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 دين من مختلف أقسام الكلية طالب الوافأسماء ال

 عربي غير ناطقين الوافدين  كشف أسماء الطلبة

 
 الفرقة األولى: 

 

-نوع السداد)منح البلد  الفرقة  النوع اسم الطالب  م
 نفقة خاصة -تخفيض

1 
 

 نفقة خاصة  جيبوتى األولى أنثى مهديه ياسين عثمان

 على منحة  جزر القمر  األولى ذكر لونا المعز حسنلقمان سيد   2
 على منحة  جزر القمر  االولى ذكر عبدالحكيم مسيدى 3
 على منحة  جزر القمر  األولى أنثى شميلة صاحب  4
 على منحة  جيبوتي  األولى أنثى ديقة عولة محيل  5
 نفقة خاصة  الصين األولى ذكر وانغ يانغ  6
 نفقة خاصة  الصين األولى ذكر هاى يووتشينغ  7
 على منحة  كازخستان  األولى ذكر اسدهللا اوراز 8
 نفقة خاصة  الصين األولى ذكر ما ايرلى  9
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 نفقة خاصة  الصين األولى ذكر لى ون خاو  10
 على منحة  كازخستان  األولى انثى ايجان قوات  11
 على منحة  روسيا األولى انثى صوفيا فيدوروفا الكسيفنا   12
 منحة على  أوزبكستان األولى ذكر حليم بكوف انس خان     13
 على منحة  كازخستان  األولى ذكر  اورذباى موكاعلى  14

 
 الفرقة الثانية:

  
-نوع السداد)منح البلد  الفرقة  النوع اسم الطالب  م

 نفقة خاصة -تخفيض
 نفقة خاصة  الصين الثانية  ذكر قاو يان  1
 نفقة خاصة  الصين الثانية  ذكر مابو   2
 % 10تخفيض  السودان الثانية  أنثى صابرين ياسين عثمان محمد 3
 نفقة خاصة  الصين الثانية  ذكر يه جون   4
 على منحة  السنغال الثانية  ذكر  محمد مصطفى فال 5
 على منحة  كازخستان  الثانية  ذكر عيلبايف كينجيبيك  6
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 على منحة  كازخستان  الثانية  ذكر سمانوف شاكيرخان   7
 على منحة  قيرغيرستان  الثانية  ذكر  اتمبك شير على اولو 8
 نفقة خاصة  الصين الثانية  ذكر ما مينج خاى   9

 على منحة   الصين الثانية  ذكر  تشى دونج 10
 نفقة خاصة  الصين الثانية  ذكر بان تينج   11
 نفقة خاصة  الصين الثانية  أنثى لى جوان    12
 على منحة  روسيا الثانية  ذكر الكسندر يفجينيفيتش باكيموف   13
 على منحة  أذربيجان الثانية  ذكر نوريف ابميل  14
 على منحة  أوزبكستان الثانية  ذكر نظام الدين مويدنوف  15
 نفقة خاصة  الصين الثانية  ذكر سو ياو بين   16
 نفقة خاصة  كازخستان  الثانية  ذكر عبد العزيز تولجانوف      17
 نفقة خاصة  الصين الثانية  ذكر  الن شوان 18

 
 

 الثالثة: الفرقة 
-نوع السداد)منح البلد  الفرقة  النوع اسم الطالب  م
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 نفقة خاصة -تخفيض
 نفقة خاصة  الصين الثالثة ذكر يوى بى يانغ  1

 
 الرابعة: الفرقة 

 
-نوع السداد)منح البلد  الفرقة  النوع اسم الطالب  م

 نفقة خاصة -تخفيض
 FARIDAفريدةايطجان   1

AITZHAN 
 منحه عىل  كازخستان  الرابعة ذكر 

بالجان ساغيمبيك   2
BALZHANSAGYMBEK  

 عىل منحه  كازخستان  الرابعة انث  

 SAIساى شو دونغ 3
XUDONG 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة انث  

4 BAKYTZHAN 
SAGYNTAY بخيتجان

  ساجينتاى
 ذكر 

 الرابعة

 عىل منحه  كازخستان 

 طلعت ايسكالييف 5
TALGAL ISKALYEV  

 عىل منحه  كازخستان  الرابعة ذكر 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة انث   MANU GEYEمانو جى  6
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منورة باريس   7
MANURABARYS  

 عىل منحه  كازخستان  الرابعة انث  

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة ذكر  HAN XIAOهان شياو  8

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة ذكر  WANG WEIوانج وى  9

 YANGيانغ كونغ مي    10
CONYMIN 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة ذكر 

اكرام عبدهللا  11
 IKRAAMمحمد

ABDULLAHI 
MOHAMED 

 ذكر 

 الرابعة

 نفقه خاصة  فلندا 

 akhmed احمد شيكيف 12
Shikiev 

 عىل منحه  روسيا   الرابعة انث  

 TANGتانغ جى جون 13
ZHIJUN 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة ذكر 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة ذكر  SA YANZHIسايان جى  14

 SALAUATصلوات ناس 15
NASSI 

 عىل منحه  كازخستان  الرابعة ذكر 

 MAمارونغ رونغ  16
RONGRONG 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة ذكر 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة ذكر  MA RUIماروى 17
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 MAماتشونغ مينغ 18
ZHONGMING 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة ذكر 

 MA CAiماتساى جون  19
JUN 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة ذكر 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة ذكر  MA YUمايو  20

منظي  ماى  21
 MUNITIZAIERمايث  

MAIMAITI 
 ذكر 

 الرابعة

 نفقه خاصة  الصي   

يوسوبوف جانبوالت   22
سااالماتوفيش 

ZHANBOLAT 
YUSSUPOV 

 ذكر 

 الرابعة

 نفقه خاصة  كازخستان 

 ABDI YUSSUFيوسف معلم عبدى  23
MAALIM  لم يحض  النفقة  الصومال  الرابعة ذكر 

 WANGوانغ شياو فنغ 24
XIAO FENG 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة ذكر 

 LIUليو دونغ شو 25
DONGXU 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة ذكر 

 MAI JIماى جى تشاه 26
ZHE 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة 

 MINمي   تشنغ تشنغ 27
CHENG XING 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة 
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 YANGيانغ شياو بو  28
XIAO BO 

 نفقه خاصة  الصي    الرابعة 

طاجكستا  الرابعة  نجيب هللا رجبيوف  29
 ن

 نفقه خاصة 
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ية   قسم اللغة اإلنجلي  
 2022/ 2021عام 

 الفرقة األوىل  

 طريقة التواصل  رقمه  اسم الطالب  

 واتساب   حسن أسامة حسن السعداوي
 ال يرد  عبد الرحمن شهاب الدين 

 واتساب   فاطمة عبده حسي   
سيد المبارك مأمون الحاج 

 أحمد 
 واتساب  

ي الخدمة  اكرام حسي   محمود 
 
 الرقم غي  موجود ف

ايناس بدر الدين عثمان محمد 
 عىلي 

 واتساب  

أحمد عبد الرحيم عمر محي 
 الدين 

 ال يرد 

 ال ترد  رزان صالح الدين محمد محمد 
 رقم خطأ   ليالس حسان الشمص 

 واتساب   محمود أحمد طه سيد أحمد 

 ال أستطيع الوصول إليها    اسيا محمد حسي   
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 واتساب    فاطمة حسي   عيىس  
 ال أستطيع الوصول إليه   ابو بكر يوسف عىلي  

 واتساب   عبي  اكرم عثمان الخلف 

 واتساب   عىلي حسن  مروان أمي  

 
 الفرقة الثانية 

 طريقة التواصل  رقمه  الطالب 
 واتساب   عايدة إياد مرزوق 

 واتساب   زينب اسماعيل محمد عوام 

 واتساب    اية محمد صبحي رسسك 
 واتساب   نادين معاوية محمد عبد هللا 

 واتساب   سهيله عمر محجوب حمد  
 فيسبوك   ريما عبد هللا بن عبد العزيز

 فيسبوك   ماب هاشم عبد الرحمن محمد 
ي محمد نارص 

 فيسبوك   أمان 

 واتساب   يوكفينج كور دينق كور 

 
  الفرقة الثالثة  

 طريقة التواصل  رقمه  الطالب 
 فيسبوك    أحمد محمد منتاي  حامد 

 غي  موجود بالخدمة    أسماء سليمان حسن 
 واتساب    أوليفيا جمعة موسيس 
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 فيسبوك   ريما مصطف   يمان محمد صبحي 
 إليها  الوصول أستطيع ال   فرح عبد الفتاح  مشارقة 

 فيسبوك    حليمة محمود فايز صالح 

 فيسبوك   ميادة محمد عمر هارون  
 

 الفرقة الرابعة  
 طريقة التواصل  رقمه  الطالب 

 فيسبوك    يديما أحمد قادر 
ي شيىلي  

 فيسبوك   راما عبد الغث 

 فيسبوك   نور عمار باقر  
 فيسبوك   ميمبو بيي  سامسون 
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 وبعض األقسام األخرى كشف أسماء الطلبة الوافدين بقسم اللغة اإلسبانية

 طالب القسم اللغة اإلسبانية  .1

 

 نوع السداد 

 

 البلد 

 

 رقم التليفون 

 

 الفرقة 

 

 النوع

 

 اسم الطالب 

 

 

 معاملة مصرية 

 

 سوريا 

  

 األولى 

 

 انثى 

 

 مايا محمد ياسر الحالق 

 

1 

 

 نفقة خاصة 

 

 اليمن 

  

 األولى 

 

 انثى 

 

 ريوم احمد قاسم محسن 

 

2 

 

 معاملة مصرية 

 

 سوريا 

  

 األولى 

 

 انثى 

 

 زينب ماجد محمد البين 

 

3 

 

 معاملة مصرية 

 

 سوريا 

  

 األولى 

 

 انثى 

 

 اية تمام حلبونى 

 

4 

 

 % 25تخفيض 

 

 فلسطين 

  

 الثانية 

 

 ذكر

 

 عمار ياسر تحسين محمد 

 

5 

 

 % 30تخفيض 

 

 فلسطين 

  

 الثانية 

 

 ذكر

 

 أدهم عماد يوسف ابو عواد 

 

6 

 

 معاملة مصرية 

 

 سوريا 

  

 الثالثة 

 

 انثى 

 

 صفاء أكرم عثمان الخلف

 

7 

 

 معاملة مصرية 

 

 سوريا 

  

 الرابعة

 

 ذكر

 

 حسام عبد الحميد الكركوكلي 

 

8 
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 طالب من أقسام أخرى .2

 

 

 نوع السداد 

 

 البلد 

 

 رقم التليفون 

 

 الفرقة 

 

 القسم

 

 النوع

 

 اسم الطالب 

 

 

 % 10تخفيض 

 

 جنوب السودان 

  

 األولى

 

 تشيكي 

 

 ذكر

 

الرحمن   محمد الخاتم عبد

 ملوال 

 

1 

 

 نفقة خاصة 

 

 لبنان 

  

 األولى

 

 فرنسي 

 

 انثى 

 

 ندين نديم الحاج 

 

2 

 

 نفقة خاصة 

 

 نيجيريا 

  

 األولى

 

 فرنسي س.م. 

 

 انثى 

 

 للا  امنية عبد الكبير عبد 

 

3 

 

 نفقة خاصة 

 

 السعودية 

  

 الثانية 

 

 إيطالي 

 

 انثى 

 

 ساره سامى حسنين 

 

4 

 

 على منحة

 

 السنغال

  

 الثالثة 

 

 فرنسي 

 

 ذكر

 

 WEDJI FALLويجى فال 

 

5 

 

 على منحة

 

 غينيا 

  

 الثالثة 

 

 برتغالي 

 

 ذكر

  سادجو انفامر دانسو

 SADJO  INFAMARA 

DANSO 

 

6 

 

 على منحة

   

 الرابعة

 

 كوري

 

 انثى 

 

 نبيله محمد عثمان 

 

7 
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 األعياد القومية للجمهورية العربية السورية:  ❖

 التاريخ  اسم العيد 

 مايو  6 عيد الشهداء

 أبريل  17 عيد الجالء

 األعياد القومية لدولة فلسطين: ❖

 التاريخ  اسم العيد 

 نوفمبر   15 عيد االستقالل 

 يناير  1 الثورة الفلسطينية 

 األعياد القومية لدولة اليمن: ❖

 التاريخ  اسم العيد 

 نوفمبر 30 الجالءعيد 

 سبتمبر 26 سبتمبر 26ثورة 

 مايو 22 عيد الوحدة اليمنية

 أكتوبر 14 أكتوبر 14ثورة 

 محمد  مروان طارق عبد السالممنسق قسم اللغة اإلسبانية بمكتب الوافدين: إعداد 
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 بقسم اللغة الروسيةوافدين ال الطلبة كشف اسماء
  اسم المنسق: د.هدى فرج سيد 

  16 :عدد الطلبة الوافدين بالقسم

                         االسم  الفرقة                 التليفون                

 ياسمين نافذ ابراهيم                       -1 االولى               

 مجمد جمال عكاشة                       -2 االولى               

 جماالت عماد  حسن                     -3 االولى               

 محمد سليمان اسحاق                     -4 االولى              

 مؤتمن عبد القادر سراج عباس          -5 االولى             

 حسين احمد السيد احمد                   -6 االولى            

 زهرة  حسين ابكر                       -7 الفرقة االولى  -باقي 

 احمد رمضان سليمان                    -8 الثانية            

 شادية الدالى  قسم                        -9 الثالثة          

 يمنى مجدى محمد                       -10          الفرقة الثانية - باقي 

 عبد العزيز وائل عبد العزيز           -11 الثانية           

 حنبن سيف                              -12 الرابعة            

 رؤى محمد عبد المتعال                -13   ىباق  –الثانية  

 ضحى عمر حبوب                     -14 االولى  

 جاكوب ويلسون صموئل اون         -15 االولى  

 المقداد ابراهيم على الريح              -16 ولى اال  ىباق 
 

 ملحوظة:

 حويل من القسم  حبيبة شاهر داود حسين : قامت بالت

 عوض جمال عوض: قام باتحويل من القس 
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 الوافدين بقسم اللغة الصينية كشف أسماء الطلبة

 2021/2022العام الجامعي 

 
 يسرا عصام محمد اسم المنسق:  -

     39 عدد الطلبة الوافدين بالقسم: -

 

نفقة  -تخفيض-السداد)منح نوع جنسية ال رقم التليفون  الفرقة  النوع اسم الطالب  م

 (خاصة
 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى  أريج علي محمد  1
 نفقة خاصة  ارتريا   األولى  ذكر عمر محمد عبد للا  2
 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى  رفا أحمد عبد العاطي محمد  3
 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى  رنيم عصام سليم علي  4
 %تخفيض 10 السودان  األولى  ذكر اسحق حسين يحيي آدم  5
 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى  سلمى يوسف موسى الشيخ  6
 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى  نجاة معتصم األمين محمد  7
غفران إبراهيم عزالدين   8

 إبراهيم 

 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى 

 %تخفيض 10 السودان  األولى  ذكر مازن صبري إبراهيم  9
 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى  فاطمة موسى محمد عبدللا  10
 %تخفيض 10 السودان  األولى  ذكر محمد سليمان إسحاق بكر  11
 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى  هند خالد يسن حسين  12
 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى  رغد مكاوي سيد أحمد  13
 نفقة خاصة  الصومال   األولى  أنثى  سارة محمد عبدللا  14
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 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى  نسمة فوزي محمد  15
عبدالرحمن احمد  ابوالقاسم 16

 محمد 

 %تخفيض 10 السودان  األولى  ذكر

 %تخفيض 10 السودان  األولى  ذكر أحمد عماد الدين عبده محمد  17
مهاجر عبد الرحمن   ندى 18

 عمر 

 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى 

 %تخفيض 10 السودان  األولى  ذكر اللطيف  يوسف عبد  مصطفى 19
 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى  خالد ادم ابراهيم  ندر 20
األولى   أنثى  غادة حيدر عبد زيد  21

)ساعات  

 معتمدة(

 خاصة  نفقة العراق 

األولى   أنثى  هوازن نادر محمد العبيد  22

)ساعات  

 معتمدة(

 %تخفيض 10 السودان 

األولى   ذكر سليمان بخت         صالح 23

 )باقي( 

 %تخفيض 10 السودان 

األولى   أنثى  يارا محمد زياد  24

 )باقي( 

 % 50تخفيض  سوريا  

 %تخفيض 10 السودان  الثانية  أنثى  شهد صالح أبو القاسم  25
مريم سعيد محمد عبد  26

 الرحمن 

 نفقة خاصة  فلسطين   الثانية  أنثى 

ا عثمان عبد العزيز رب 27

 عثمان  

 %تخفيض 10 السودان  الثانية  أنثى 

 نفقة خاصة  اليمن   الثانية  أنثى        إيثار عادل يحيي  28
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 معاملة المصريين  سوريا   الثانية  أنثى        مايا محمد علي  29
أحمد عبدالرحمن هجو   30

 عيسى     

الثانية   ذكر

 )باقي( 

 %تخفيض 10 السودان 

  الثالثة ذكر أحمد سمير أحمد        31

)ساعات  

 معتمدة(

 معاملة المصريين  سوريا  

 معاملة المصريين  سوريا   الثالثة  أنثى  آالء عمر محمود       32
 نفقة خاصة  اليمن   الثالثة  ذكر أكرم ناصر أحمد ناصر       33
 نفقة خاصة  اليمن   الثالثة  ذكر صالح ناصر أحمد ناصر        34
  الثالثة أنثى  نرمين فؤاد أحمد        35

)ساعات  

 معتمدة(

 خاصة نفقة  فلسطين  

الثالثة   أنثى  أنوار صبري مختار علي     36

 )باقي( 

 %تخفيض 10 السودان 

 على منحة  ارتريا   الرابعة أنثى  روان عمر سعيد عبده    37
 معاملة المصريين  سوريا   الرابعة أنثى  سارة محمد دياب شعباني    38
الرابعة  أنثى  محمد سعيد العبار  ايه 39

 )باقي( 

 معاملة المصريين  سوريا  
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 سودان:في الاألعياد القومية  
 التاريخ  اسم العيد  م
 يناير   1 عيد االستقالل المجيد   1
 مايو   25 انتفاضة نميري  2
 أكتوبر   21 1964انتفاضة ثورة   3
 ديسمبر   14 انتفاضة اإلطاحة بالرئيس عمر البشير  4

 : ارتريااألعياد القومية  في 
 

 التاريخ  اسم العيد  م
 مايو  24 العيد الوطني )عيد االستقالل( 1

 : الصومالاألعياد القومية  في 
 

 التاريخ  اسم العيد  م
 يونيو   26 عيد االستقالل  1
 يوليو  1 يوم الجمهورية  2
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 األعياد القومية في سوريا: 
 التاريخ  اسم العيد  م
 أكتوبر  6 حرب تشرين ذكرى  1
 مايو  6 عيد الشهداء 2
 مارس  8 عيد الثورة  3
 إبريل  17 عيد الجالء 4

 فلسطين: في  األعياد القومية  
 التاريخ  اسم العيد  م
 نوفمبر    15 عيد االستقالل  1
 يناير   1 الثورة الفلسطينية  2

 : اليمناألعياد القومية  في 
 

 التاريخ  اسم العيد  م
 مايو  22 الوطني للجمهورية  اليوم 1
 سبتمبر  26 سبتمبر  26  ثورة 2
 أكتوبر  14 أكتوبر  14  ثورة 3
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 نوفمبر   30 عيد الجالء 4
 

 : العراقاألعياد القومية  في 
 

 التاريخ  اسم العيد  م
 يناير  6 عيد الجيش  1
 يوليو   14 عيد ثورة تموز  2
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 سم عبري قالوافدين  كشف أسماء الطلبة
 

 الفرقة األولى:
 
-نوع السداد)منح البلد  الفرقة  النوع اسم الطالب  م

 نفقة خاصة -تخفيض
1- 
 

 % 10تخفيض  السودان األولى أنثى وعد فيصل عبد هللا عباس

 
 الفرقة الثانية: 

-السداد)منحنوع  البلد  الفرقة  النوع اسم الطالب  م
 نفقة خاصة -تخفيض

شيما بنت سالم بن شامس   1
 نفقه خاصة  عمان الثانية  انثى بن ناصر 

 تخفيض %10 السودان الثانية  انثى سارة اسماعيل حامد على  2
 % 10تخفيضجنوب   الثانية  ذكرليك بول ليلى  3
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 LAKE POLLILYماتوت
MATHAT 

 السودان

فاطمة دفع هللا محمد احمد   4
 تخفيض %10 السودان الثانية  انثى هللا دفع 

جهاد شفيق حسين حسان   5
 GIHADالضورانى

SHAFIK HOSSEIN 
 انثى

 الثانية 
 على منحه  جيبوتى

 
 الفرقة الثالثة: 

-نوع السداد)منح البلد  الفرقة  النوع اسم الطالب  م
 نفقة خاصة -تخفيض

 % 10تخفيض  السودان الثالثة ذكر فيتر جورجى بشار -1
 % 10تخفيض  السودان الثالثة أنثى مهيتاب مختار محمد احمد  -2
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 الفرقة الرابعة: 
-نوع السداد)منح البلد  الفرقة  النوع اسم الطالب  م

 نفقة خاصة -تخفيض
سارة نصرهللا عبدربه   1

 % 10تخفيض السودان الرابعة انثى مشرقى

 % 10تخفيض السودان الرابعة ذكر محمد جمال دلدوم كوكو  2
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 السواحيلية(  الوافدين بقسم اللغات اإلفريقية )شعبة اللغة  كشف أسماء الطلبة

 

 فرج   إسراء عادل المتولياسم المنسق:  -
     5 عدد الطلبة الوافدين بالقسم: -

 

-نوع السداد)منح البلد رقم التليفون  الفرقة  النوع اسم الطالب  م 
 نفقة خاصة -تخفيض

1 
 

 نفقة خاصة  فلسطين   األولى  أنثى  روعه صالح سالم عبد الحميد 

 %تخفيض 10 السودان  األولى  أنثى  لونا المعز حسن  2

 %تخفيض 10 السودان  الثانية  أنثى  آيات على محمود على  3

 %تخفيض 10 السودان  الثانية  ذكر حسين حسن حسين سليمان  4

 %تخفيض 10 السودان  الثانية  ذكر عمرو  أشرف حمد خضر  5

 %تخفيض 10 السودان  الثالثة  ذكر قمر الدين محمد عبدللا أحمد  6
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 األعياد القومية للسودان: 
 التاريخ  العيد اسم  لتسلسل ا

 1956يناير  1 عيد االستقالل المجيد  -1

 1969 مايو  25 انتفاضة نميري  -2

 1964 أكتوبر 21 1964انتفاضة ثورة  -3

 2019ديسمبر  14 انتفاضة اإلطاحة بالرئيس عمر البشير  -4

 األعياد القومية لفلسطين: 
 التاريخ  اسم العيد  التسلسل 

 1988نوفمبر  15 عيد االستقالل  -1

 1965يناير  1 الثورة الفلسطينية  -2
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 فارسي  /لغات شرقية تركي الوافدين   كشف أسماء الطلبة

 المنسق: منى رأفت الطنطاوي

 الفرقة األولى: 

 

-نوع السداد)منح رقم الهاتف  البلد  الفرقة  النوع اسم الطالب  م 

 نفقة خاصة -تخفيض

1 

 

عبد الودود احمد وداعه  

 جمعه

 % تخفيض 10  السودان األولى  ذكر

 % تخفيض 10  السودان األولى  أنثى  الفاتح الطيب محمد شهد  3

 % تخفيض 10  السودان األولى  أنثى  رودينه طه عثمان ادريس  4

 % 50تخفيض   فلسطين  األولى  أنثى  نور ابراهيم جميل راضى  5

ايثار الدسوقى محمد سيد   6

 احمد 

 % تخفيض 10  السودان األولى  أنثى 

زينب محمد نور محمود  7

 محمد 

 % تخفيض 10  السودان األولى  أنثى 

 % تخفيض 10  السودان األولى  ذكر عبدالرحمن شهاب الدين  8

رؤى خضر عبدالواحد   9

 السودان األولى  أنثى  محمد 

 

 % تخفيض 10

 % تخفيض 10  السودان األولى  ذكر محمد عبدللا محمد عبدللا  10

 % تخفيض 10  السودان األولى  انثى  محمد احمد عثمان تسنيم  11

 % تخفيض 10  السودان األولى  انثى  حبيبة شاهر داود حسين  12

حمزه مصطفى عباس عبد  13

 السودان األولى  ذكر الكريم 

 

 % تخفيض 10

 % تخفيض 10  السودان األولى  ذكر  محمد المصطفى محمود   14
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 سعد 

 % تخفيض 10  السودان األولى  أنثى  رزان عادل محمود فضل  15

 

 

 تركي   الفرقة الثانية

  م

 اسم الطالب 

 

 النوع 

 

 الفرقة

 

 البلد 

 

 رقم الهاتف 

  السداد  نوع

-تخفيض -)منح

 نفقة خاصة 

محمد ادريس  1

 عبدالخالق ادريس 

 % تخفيض 10  السودان الثانية  ذكر

 % تخفيض 10  السودان  الثانية  انثى  شاى اروب بيونج ا 2

اسالم مجدى عبد  3

 المجيد محمد 

 % تخفيض 10  السودان  الثانية  ذكر

اية محمد احمد  4

 عثمان

 % تخفيض 10  السودان  الثانية  انثى 

فريس ابراهيم ايم   5

 كورى 

 % تخفيض 10  السودان  الثانية  ذكر

احمد حسين امين  6

 السيد

 %تخفيض 10  السودان  الثانية  ذكر

على عكاشة على   7

 عكاشة

 %تخفيض 10  السودان  الثانية  ذكر
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 الفرقة الثانية فارسي 

 

  م

 اسم الطالب 

 

 النوع 

 

 الفرقة

 

 البلد 

 

 رقم الهاتف 

  السداد  نوع

-)منح

نفقة  -تخفيض 

 خاصة 

 % تخفيض 10 --- السودان الثانية  أنثى  صباح خليل ادم على  1

شكرى دانيال كبه   2

 الطيب 

 % تخفيض 10 ----- السودان الثانية  ذكر

 

 : الثالثةلفرقة ا

-تخفيض -نوع السداد)منح رقم الهاتف  البلد  الفرقة النوع  اسم الطالب  م 

 نفقة خاصة 

احمد محمد المصطفى ادم  

 مراد

 % تخفيض 10  السودان الثالثة  ذكر

 الفرقة الرابعة: 
-نوع السداد)منح رقم الهاتف  البلد  الفرقة النوع  اسم الطالب  م 

نفقة خاصة -تخفيض   

 نفقة خاصة   فلسطين  الرابعه انثى  غادةعماد عادل ابو سليمه  1

 %تخفيض 10  السودان الرابعة انثى  ابرار صالح محمد عمر  2

 معاملة المصريين   سوريا  الرابعة أنثى  اسيل محمد ايمن الشلبى  3
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 على منحة   الصومال  الرابعة أنثى  افراح عبدالرحمن سهل  4

 األعياد القومية للسودان: 
 التاريخ اسم العيد لتسلسل ا
 1956يناير   1 عيد االستقالل المجيد  1

 1969مايو  25 انتفاضة نميري  2

 1964أكتوبر   21 1964انتفاضة ثورة   3

 2019ديسمبر   14 انتفاضة اإلطاحة بالرئيس عمر البشير  4

 األعياد القومية لفلسطين: 
 التاريخ اسم العيد التسلسل 

 1988نوفمبر    15 عيد االستقالل  -1

 1965يناير   1 الثورة الفلسطينية  -2
 

 األعياد القومية السورية: 

 التاريخ اسم العيد التسلسل 
 إبريل  17 جالءعيد ال -1
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 مايو  6 عيد الشهداء -2

 أكتوبر  6 ذكرى حرب تشرين    -3
 

 األعياد القومية الصومالية: 
 

 التاريخ اسم العيد التسلسل 
 يونيو   26 الستقالل عيد ا -1

 يوليو  1 يوم الجمهورية  -2
 

 

 


