليـة علوم المختبرات الطبية1436721400

جامعــة القضـــارف
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82.1كليـة الطـب والعلـوم الصحيـة - علوم التمريض1436721500

73.6كلية الھندسة والعماره - الھندسة الكھربائية1436521200

75كلية الھندسة والعماره - الھندسة المدنية1436581200

72.7كلية الھندسة والعماره -الھندسة الميكانيكية1436521100

73.1كليـة العلوم البيطرية - الشواك1436641100

55.1كليـة العلـوم الزراعيـة والبيئـة - ا)قتصاد الزراعي1436621600

50كليـة العلـوم الزراعيـة والبيئـة - وقاية المحاصيل1436621300

54كليـة العلـوم الزراعيـة والبيئـة - ا)نتاج الحيواني1436621700

50كليـة العلـوم الزراعيـة والبيئـة - المحاصيل الحقلية1436621200

63.7كليـة العلـوم الزراعيـة والبيئـة - الھندسة الزراعية1436622100

50كليـة العلـوم الزراعيـة والبيئـة - البساتين1436621500

69.1كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب1436481100

65.7كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات1436481200

63كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعلومات1436481500

66كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم الحاسوب والشبكات1436481300

71.4كليـة الشريعة والقانون1436381200

72.1كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - العلوم ا)قتصادية وا)جتماعية1436311100

75.6كلية ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - العلوم ا)دارية1436341100

55.9كليـة التربيـة القسم العلمي أحياء1436141100

50كليـة التربيـة القسم العلمى رياضيات - فيزياء1436141300

69.1كليـة التربيـة القسم ا,دبي1436142500

64.9كليـة التربية برنامج تعليم ا,ساس1436143100

65.1كلية ا�داب والعلوم ا)نسانية - ا�ثار والفلكلور1436321500

65.3كلية ا�داب والعلوم ا)نسانية - العلوم الحضرية1436222800

66.9كلية ا�داب والعلوم ا)نسانية - الدراسات ا)س/مية1436224300

68.4كلية ا�داب والعلوم ا)نسانية - (  اللغة العربية - اللغة ا)نجليزية )1436221200

النسبةالكليةالرمز

91.1كليـة الطـب والعلوم الصحية - الطب والجراحة1456721100

88.6كلية الصيدلة - سنجة1456721300

جامعــة ســـــنار
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87كليـة الطـب والعلوم الصحية - المختبرات الطبية1456721400

83كليـة الطـب والعلوم الصحية -  علوم التمريض1456721500

75كلية الصحة العامة - ودالعباس1456721600

75كلية الطب البيطري - الدندر1456641100

50كليـة ا)نتاج الحيوانى - أبونعامة1456641700

50كليـة الزراعـة  - أبونعامة1456621100

76.3كليـة الھندسـة - قسم المدنيـة1456581200

74.1كليـة الھندسـة - قسم الميكانيكية1456521100

75كليـة الھندسـة - قسم الكھربائية1456521200

67.6كليـة الھندسـة - قسم الزراعية1456521500

71.4كليـة الھندسـة - قسم الحاسوب1456522200

67كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب - ودھاشم1456481100

66.6كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات - ودھاشم1456481200

65.4كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم الحاسوب والشبكات - ودھاشم1456481300

50كليـة المـوارد الطبيعيـة والدراسـات البيئيـة - السوكي1456441600

67.9كليـة الشريعة والقانون - مايرنو1456381200

76.7كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - المحاسبة وا)دارة المالية1456341200

74.7كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - إدارة ا,عمال1456341300

74كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - البنوك والتمويل1456341500

72.7كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - ا قتصاد1456311100

70.4كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - ا)حصاء وا)قتصاد القياسي1456311200

59كليـة التربية - الكيمياء وا,حياء  - سنجة1456141200

50كليـة التربية - الفيزياء والرياضيات  - سنجة1456141400

65.3كليـة التربية لغة انجليزية  - سنجة1456141800

68.4كليـة التربية جغرافيا وتاريخ  - سنجة1456142100

68.3كليـة التربية دراسات اس/مية ولغة عربية  - سنجة1456142400

64.4كلية التربية مرحلة ا ساس - سنجة1456143100

61كلية التربية مرحلة ا ساس - ابوحجار1456143101

67كليـة ا�داب - الدراسات ا)س/مية1456224300
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66.4كليـة ا�داب  - اللغة العربية1456221200

67.7كليـة ا�داب  - اللغة ا)نجليزية1456221300

66.1كليـة ا�داب  - التاريخ1456222100

68.4كليـة ا�داب  - ا)ع/م1456321100

67.1كليـة ا�داب  - الجغرافيا1456222400

61.4كليـة أصول الدين - الدالي1456224400

65.1كلية الدراسات التجارية - كركوج1456341100

النسبةالكليةالرمز

89.9كلية الطب والعلوم الصحية - الطب1476721100

80.1كلية الطب والعلوم الصحية - التمريض1476721500

71.9كليـة الھندسـة - قسم المدنيـــة - الروصيرص1476581200

70كليـة الھندسـة - قسم التعدين (ط/ب فقط) - الروصيرص1476541100

69.9كليـة الھندسـة - قسم الميكانيـكا  - الروصيرص1476521100

71.4كليـة الھندسـة - قسم الكھربــاء  - الروصيرص1476521200

50كلية الزراعة والموارد الطبيعية - المحاصيل الحقلية والبستانية1476621200

57.9كلية الزراعة والموارد الطبيعية - ا)نتاج الحيواني1476621700

61.7كلية الزراعة والموارد الطبيعية - الھندسة الزراعية1476622100

50كلية الزراعة والموارد الطبيعية - علوم المراعي1476623200

50كلية الزراعة والموارد الطبيعية - علوم الغابات1476623100

50كلية الزراعة والموارد الطبيعية - الحياة البرية وا,سماك1476622300

63.3كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب - الروصيرص1476481100

62.1كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات - الروصيرص1476481200

73.9كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - المحاسبة - الروصيرص1476341200

71.6كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - إدارة ا,عمال  - الروصيرص1476341300

71.3كليـة ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - ا)قتصاد  - الروصيرص1476311100

56.4كليـة التربية علمى أحياء - الدمازين1476141100

50كليـة التربية علمى كيمياء - الدمازين1476141200

50كليـة التربية علمى رياضيات - الدمازين1476141300

50كليـة التربية علمى فيزياء - الدمازين1476141400

جامعــة النيــل ا,زرق
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66كليـة التربيــة أدبي - الدمازين1476142500

66.4كليـة التربيــة أدبي - المكتبات والمعلومات - الدمازين1476222600

62.7كليـة التربيــة مرحـلة ا,سـاس  - الدمازين1476143100

النسبةالكليةالرمز

90.4كلية  الطـب والجراحـة1496721100

86.3كلية علوم المختبرات الطبيـة1496721400

82.3كلية علوم التمريـــــض1496721500

76.6كلية  الصـحة العامــة وصحة البيئة1496721600

72.9كلية الھندسة - الھندسـة الميكانيكيـة - ربك1496521100

65.7كلية الھندسة - ھندسة التصنيع الغذائي  - ربك1496521101

70.6كلية الھندسة - الھندسـة الكيمـيائيـة  - ربك1496521300

75.3كلية الھندسة - الھندسة الكھربائية - ربك1496521200

74.4كلية الھندسة - الھندسة المدنية - ربك1496581200

71.4كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات - علوم الحاسوب1496481100

70كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات - تقنية المعلومات1496481200

68كليـة الشـريعة والقانـون1496381200

76.1كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - المحاسبة1496341200

74كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - إدارة ا,عمال1496341300

72.6كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية - ا)قتصاد1496311100

50كليـة ا�داب - اللغة العربية - الجزيرة أبا1496221200

63.6كليـة ا�داب - اللغة ا)نجليزية  - الجزيرة أبا1496221300

61.4كليـة ا�داب - التاريخ  - الجزيرة أبا1496222100

63.4كليـة ا�داب - علم النفس  - الجزيرة أبا1496222300

63.3كليـة ا�داب - الجغرافيا  - الجزيرة أبا1496222400

50كليـة ا�داب - المكتبات والمعلومات  - الجزيرة أبا1496222600

60.3كليـة ا�داب - الدراسات ا)س/مية  - الجزيرة أبا1496224300

63.3كلية ا�داب - ا)ع/م - الجزيرة أبا1496321100

61كليـة ا�داب - الفلسفة  - الجزيرة أبا1496222200

62.9كلية التربية علمى - ا,حياء1496141100

جامعــة ا)مـام المھــدي
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57.6كلية التربية علمى - الكيمياء1496141200

50كلية التربية علمى - الرياضيات1496141300

58كلية التربية علمى - الفيزياء1496141400

68كلية التربية أدبى - اللغة العربية1496141700

67.7كلية التربية أدبى - اللغة ا)نجليزية1496141800

70.6كلية التربية أدبى - الدراسات ا)س/مية1496142400

69.9كلية التربية أدبى - الجغرافيا1496142100

67.1كلية التربية أدبى - التاريخ1496142200

النسبةالكليةالرمز

91كليـة الـطـب والعلوم الصحية - الطب والجراحة1516721100

86.4كليـة الـطـب والعلوم الصحية - علوم المختبرات الطبية1516721400

82.3كليـة الـطـب والعلوم الصحية - علوم التمريض1516721500

56.7كليـة الزراعـة والمـوارد الطبيعيـة1516621100

67.4كليـة العلـوم قسم الحاسوب1516481100

50كليـة العلـوم قسم الرياضيات1516461100

57.3كليـة العلـوم قسم الفيزياء1516441100

68.6كليـة العلـوم قسم ا,حياء1516421100

64.3كليـة العلـوم قسم الكيمياء1516421200

73.6كليـة ا قتصــاد والعلـوم ا)داريــة1516311100

68.3كليـة ا�داب - اللغة العربية1516221200

69كليـة ا�داب - اللغة ا)نجليزية1516221300

66.6كليـة ا�داب - التاريخ1516222100

67.4كليـة ا�داب - الجغرافيا1516222400

69كليـة ا�داب - الدراسات ا)س/مية1516224300

68كليـة ا�داب - المكتبات والمعلومات1516222600

61.4كليـة التربية قسم أحياء1516141100

50كليـة التربية قسم كيمياء1516141200

50كليـة التربية قسم رياضيات1516141300

50كليـة التربية قسم فيزياء1516141400

جامعــة بـخـت الرضـا
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68.1التربية لغة عربية1516141700

60.7كليـة التربية لغـة عربيـة - نعيمة - طالبات1516141701

66.6التربية لغة إنجليزية1516141800

69.7التربية جغرافيا1516142100

67التربية تاريخ1516142200

71.3التربية دراسات إس/مية1516142400

60.4كليـة التربية دراسات إس/مية - نعيمة - طالبات1516142401

62.1كليـة التربية مرحلــة ا,سـاس1516143100

73.3كلية القانون1516381100

النسبةالكليةالرمز

90.7كليـة  الطب - ا بيض1536721100

88.6مدرسة طب ا,سنان - ا بيض1536721200

86.1كليـة  المختبرات الطبية - ا بيض1536721400

80.7كليـة  التمريض  - ا بيض1536721500

76.1كليـة  الصحة العامة  - ا بيض1536721600

75.6كليـة الھندسـة والدراسات التقنيـة - قسم المدنية- خورطقت1536581200

72.7كليـة الھندسـة والدراسات التقنيـة - قسم الميكانيكا- خورطقت1536521100

74.4كليـة الھندسـة والدراسات التقنيـة - قسم الكھرباء- خورطقت1536521200

69.6كليـة الھندسـة والدراسات التقنيـة - قسم الكيميائية- خورطقت1536521300

68.9كليـة دراسات الحاسوب وا)حصاء - علوم الحاسوب - ا بيض1536481100

66.4كليـة دراسات الحاسوب وا)حصاء - الحوسبة ا)حصائية - ا بيض1536481104

67.3كليـة دراسات الحاسوب وا)حصاء - تقانة المعلومات - ا بيض1536481200

62.4كليـة المـوارد الطبيعيـة والدراسـات البيئيـة  - ا بيض1536441600

59.1كليـة العلـوم قسم الرياضيات - خورطقت1536461100

71.1كليـة العلـوم قسم الجيولوجيا- خورطقت1536441200

63.3كليـة العلـوم قسم ا حياء- خورطقت1536421100

73.3كليـة ا)قتصاد والدراسات التجارية - ا قتصاد - ا,بيض1536311100

75.7كليـة ا)قتصاد والدراسات التجارية - المحاسبة والتمويل -ا,بيض1536341200

73.9كليـة ا)قتصاد والدراسات التجارية - إدارة ا,عمال - ا,بيض1536341300

جامعــة كردفـان
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73.1كليـة ا)قتصاد والدراسات التجارية - الدراسات المصرفية والمالية - ا,بيض1536342100

72.9كليـة ا)قتصاد والدراسات التجارية - نظم المعلومات ا)دارية - ا,بيض1536341301

68.1كليـة ا�داب - لغة عربية- خورطقت1536221200

71.3كليـة ا�داب - لغة إنجليزية- خورطقت1536221300

65.9كليـة ا�داب - لغة فرنسية- خورطقت1536221400

67.4كليـة ا�داب - دراسات إس/مية- خورطقت1536224300

69.3كليـة ا�داب - ا)ع/م- خورطقت1536321100

67.9كليـة ا�داب - علم النفس - خورطقت1536222300

64.6كليـة التربية قسم ا,حياء - ا بيض1536141100

60.9كليـة التربية قسم الرياضيات - ا بيض1536141300

70.3كليـة التربية القسم ا,دبي - ا بيض1536142500

66.1كليـة التربيـة مرحـلة ا,سـاس - ا بيض1536143100

النسبةالكليةالرمز

88.1كليـة الطب والعلوم الصحية - الطب والجراحة1556721100

72.6كليـة الطب والعلوم الصحية - علوم التمريض1556721500

69.7كليـة الطب والعلوم الصحية - الصحة العامة وصحة البيئة1556721600

50كليـة العلـوم الزراعيـة1556621100

58.3كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب1556481100

56.1كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات1556481200

50كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعلومات1556481500

50كليـة العلوم قسم الرياضيات1556461100

50كليـة العلوم قسم ا,حياء1556421100

50كليـة تنمية المجتمع1556312100

50كليـة التربيـة قسـم ا,حيــــاء1556141100

50كليـة التربيـة قسـم الريـاضيـات1556141300

55.9كليـة التربيـة القسم ا,دبي1556142500

50كليـة المـعـلـمـيــــــن1556143100

50كليـة المعلمين - التعليم قبل المدرسي - طالبات فقط1556143200

50كليـة التربية البدنية وعلوم الرياضة1556145100

جامعــة الدلنــج

جامعــة غرب كردفـان
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النسبةالكليةالرمز

89.3كليـة الطب والعلوم الصحية - الطب1576721100

84.6كليـة  علوم المختبرات الطبية1576721400

72.4كليـة الصحة العامة وصحة البيئة1576721600

77.9كلية علوم البصريات1576722400

77.1كليـة القبالة والتمريض - علوم التمريض1576721500

59.9كليـة القبالة والتمريض - القبالة1576722500

70.1كليـة الطب البيطري - غبيش1576641100

61.1كلية ا نتاج الحيوانى1576641700

66كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب1576481100

64.4كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات1576481200

64كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - نظم المعلومات1576481500

62.1كليـة الشريعة والقانون1576381200

63.9كلية الدراسات ال]قتصادية وا)جتماعية - النھود1576311100

65.4كلية العلوم ا)دارية1576341100

64.3كليـة ا)ع/م1576321100

60.3كليـة العلـوم ا)س/مية واللغة العربية1576224300

61.6كليـة التربيـة قسم ا,حياء1576141100

58.7كليـة التربيـة قسم الرياضيات1576141300

64.3كليـة التربيـة القسم ا,دبي1576142500

61كليـة التربيـة مرحـلة ا,ساس1576143100

النسبةالكليةالرمز

88.1كليـة الطب والعلوم الصحية - الطب - المجلد1596721100

73.1كليـة الطب والعلوم الصحية - التمريض - المجلد1596721500

70.6كليـة الطب البيطرى - الفولة1596641100

68.9كليـة ھندسة النفط والمياه - ھندسة النفط  - المجلد1596521600

66.1كليـة ھندسة النفط والمياه - ھندسة ا)ستكشاف النفطى - ط/ب - المجلد1596521601

65.3كليـة ھندسة النفط والمياه - ھندسة التكرير والبتروكيماويات  - المجلد1596521602

50كليـة الموارد الطبيعية والدراسات البيئية - الفولة1596441600

62.9كليـة العلوم ا)دارية والمالية - بابنوسة1596341100

جامعــة الس/م
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59كليـة ا قتصاد وتنميـة المجتمـع - بابنوسة1596311100

50كليـة ا�داب - علم ا)جتماع وا,نثربولوجيا - لقاوة1596311500

50كليـة ا�داب - اللغة العربية  - لقاوة1596221200

59كليـة ا�داب - اللغة ا نجليزية - لقاوة1596221300

50كليـة ا�داب - المكتبات والمعلومات - لقاوة1596222600

50كليـة التربية مرحلة ا,ساس - الفولة1596143100

50كليـة التربية القسم العلمي - الفولة1596141500

61.7كليـة التربية القسم ا,دبي - الفولة1596142500

النسبةالكليةالرمز

90.3كليـة الطـب1616721100

80.1كليـة العلوم الصحية - علوم التمريض1616721500

86.1كلية  المختبرات الطبية1616721400

75.9كلية الھندسة قسم الھندسة المدنية - الفاشر1616581200

73.6كلية الھندسة قسم الھندسة الكھربائية - الفاشر1616521200

67.3كليـة علـوم البيئـة والمـوارد الطبيعيـة1616441600

71.1كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم حاسوب1616481100

70.9كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة معلومات1616481200

59.4كلية العلوم الرياضية - الرياضيات1616461200

60كلية العلوم الرياضية - ا)حصاء1616461300

61.4كلية العلوم الرياضية - الرياضيات / حاسوب1616481103

62.6كلية العلوم الرياضية - ا)حصاء / حاسوب1616481104

75.6كليـة الشريعة والقانون1616381200

71.4كليـة العلوم ا)دارية - إدارة ا,عمال1616341300

75.1كليـة العلوم ا)دارية - المحاسبة1616341200

66.9كليـة العلوم ا)دارية - التسويق1616341600

70.6كليـة ا)قتصاد والدراسات ا)جتماعية - ا)قتصاد1616311100

73.1كليـة ا)قتصاد والدراسات ا)جتماعية - العلوم المصرفية والمالية1616342100

67.4كليـة ا)قتصاد والدراسات ا)جتماعية - ا)حصاء والدراسات السكانية1616311200

66.1كليـة ا)قتصاد والدراسات ا)جتماعية - العلوم السياسية والع/قات الدولية1616311300

جامعــة الفـاشــر
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69.6كليـة ا�داب1616221100

67.6كليـة القرآن الكريم والدراسات ا)س/مية - القراءات1616224201

70.7كليـة القرآن الكريم والدراسات ا)س/مية - د.ا)س/مية1616224300

67كليـة التربيـة قسـم ا,حياء1616141100

63.9كليـة التربيـة قسـم الرياضيات1616141300

68.7كليـة التربيـة القسـم ا,دبي1616142500

67.1كليـة التربيـة لمعلمي ا,ساس1616143100

النسبةالكليةالرمز

89.1كليـة الطب1636721100

76.3كليـة العلوم البيطـرية1636641100

75.9كليـة العلـوم الھندسـية قسم الھندسة المدنية1636581200

71.7كليـة العلـوم الھندسـية قسم الھندسة الميكانيكية1636521100

74كليـة العلـوم الھندسـية قسم الھندسة الكھربائية وا لكترونية1636521200

69كليـة العلوم وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب1636481100

68.6كليـة العلوم وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات1636481200

63.6كليـة العلوم وتقانة المعلومات - الرياضيات1636461100

63.6كليـة العلوم وتقانة المعلومات - الفيزياء1636441100

69.9كليـة العلوم وتقانة المعلومات - الجيولوجيا1636441200

66كليـة العلوم وتقانة المعلومات - الكيمياء1636421200

63.1كليـة العلوم وتقانة المعلومات - النبات1636421300

63.4كليـة العلوم وتقانة المعلومات - الحيوان1636421400

70.6كليـة القانون والشريعة1636381200

72.3كليـة ا قتصاد والدراسـات التجـارية - المحاسبة1636341200

69.9كليـة ا قتصاد والدراسـات التجـارية - ادارة ا عمال1636341300

69.1كليـة ا قتصاد والدراسـات التجـارية - البنوك والتمويل1636341500

69.6كليـة ا قتصاد والدراسـات التجـارية - ا قتصاد1636311100

62.4كليـة التربيـة - الكيمياء وا,حيـاء1636141200

62.1كليـة التربيـة - الفيزياء والرياضيــات1636141400

66.6كليـة التربيـة - اللغة العربية والدراسات ا)س/مية1636141700

جامعــة نيــــا 
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67.1كليـة التربيـة - اللغة ا)نجليزية واللغة الفرنسية1636141800

68كليـة التربيـة - الجغرافيا والتاريخ1636142100

65.3كليـة التربيـة مرحـلة ا,سـاس1636143100

النسبةالكليةالرمز

87.3كليـة الطب1656721100

74.6كلية العلوم الصحية - علوم التمريض1656721500

73كلية العلوم الصحية - الصحة العامة1656721600

57.7كليـة الزراعـة1656621100

56.4كليـة علوم الغابات1656623100

62.6كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب1656481100

64كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة المعلومات1656481200

63كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - شبكات الحاسوب1656481300

66.4كليـة ا قتصاد والعلوم ا)دارية1656341100

63.6كليـة اللغـات - لغة عربية1656221200

64كليـة اللغـات - لغة إنجليزية1656221300

59.9كليـة التربيـة قسـم ا,حيــــاء1656141100

55.6كليـة التربيـة قسـم الريـاضيـات1656141300

63.9كليـة التربيـة القسم ا,دبي1656142500

62.6كليـة التربيـة مرحلة ا,ساس1656143100

النسبةالكليةالرمز

87.6كلية الطب1676721100

74.1كلية العلوم الصحية - التمريض1676721500

72كلية العلوم الصحية - الصحة العامة1676721600

70.1كلية العلوم البيطرية - فوربرنقا1676641100

60.9كليـة علوم التقانة – علوم الحاسوب1676481100

57.9كليـة علوم التقانة – تقانة المعلومات1676481200

61.9كلية التربية قسم ا,حياء1676141100

59.3كلية التربية قسم الكيمياء1676141200

58كلية التربية قسم الرياضيات1676141300

جامعــة زالنجــى

جامعــة الجنينة
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58.9كلية التربية قسم الفيزياء1676141400

65كليـة ا قتصاد والدراسات ا جتماعية1676341100

64.4كليـة ا)ع/م1676321100

66.1كلية القانون1676381100

63.3كليـة التربيـة القسم ا,دبى1676142500

61.9كليـة التربيـة مرحـلة ا,ســاس1676143100

66.1كلية الدراسات ا)س/مية1676224300

النسبةالكليةالرمز

89.9كلية الطب والعلوم الصحية - الطب والجراحة1696721100

86كلية الطب والعلوم الصحية - المختبرات الطبية1696721400

81.4كلية الطب والعلوم الصحية - علوم التمريض1696721500

71.7كلية الھندسة - الھندسة المدنية1696581200

66.3كلية الھندسة - الھندسة الصناعية1696521101

71.7كلية الھندسة - الھندسة الميكانيكية1696521100

73كلية الھندسة - الھندسة الكھربائية1696521200

65كلية الھندسة - البكالريوس التقاني في الھندسة الميكانيكية1696523100

67.7كلية الھندسة -البكالريوس التقاني في الھندسة الكھربائية1696523200

66.1كلية الھندسة - البكالريوس التقاني في الھندسة المدنية1696582100

66.9كلية العلوم والتكنولوجيا - تقانة المعلومات1696481200

69.9كلية العلوم ا جتماعية وا دارية - إدارة ا,عمال1696341300

64.1بكالريوس التربية التقنية1696144100

النسبةالكليةالرمز

87.4كلية الطب والجراحة1716721100

82.7كلية علوم المختبرات الطبية1716721400

71.6كلية التمريض1716721500

65كلية الھندسة - الھندسة الميكانيكية1716521100

66.1كلية الھندسة - الھندسة المدنية1716581200

65.7كلية الھندسة - الھندسة الكھربائية وا)لكترونية1716521200

65كلية الھندسة - ھندسة التعدين1716541100

جامعة عبداللطيف الحمد التكنولوجية

جامعة الضعين
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60.1كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - علوم الحاسوب1716481100

59كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - تقانة معلومات1716481200

56.7كلية ا)نتاج الحيواني1716641700

59.7كلية التربية - اللغة العربية1716141700

61.7كلية التربية - الدراسات ال]س/مية1716142400

59كلية التربية - اللغة ا)نجليزية1716141800

62كلية التربية - الجغرافيا1716142100

59.1كلية التربية - التاريخ1716142200

50كلية التربية - الفيزياء والرياضيات1716141400

63.6كلية القانون1716381100

66.1كلية العلوم ا)دارية - المحاسبة1716341200

64.3كلية العلوم ا)دارية - إدارة أعمال1716341300

52.7كلية الدعوة والدراسات ا)س/مية - الدعوة1716224500

58كلية الدعوة والدراسات ا)س/مية - الدراسات ا)س/مية1716224300

59.6كليـة الدراسات التنموية - تنميـة المجتمـع - ابومطارق1716312100

60.1كليـة الدراسات التنموية - التنميـة ا)قتصادية - ابومطارق1716312200

59كليـة الدراسات التنموية - علم ا)جتماع وا,نثربولوجيا - ابومطارق1716311500

النسبةالكليةالرمز

1.73652E+13 65البكالريوس التقانى فى ھندسة الكھرباء - ا)لكترونيات - كلية نيا

1.73652E+13 67.4البكالريوس التقانى فى الھندسة الميكانيكية - سيارات - كلية نيا

1.73658E+13 66.7البكالريوس التقانى فى ھندسة المباني - كلية نيا

1.73652E+1366.7البكالريوس التقانى فى ھندسة الكھرباء - القدرة - كلية المحيريا

1.73652E+1367.7البكالريوس التقانى فى الھندسة الميكانيكية - سيارات - كلية ودمدنى

1.73652E+13/65البكالريوس التقانى فى الھندسة الميكانيكية - تبريد وتكييف - كلية كس

1.73658E+1365البكالريوس التقانى فى ھندسة المباني - كلية بورتسودان

1.73652E+1365.6البكالريوس التقانى فى الھندسة الكھربائية - ا)لكترونيات - كلية الجريف شرق

1.73652E+1365.9البكالريوس التقانى فى ھندسة الميكاترونكس - كلية الجريف شرق

1.73652E+1365البكالريوس التقانى فى الھندسة الكھربائية - ا)لكترونيات - كلية شندي

1.73652E+1365.4البكالريوس التقانى فى ھندسة الكھرباء - القدرة - كلية القطينة

جامعة السودان التقانية

جامعة المناقل للعلوم والتكنولوجيا
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النسبةالكليةالرمز

90.7كلية الطب والعلوم الصحية - المناقل1756721100

89.1كلية طب ا,سنان - المناقل1756721200

88.7كلية الصيدلة - المناقل1756721300

86.9كلية المختبرات الطبية - المناقل1756721400

82.3كلية التمريض - المناقل1756721500

71.9كلية الھندسة - الميكانيكية - 24 القرشى1756521100

72.9كلية الھندسة - الكھربائية - 24 القرشى1756521200

73.9كلية العلوم ا)دارية - المحاسبة والتمويل - 24 القرشى1756341200

72.1كلية العلوم ا)دارية - إدارة ا,عمال - 24 القرشى1756341300

النسبةالكليةالرمز

88.1كلية الطب والعلوم الصحية - الطب والجراحة - ابوجبيھة1776721100

73.6كلية الطب والعلوم الصحية - التمريض - ابوجبيھة1776721500

67.3كلية الھندسة - الھندسة المدنية - ابوجبيھة1776581200

65.7كلية الھندسة - الھندسة الميكانيكية - ابوجبيھة1776521100

65.7كلية الھندسة - الھندسة الكھربائية - ابوجبيھة1776521200

65كلية الھندسة - ھندسة الحاسوب - ابوجبيھة1776522200

50كلية الغابات وعلوم المراعى - رشاد1776623100

57.1كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات - كالوقي1776481100

50كلية ا)نتاج الحيواني - أبوكرشو 1776641700

67كلية ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - المحاسبة والتمويل - ابوجبيھة1776341200

65.6كلية ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - إدارة ا,عمال - ابوجبيھة1776341300

64.1كلية ا)قتصاد والعلوم ا)دارية - ا)قتصاد - ابوجبيھة1776311100

50كلية العلوم ا)س/مية والعربية - اللغة العربية - العباسية تقلى1776221200

58كلية العلوم ا)س/مية والعربية - الدراسات ا)س/مية - العباسية تقلى1776224300

62كلية العلوم ا)س/مية والعربية - الشريعة والقانون - العباسية تقلى1776381200

50كلية العلوم ا)س/مية والعربية - الدعوة وا)ع/م - العباسية تقلى1776224500

50كلية التربية - احياء - العباسية تقلى1776141100

50كلية التربية - رياضيات - العباسية تقلى1776141300

59كلية التربية - ادبى - العباسية تقلى1776142500

جامعة شرق كردفان
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50كلية التربية - أساس - العباسية1776143100

58كلية السياحة وا�ثار - الرشاد1776811100

57كلية الدراسات الموسيقية والمسرحية - الدراسات الموسيقية - الرشاد1776211300

56.3كلية الدراسات الموسيقية والمسرحية - الدراسات المسرحية - الرشاد1776211400

النسبةالكليةالرمز

81.6كلية علوم التمريض1796721500

73.3كلية العمارة1796581100

73.4كلية الھندسة - البكالريوس التكنولوجى فى الھندسة المدنية1796582100

73.7كلية الھندسة - البكالريوس التكنولوجى فى ھندسة الكھرباء - تحكم1796523201

71.4كلية الھندسة - البكالريوس التكنولوجى فى ھندسة الكھرباء - قدرة1796523202

71.3كلية الھندسة - البكالريوس التكنولوجى فى ھندسة الكھرباء - اتصا ت1796523401

70.7كلية الھندسة - البكالريوس التكنولوجى فى ھندسة الكھرباء - الكترونيات وحاسوب1796523400

74.3كلية الدراسـات التجـارية - المحاسبة والتمويل1796341200

73.6كلية الدراسـات التجـارية - إدارة ا,عمال1796341300

73.4كلية الدراسـات التجـارية - البنوك والتمويل1796341500

73.3كلية نظم المعلومات - نظم المعلومات المحاسبية1796341201

72.7كلية نظم المعلومات - نظم المعلومات ا)دارية1796341301

72.6كلية نظم المعلومات - نظم المعلومات المصرفية1796342101

69.7كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات -  تقانة المعلومات1796481200

النسبةالكليةالرمز

70اللغــــات (عربي - إنجليزي، فرنسي)1856221100

70علوم الحاسوب1856481100

70تقانة المعلومات1856481200

النسبةالكليةالرمز

50كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات - علوم الحاســـوب1916481100

50كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات - تقنية المعلومات1916481200

50كلية العلوم ا)دارية - إدارة ا,عمال1916341300

50كلية العلوم ا)دارية - المحاســـبة1916341200

50كلية العلوم ا قتصادية  والمالية1916311100

الجامعة التكنولوجية - الخرطوم

المعھد ا س/مى للترجمة - الخرطوم

جامعة السودان المفتوحة
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50كلية القانون1916381100

50كلية اللغات ( لغة إنجليزية - لغة عربية )1916221301

50كلية ا)ع/م1916321100

50كلية التربيـــة1916142500

50تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرھا1916221200
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