النتيجة النهائية للقوائم
الوالية  :ؤشمال كردفان
قائمة االحزاب  :المجلس الوالئي
عد المقاعد المخصصة للوالية  )7( :مقعد
أجمالي االصوات الصحيحة لكافة القوائم 355,325:
م

اسم الحزب
المؤتمر الوطني
1 .1

عدد األصوات
الصحيحة
للقائمة
403681

1

النسبة

77.10

عدد المقاعد
التي فازت بها
القائمة
7

أسماء المرشحات الفائزات
.1سوركتي دوليب النعمة سوركتي
.5مصطفي ابوسيل مصطفي قرشي
.5محمد احمد عبد السالم
.4سليمان بلة علي عبدهللا
.3احمد علي محمد عبيدهللا
.2احمد االمين العالم
.7محمد حسن حسين محمد

م .أ  :حسين احمد حسين الصائغ
خبير القوائم النسبية
أبيل ألير
رئيس المفوضية القومية لالنتخابات
التاريخ 5212/4/54 :م

النتيجه النهائيه للقوائم
الوالية :شمال كردفان
قائمة االحزاب :المجلس الوطنى
عدد المقاعد المخصصه للوالية  )3( :مقعد
اجمالي االصوات الصحيحة لكافة القوائم334455:
م
1

النسبه

عدد األصوات
اسم الحزب
الصحيحه للقائمه
75,54
421,132
المؤتمر الوطني

عدد المقاعد التى
فاز بها القائمه
3

أسماء المرشحين الفائزات
.1
.5
.5
.4
.3

محمد احمد الطاهر حامد
ابوكاليش
محمد علي المرضي دفع هللا
الفاضل حاج سليمان الفكي
ابراهيم قدال عبد هللا تيراب
قريب حماد خير عجبنا

النتيجه النهائيه للقوائم
الوالية :شمال كردفان
قائمة المرأة :المجلس الوطنى
عدد المقاعد المخصصه للوالية  )8( :مقعد
اجمالي االصوات الصحيحة لكافة القوائم334,483:
م
1

النسبه

عدد األصوات
اسم الحزب
الصحيحه للقائمه
75,51
422,475
المؤتمر الوطني

عدد المقاعد التى
فاز بها القائمه
8

أسماء المرشحين الفائزات
 .2غالية حاج عبدة مختار محمد
 .7أم بلة كوكو عبد النور جبر الدار
 .8رشيدة سيدأحمد محمدين عبدهللا
 .4سيدة محمد الدخري يحي
 .12سعاد حجوب اسماعيل احمد
 .11وفاء مكي احمد علي
االعيسر
 .15ستنا ابراهيم عمر
عبدالرحمن
 .15ام كلثوم حمدان احمد حمدان

التاريخ5212/4/54:م
أبيل ألير رئيس المفوضية القومية لإلنتخابات

النتيجة النهائية للقوائم
الوالية  :ؤشمال كردفان
قائمة االحزاب  :المجلس الوالئي
عد المقاعد المخصصة للوالية  )15( :مقعد
أجمالي االصوات الصحيحة لكافة القوائم 358.151:
م

اسم الحزب
المؤتمر الوطني
1 .1

عدد األصوات
الصحيحة
للقائمة
414127

1

النسبة
57.57

عدد المقاعد
التي فازت بها
القائمة
15

أسماء المرشحات الفائزات
.1اخالص يعقوب عبدالرحمن
.5عائشة عبداهللا الحاج محمد فرح
 .5انعام محمد دوليب عبدالرحيم
.4اسماء حسن الفكى محمد
 .3امل على عثمان بركية
.2نائلة احمد عديل عبدالسالم
.7ليلى التوم عبدالرازق عبدالسالم
 .8مناهل محمد حسن ابوقبة
 .4ام سلمة ابوالقاسم احمد ابو القاسم
.12فاطمة سالم احمد الضو
11زاعتماد محمد المحجوب ميسر

م .أ  :حسين احمد حسين الصائغ
خبير القوائم النسبية
أبيل ألير
رئيس المفوضية القومية لالنتخابات

والية شمال كردفان
الدائرة الجغرافية القومية رقم ( )1مدينة وريفي وسط أم روابة

أسم المرشح

اللون السياسي

عدد األصوات

الرقم
.1

محمد بابكر بريمة بابكر

المؤتمر الوطني

11517

.2

ميرغني مكي الخليفة الماحي

االتحادي الديمقراطي األصل

7757

.3

زين العابدين محمد التجاني محمد

االتحادي الديمقراطي

1951

.4

المنا الخضر أحمد حماد

مستقل

1224

.7

عبد هللا محمد أحمد أحمد بخيت

حزب األمة

1112

.9

عبد السالم عبد هللا دهب عبد السالم

المؤتمر الشعبي

714

.5

حاتم ميرغني عبد الرحمن الحاج سليمان

المؤتمر السوداني

713

.7

مهدي محمد أحمد منوفل

األمة القومي

333

.5

هيثم عبد هللا محمد إبراهيم

االتحاد الديمقراطي الموحد

175

والية شمال كردفان
الدائرة قومية رقم( )2الرهد
مؤجلة

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة القومية رقم( )3شمال أم روابة
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.

اإلسم
احمد ادريس يوسف أحمد
أحمد عجبنا أبو الحسن عجبنا
محمد الزين عابدين الزين
عبدالرحيم بشير الحاج دريا
سعيد محمد علي مختار

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
اإلتحاد الديمقراطي االصل
األمه القومي
المؤتمر الشعبي
اإلتحاد الديمقراطي

عدد األصوات
21772
1537
1521
514
993

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة القومية رقم()4عشانا وشركيال
الرقم
.1
.5
.5
.4
.3
.2
.7
.8
.4

اإلسم
احمد بالل عثمان بالل
موسي الشيخ عبدهللا الشيخ
عبدالعزيز النور مسبل احمد
اسامة الشيخ محمد احمد الشيخ عمر
الوسيلة النور احمد الشيخ برير
الناير حامد سليمان الحاج
علي عبداللة احمد ابراهيم دريدقة
الزبير ابراهيم الكبور حامد
حمدحسن محمد عبدالحي

اللون السياسي
االتحادي الديمقراطي
مستقل
االتحادي الديمقراطي االصل
مستقل
مستقل
مستقل
االمة القومي
الموتمر الشعبي
مستقل

عدد االصوات
7542
3141
5555
5412
5455
5123
1142
1218
435

والية شمال كردفان
الدائرة الجغرافية القومية رقم ( )3مدينة األبيض شرق السكة حديد
أسم المرشح

اللون السياسي

عدد األصوات

الرقم
.1

أزيرق محمد أزيرق محمد

المؤتمر الوطني

19172

.2

عثمان الشريف محمود أحمد

االتحادي الديمقراطي

2117

.3

محمد يوسف أحمد العشا

المؤتمر الشعبي

1753

.4

جمعة بريمة محمد عبيد

األمة الفيدرالي

1153

.7

حامد أبو القاسم حامد أحمد

مستقل

529

.9

بالل إسماعيل إبراهيم سومي

العدالة

735

.5

الحاج أبوبكر محمد صالح ريقا

األمة القومي

447

.7

إبراهيم زكريا عبد هللا محمد

مستقل

352

.5

ناصر مصطفي ناصر مصطفي

الحركة الشعبية لتحرير السودان

311

.11

عبد العظيم عيسي محمد عيسي

األمة األصالح والتجديد

195

.11

سعد محمد علي سعيد مساعد

الحركة الشعبية التغيير
الديمقراطي

137

.12

حماد عيسي أحمد حسن

الجبهة الديمقراطية المتحدة
القومية

115

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة القومية رقم( )6األبيض غرب السكة
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

اإلسم

اللون السياسي

المؤتمر الوطني
محمدصالح أحمد محمد الصافي
حزب األمة القومي
قادم ابراهيم حماد أحمد
ابوبكر عبدالباسط سليمان عبداباسط االتحادي الديمقراطي األصل
مستقل
اسماعيل عبيد سليمان عبيد
المؤتمر الشعبي
حامد يس حمدهللا موسى
االتحادي الديمقراطي
محمد عبدهللا ابراهيم شرشير
حزب األمة
عبداللطيف الطاهر حامدمحمد
توركبير
حزب النهضة القومي
نصرالدين عثمان ادريس عبدهللا
حزب األمة الفيدرالي
فاطمة عبدهللا محمد صالح
الحركة الشعبية لتحرير
عبدالكافي حماد أبوحواء أحمد
السودان
حزب العدالة
حماد فرح غبوش ازرق
مستقل
حامد الطيب حامد محمدتور كبير
حزب تنظيم السودان الحديث
بشير محمود محمد محمود
الجبهة الديمقراطية المتحدة
احمد محمد احمد البدرى
القومية
الحركة الشعبية لتحرير
احمد ابوبكر احمد صالح
السودان التغيير الديمقراطي

عدد األصوات
23159
2783
2778
1837
1415
1045
739
708
569
536
409
371
313
297
169

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة الجغرافية القومية رقم( )5أبو حراز
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.

اإلسم
فتح الرحمن آدم محمد صالح
محمد أحمد السوقي محمد
محمد علي حمودة عمر
آدم موسى الصافي عباس
حسن الرضي بشير هنوة

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
األمة القومي
االتحادي الديمقراطي االصل
األمة اإلصالح والتنمية
األمة الفيدرالي

عدد األصوات
13385
1053
722
657
465

الوالية شمال كردفان
نتيجة الدائرة القومية رقم ( )7أرياف األبيض وكازقيل
الرقم
.1
.2
.3
.4
.7
.9
.5
.7
.5

اإلسم
إبراهيم آدم إبراهيم محمد
أبو سارة بابكر حسن صالح
سالم ضيف هللا بريمة آدم
محمد حسن علي زريبة
يس عمر أحمد محمد
يوسف الشيخ آدم عبد هللا
حسن حسين البلة عبد هللا
الدرديري محمد عبيد األمين
إبراهيم فرح محمد هالل

اللون السياسي
األمة األصالح والتنمية
مستقل
مستقل
مستقل
المؤتمر الشعبي
األمة القومي
األمة الفيدرالي
االتحادي الديمقراطي االصل
حزب العدالة

والية شمال كردفان

عدد االصوات
11371
4595
2215
1457
1272
1152
547
913
277

نتيجة الدائرة القومية رقم( )5شرق بارا
الرقم
1.
2.

اإلسم
مهدى عبد الرحمن احمد اكرت
السيد على احمد زكى ابراهيم قرشي

3.
4.
5.
6.
7.

معوية شاذلى الشيخ الريح
ادم احمد محمد حسين
الضو سليمان محمد جاد المولى
بشير احمد محمود محمد
نزار مصباح محمد ابراهيم

8.

عبد الرحيم هاشم عثمان عبدالرحيم

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادى الديمقراطى
االصل
الوطنى االتحادى
المؤتمر الشعبى
االمة الفيدرالى
االمه القومى
الحركة الشعبية للتغير
الديمقراطى
الحركة الشعبية لتحرير
السودان

الوالية شمال كردفان

عدد األصوات
24497
7173
535
527
477
413
345
231

نتيجة الدائرة القومية رقم ( )11غرب بارا
الرقم

1.
2.
3.
4.
7.
9.
5.

اإلسم

اللون السياسي

عدد االصوات

أحمد إبراهيم الطاهر محمد
عبد الباقي قسم هللا تمساح سليمان
محمد األمين الطيب موسي أبو شنب
إسماعيل علي ماحي محمد
نصر الدين أحمد األمين سليمان
عبد الباقي محمد علي الزاكي
عبد الرحيم الشيخ المبارك مركز الدين

المؤتمر الوطني
األمة القومي
االتحادي الديمقراطي األصل
المؤتمر الشعبي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
األمة الفيدرالي
االتحادي الديمقراطي األصل

37277
1752
1257
751
321
194
139

والية شمال كردفان

نتيجه الدائرة القومية رقم ( )11جبرة الشيخ
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.

اإلسم
البكري الجيلي محمد علي
عوض السيد ابراهيم خليفه
التجاني عثمان علي ابوسن
الواثق علي محمد زين علي
بشير جادهللا فرح كوكو
عابدين عيد بلولة عبدهللا

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
المؤتمر الشعبي
حزب االمة القومي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
االتحادي الديمقراطي االصل
االتحاد االشتراكي

والية شمال كردفان

عدد االصوات
18345
1821
717
584
531
552

نتيجة الدائرة القومية رقم()12حمرة الوز

الرقم
.1
.2
.3
.4
.7

اإلسم
عثمان ادم حسن نمر
عبد الكريم نورالشيب علي عبيد
عبد الكريم بلولة ابوعلي هرون
علي عبدالنورمحمد الفكي
سالم جادالرب سالم ابراهيم

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
االتحادي الديمقراطي االصل
حزب االمة القومي
المؤتمر الشعبي

عدد االصوات
7745
3171
912
311
295

والية شمال كردفان
الدائرةالقومية رقم( )13مدينة وريفي النهود
اإلسم

اللون السياسي

عدد االصوات

الرقم

سالم الصافي حجير حمد

المؤتمر الوطني

17553

2.

ابراهيم الشيخ عبدالرحمن البريابي

المؤتمر السوداني

11419

3.

محمد حامد حمد صاغة

المؤتمر الشعبي

1553

4.

محمد عثمان عبدالرحمن محمدعمر

االتحادي الديمقراطي االصل

1117

5.

مستور بليلة محمد عمر

االمة القومي

914

6.

محمد ادم عيد حامد

االمة الفدرالي

375

7.

اسماعيل عبدالحميد سعيد احمد

الحركة الشعبية لتحرير السودان

231

8.

احمد محمد الزين تحاميد

الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي

154

1.

والية شمال كردفان

الدائرة الجغرافية القومية رقم ( )17غبيش وأبوراي

أسم المرشح

اللون السياسي

عدد األصوات

الرقم
.1

آدم محمد آدم لبن

المؤتمر الوطني

15751

.2

عمر سراج الدين عمر الحاج

مستقل

4577

.3

عبد المحمود أبو إبراهيم عبد المحمود

حزب األمة القومي

1759

.4

إبراهيم التوم دفع هللا الزين

المؤتمر الشعبي

1359

.7

آدم حامد محمد آدم

األصالح الوطني

555

.9

أحمد التجاني محمد عبد القادر

مستقل

749

.5

الطيب قمر الدين عبد الساتر الزبير

الحركة الشعبية لتحرير السودان

495

والية شمال كردفان
الدائرة الجغرافية القومية رقم ( )19األضية والمجرور

أسم المرشح

اللون السياسي

عدد األصوات

الرقم
.1

آدم بلوح محمد فضل هللا

المؤتمر الوطني

14411

.2

الطاهر موسي محمد أحمد

األمة القومي

9551

.3

الشريف حسن نصر أبكر

االتحادي الديمقراطي األصل

2312

.4

محمد الخاتم عبد المنعم حميدان محمد

المؤتمر الشعبي

1175

.7

مستور بخيبت رابح علي

الحركة الشعبية لتحرير السودان

454

.9

الحاج الحافظ البشير آدم

الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي

341

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة القومية رقم( )15ودبندة-صقع الجمل

الرقم
1.
2.
3.
4.

اإلسم
محمد الحاج محمد ابراهيم
اسماعيل ادم على بخيت
حسن شطة ابو خير سعيد
الرشيد على الزين منجى

5.

سيف هللا ابراهيم محمد الزم

6.

خليفة موسى محمد احمد

7.
8.

حسن البكرى على احمد
مكى اسماعيل غبوش منعم

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االمة القومى
حزب االصالح الوطنى
الحركة الشعبية لتحرير
السودان التغير الديمقراطى
االتحادي الديمقراطي
االصل
الحركة الشعبية لتحرير
السودان
االتحادي الديمقراطي
االمة الفيدرالى

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة القومية رقم( )17ابوزبد

عدد األصوات
23441
9155
1379
535
951
355
391
217

الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

اإلسم

اللون السياسي

على محمد النور ابراهيم
محمد الطيب فضل دردوق
ضو البيت ادم صالح ترك
اسماعيل عبد الرحيم عثمان ابراهيم
عبد الباقى احمد ابوحامد جلى
جماع مردس جمعه محمد
محمد ابراهيم متعنى احمد
ابراهيم محمد محمود عمر
ياسر عبد الصمد مختار ابوجبة
احمد حسن محمد خير حسن
محمد على جمعة الطاهر
الشيخ احمد محمود ادم
ابوسيل رجب عثمان
عالء الدين بشرى احمد

المؤتمر الوطني
اللواء االبيض
حزب االمة
اتحادي ديمقراطي
االمة القومى
االمة االصالح والتجديد
مستقل
المؤتمر الشعبى
االمة االصالح والتنمية
االتحادي الديمقراطي االصل
الحركة الشعبية لتحرير السودان
االمة الفيدرالى
مستقل
حزب االمة الوطنى

والية شمال كردفان

عدد
األصوات
11577
4971
1777
1159
575
547
542
927
929
911
155
157
172
134

الدائرة الجغرافية القومية رقم ( )15مدينة وريفي سودري

أسم المرشح

اللون السياسي

عدد األصوات

الرقم
.1

عبد هللا محمد فضل هللا األعيسر

المؤتمر الوطني

35112

.2

سالم التوم علي التوم

االتحادي الديمقراطي األصل

1212

.3

عبد القادر مخاوي إبراهيم محمد

الحركة الشعبية لتحرير السودان

775

.4

سالم محمد سالم جمعة

المؤتمر الشعبي

727

.7

الريح محمود أحمد بابكر

األمة القومي

335

والية شمال كردفان
نتيجه الدائرة القومية رقم ( )02حمرة الشيخ

الرقم
1.
2.
3.
4.
5.

اإلسم
علي حسن التوم علي
حمد علي التوم فضل هللا
فضل هللا محمد علي التوم
بلو موسى محمد عبدهللا
محمد جامع صالح جامع

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقراطي االصل
االمة القومي
المؤتمر الشعبي
الحركة الشعبية لتحرير السودان

عدد االصوات
12854
5125
558
571
525

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )1االبيض شرق
الرقم
.1
.5
.5
.4
.3
.2
.7
.8
.4
.12
.11
.15
.15
.14
.13
.12
.17
.18
.14

اإلسم
سليمان ابرهيم محمد احمد
محمد حامد سليمان الضو
عبد القادر عبدهللا ابراهيم الحضرى
عوض هللا جاد الكريم خيرهللا نورالدين
بريمه احمد داقوس عبدهللا
على ابوالقاسم عثمان عبدهللا
ادم زايد عبدهللا محمد
النور الناير النور اكب
حامد احمد حامد على
فاطمه ميرغنى الشيخ على
الضى حمد اسماعيل محمد
ابراهيم المرضى حامد احمد
الباشا احمد ادم محمد
سليمان تاور الباشا وادي
محمد يوسف احمد البشير
رضوان عباس ابراهيم حسن
حمد محمد عثمان ابراهيم
محمد احمد يونس حسنين
عبدالمولى حلوف ادم عبدالمولى

اللون السياسي
المؤتمر الوطنى
المؤتمر الشعبى
االتحادى الديمقراطى االصل
االتحادى الديمقراطى
حركة اللجان الثورية السودانية
حزب االمة القومى
حزب العدالة
حزب االمة الفيدرالى
الحركة الشعبية لتحرير السودان
الحزب القومى الجديد
حزب االمة الوطنى
مستقل
حزب االمة
الحزب القومى السودانى المتحد
حركة الشعبية لتحرير السودان التغيير الديموقراطى
حزب النهضة القومى
حزب تنظيم السودان الحديث
مستقل
الجبه الديمقراطية المتحدة القومية

عدد االصوات
7571
1257
532
423
411
374
319
314
297
245
211
177
131
121
117
55
55
97
71

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )2األبيض شمال

الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

اإلسم
محمد رابح محمد حامد
أحمد محمد أبكر الحاج
محمد الحافظ خليل يوسف
منير رمضان شعيب موسى
الخاتم محمد أحمد محمد
علي مصطفى إسماعيل النور
محمد أحمد محمد الظريف
إبراهيم يعقوب فضيل حامد
مضوي عثمان آدم إسماعيل
معاذ محمد إدريس أبكر
حمزة اسماعيل يحي أحمد
محمد آدم جابر عبدهللا

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
اإلتحاد الديمقراطي األصل
المؤتمر الشعبي
النهضة القومي
مستقل
مستقل
األمه القومي
حزب االمه
القومي الديمقراطي الجديد
األمه الفيدرالي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
حزب العدالة

عدد االصوات
13345
2529
1331
993
919
747
429
397
219
159
175
137

والية شمال كردفان
نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )3االبيض جنوب
الرقم

اإلسم

اللون السياسي

عدد
االصوات

1.

حسين حمد النيل مضوي جاد
الرب

المؤتمر الوطني

18627

2.

حنفي السيد مكي السيد كرار

االتحادي الديمقراطي االصل

1553

3.

عبدهللا علي النور ابكر

المؤتمر الشعبي

1259

4.

حمد امام حمد عبدالرحمن

االتحادي الديمقراطي

1083

5.

احمد البشير ابراهيم حامد

االمه القومي

796

6.

ابراهيم ادم احمد ابراهيم

الحزب الشيوعي السوداني

569

7.

موسى حنفي موسى نوري

مستقل

519

8.

التايه عبدالجبار صالح ادم

الحركة الشعبية لتحرير السودان

457

9.

محمد بشير زرقان الياس

العداله

346

10.

ونيس سليمان ابراهيم سليمان

حزب االمة الفدرالي

328

11.

قذافي الجاك صالح احمد

مستقل

303

12.

صالح ابراهيم محمد ابراهيم ابكر

القومي الديمقراطي الجديد

290

13.

فيصل محمد ادريس موسى

مستقل

220

14.

ادم عيسى ادم بريمه

مستقل

206

15.

سليمان احمد سليمان بخيت

الجبهة الديمقراطية المتحدة القومية

171

16.

عمر موسى علي شيبور

االمه االصالح و التجديد

95

17.

عمر محمد عمر محمد

مستقل

82

محمد عوض عبدهللا شاهين

الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير
الديمقراطي

81

موسى حماد موسى عزاز

حزب االمة

76

18.
19.

واليه شمال كردفان
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )4ابوحراز
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

اإلسم
السيد الصديق عبد القادر علي
منصور ميرغني حسين زاكي الدين
البشير عبد هللا الزاكي عبد هللا
عبد القادر الشيخ علي عبد القادر
رزق هللا الطاهر احمد محمد
خليفه ابو تاور عبيد
ميرغني مكي محمد السيد

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االمه القومي
مستقل
االتحادي الديموقراطي االصل
االمه الفدرالي
الحركه الشعبيه لتحرير السودان
االتحادي الديموقراطي

عدد االصوات
12717
791
725
715
173
192
143

الوالية شمال كردفان
نتيجة الدائرة الوالئية رقم ( )7ارياف االبيض
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

اإلسم
احمد محمد صالح ابراهيم
عبدهللا النور محمد علي
محمد احمد محمد رحال
االمين البشير االمين عبدهللا
حسين ابراهيم حسين دليل
احمد محمد سليمان ابراهيم
الضو محمد بابكر محمود
احمد الراخي الطيب البشير
يعقوب ادم حمودة ادم
ادم علي ادم فضل هللا

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
المؤتمر الشعبي
االتحادي الديمقراطي االصل
مستقل
االمة القومي
االمة الفدرالي
مستقل
الجبهة الديمقراطية المتحده القومية
الحركة الشعبية لتحرير السودان

عدد االصوات
11251
2355
1373
1172
531
524
714
415
349
245

والية شمال كردفان
الدائرة والئية رقم( )9مدينة ام روابة وريفى ام روابة جنوب الزلط
مؤجلة

والية شمال كردفان

الدائرة والئية رقم( )5ريفى ام روابة شمال الزلط
مؤجلة

والية شمال كردفان
الدائرة الجغرافية الوالئية رقم ( )7مدينة الرهد والريف الجنوبي

أسم المرشح

اللون السياسي

عدد األصوات

الرقم
.1

أحمد آدم فرج كسيبي

المؤتمر الوطني

14257

.2

عبد الباقي علي إبراهيم عبد الباقي

المؤتمر الشعبي

3271

.3

ضو البيت حامد عبد الرحمن جمعة

مستقل االتحادي الديمقراطي

1171

.4

يعقوب الضواها الرحيمة أحمد

األمة القومي

555

.7

فاروق عبد الرحيم الحاج محمد أحمد

مستقل

571

.9

سلوي عبد السالم حسن السعيد

مستقل

721

.5

عمر محمد علي عمر

الحركة الشعبية لتحرير السودان

293

.7

عصام أحمد عيسي األمير

مستقل

292

.5

عبد الرحمن عبد القادر الحاج محمد

االتحادي الديمقراطي

291

.11

صديق بشري علي آدم

حزب األمة الفيدرالي

213

والية شمال كردفان
الدائرة الجغرافية الوالئية رقم ( )5الريف الشمالي للرهد

أسم المرشح

اللون السياسي

عدد األصوات

الرقم
.1

أحمد الضو جبر الدار محمد

المؤتمر الوطني

7145

.2

محجوب أحمد يس الفكي

االتحادي الديمقراطي األصل

1142

.3

سعد فضل أحمد عبد الوهاب

االتحادي الديمقراطي

715

.4

التيجاني هارون الخليفة الحسن

مستقل

377

.7

يعقوب كبر آدم سعد الدين

حزب األمة

312

.9

طارق الطيب هارون أحمد عمر

مستقل

252

.5

بابكر جالل الدين علي جبريل

األمة القومي

233

.7

التجاني بابكر أحمد حسين

المؤتمر الشعبي

213

.5

الجيلي سالم السعيد فرحنا

الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير
الديمقراطي

55

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة الوالئية رقم ( )11ود عشانا

أسم المرشح

اللون السياسي

عدد األصوات

الرقم
.1

فتح الرحمن خير هللا جرجور محمد

المؤتمر الوطني

11417

.2

محمود محمد آدم أحمد

االتحادي الديمقراطي

4111

.3

أحمد محمد عيسي إبراهيم

االتحادي الديمقراطي األصل

2731

.4

بشير بله محمد حامد

األمة القومي

1397

.7

صالح الدين محمود مشبر عبد هللا

المؤتمر الشعبي

575

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )11شمال أم روابة
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

اإلسم
التجاني زين العابدين الزين
محمد أحمد
جمال أحمد عبدالحميد محمد
برعي مختار حامد صديق
محمد الباهي الحاج الباهي
الحسين محمد الصافي حسن
عبدالقادر محمد أحمد علي
إبراهيم النعيم بابكر سليمان

اللون السياسي
المؤتمر الوطني

عدد األصوات
14713

مستقل
األخوان المسلمين
اإلتحاد الديمقراطي األصل
اإلتحاد الديمقراطي
األمه القومي
المؤتمر الشعبي

3917
774
712
513
277
217

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )12مدينة وريفي بارا
اللون السياسي
المؤتمر الوطني
اإلتحاد الديمقراطي االصل
اإلتحاد الديمقراطي

اإلسم
الرقم
يوسف يعقوب جبر هللا ابراهيم
1.
احمد عمر احمد يس
2.
عبدالرحيم حسن عبدالرحيم
3.
محمد
الحركة الشعبية لتحرير السودان
أحمد حمد الصافي ابراهيم
4.
المؤتمر الشعبي
صالح الدين علي موسى علي
5.
االمه الفيدرالي
حمدان حسن فضل محمد
6.
األمه القومي
عثمان حمدتو أحمد فضل السيد
7.
الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي
عوض الكريم عبدهللا محمد
8.
عوض الكريم
حزب األمه اإلصالح والتنمية
عبدالرحمن يوسف محمد الحاج
9.
القومي الديمقراطي الجديد
سيد أحمد الحاج سيد أحمد
10.
الحاج

عدد األصوات
12192
1755
934
355
251
251
151
175
119
92

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة الوالئية رقم ( )13طيبة
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

اإلسم
الحسين عبدهللا الحاج عماره
الدسوقي محمد المبارك مركزالدين
عبدالرحمن حمد محمد ابوضي
احمد عيسى فضل هللا احمد
عبدالعزيز محمد عبدهللا العشاري
الشاذلي اّدم جادهللا
سنوسي ابراهيم بشير سنوسي

اللون السياسي
المؤتمرالوطني
مستقل
االتحاد الديمقراطي االصل
الحركة الشعبية لتحرير السودان
االمه القومي
المؤتمرالشعبي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
التغيير الديمقراطي

عدد االصوات
17084
2256
478
230
197
189
127

الوالية شمال كردفان
نتيجة الدائرة الوالئية رقم ( )14ام كريدم والمزروب
الرقم
1
2
3
4
5
9
5
7

اإلسم
عبدالشافع حبيب حبيب هللا عثمان
سليمان بريمة حامد تلب
محمد حامد محمد محمود
محمد نور ادريس علي عجبنا
محمد علي ابراهيم عمر محمود
ابراهيم محمد يوسف ابوعشي
احمد ابراهيم محمد االمين
احمد ايدام عبد النور محمد

عدد االصوات
اللون السياسي
21593
المؤتمر الوطني
2171
االتحادي الديمقراطي
757
االتحادي الديمقراطي االصل
713
المؤتمر الشعبي
414
االمة القومي
323
االمة الفدرالي
134
الحركة الشعبية لتحرير السودان
55
الحركة الشعبية للتغير الديمقراطي

والية شمال كردفان
نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )11ام قرفة ام سياال

الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

اإلسم
محمد يوسف احمد علي كبير
عبدالحميد امين عبد الحميد النعيم
حامد فتح الرحمن احمد حامد
حمزة محمد احمد اصفر
مدثر محمد احمد احمد ادم
الهادي محمد عبدالرحمن محمد
ضياءالدين محمد علي فضل عبدهللا

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
االتحادي الديمقراطي االصل
األمة القومي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
التغيير الديمقراطي
حزب األمة الفيدرالي
الحركة الشعبية لتحرير السودان

عدد االصوات
15175
3113
1252
945
743
191
191

والية شمال كردفان
الدائرة الجغرافية الوالئية رقم ( )19جبرة الشيخ وكجمر

أسم المرشح

اللون السياسي

عدد األصوات

الرقم
.1

أحمد إدريس حامد الكباشي

المؤتمر الوطني

17957

.2

الصادق عبد هللا بشير محمد

المؤتمر الشعبي

1532

.3

محمد علي عثمان أحمد

االتحادي الديمقراطي األصل

257

.4

محمداني عثمان الضي حمد

األمة القومي

274

.7

السيد محمد حسن حسين

األمة األصالح والتنمية

159

.9

موسي عبيد عوض السيد عبيد

مستقل

54

.5

ياسر بله عبد هللا محمد

الحركة الشعبية لتحرير السودان

73

والية شمال كردفان
نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )11حمرة الوز

الرقم
1.
2.
3.
4.

اإلسم
جبريل علي ابراهيم علي
ابراهيم احمد عبدالرحيم دوليب
عبدالفضيل عبدهللا محمد المفتي
محمد سعيد محمد حامد

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
المؤتمر الشعبي
االتحادي الديمقراطي االصل
األمة القومي

عدد االصوات
7725
732
712
234

والية شمال كردفان
الدائرة الجغرافية الوالئية رقم ( )17مدينة النهود وفوجا

أسم المرشح

اللون السياسي

عدد األصوات

الرقم
.1

جمال محمد أحمد الطاهر

المؤتمر الوطني

13952

.2

حمد السيد الشيخ محمد سعيد

االتحادي الديمقراطي األصل

2219

.3

الزاكي مراد الدخري أحمد

مستقل

2117

.4

صالح جابر محمد الفريع

المؤتمر الشعبي

557

.7

محمد حسن حمزة محمد

األمة األصالح والتنمية

931

.9

عوض أحمد آدم دور

األمة القومي

775

.5

إمام علي األعيسر محمد

حزب األمة الفيدرالي

251

.7

أبوبكر عبد الرحمن محمد إبراهيم

الحركة الشعبية لتحرير السودان
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والية شمال كردفان
نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )11ريفي النهود

الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

اإلسم
محمد السماني محمد كارور
عدالن عبدالساتر عثمان محمد
جابر احمد حامد جابر
حسين جمعه مصطفى حامد
عبدالفتاح حمد الطاهر حمد
فخر الدين ابراهيم فخر الدين
عبدالرحمن احمد صافي ماهل
عبدالعزيز احمد عجيب بلل

عدد االصوات
اللون السياسي
12514
المؤتمر الوطني
7355
المؤتمر السوداني
2339
مستقل
1333
المؤتمر الشعبي
1211
مستقل
757
الحركة الشعبية لتحرير السودان
329
الجبهة الديمقراطية المتحدة القومية
251
األمة القومي

والية شمال كردفان
نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )02غبيش
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

اإلسم
جمعة ادم محمد خير التوم
حسن الزاير الفاضل ادم
ضو البيت محمد احمد حامد
الكاينه عبدالمنعم قادم محمد
الصافي عبدهللا احمد محمد
محمد عجب احمد عجب
علي محمد احمد ادم
علم الدين نصر الدين محمد احمد محكر
محمد حسن محمد جماع
حمد النيل حمدت هللا سليمان تقي

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
مستقل
المؤتمر الشعبي
مستقل
االمة القومي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
االصالح الوطني
الجبهة الديمقراطيه المتحده
القومية
االمه الفدرالي

عدد االصوات
12779
3264
2500
802
404
390
245
203
102
73

والية شمال كردفان
نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )01المجرور ابوراي
الرقم
1.
2.
3.
4.

اإلسم
محمد عبدالرحمن حامد احمد
حامد حماد محمد نعيم
احمد عيسى ماهل حمد
موسى فضل موسى ماهل

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
االمه القومي
الحركة الشعبية لتحرير السودان

عدد االصوات
3224
5451
255
552

والية شمال كردفان
نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )00األضية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.

اإلسم
محمد حسن حمدان محمد
ادم احمد النظيف عبدالرحمن
عبدالباقي يوسف عبدالرحمن التاي
محمد اححمد سالم هجليج
الهادي سليمان البشير ادم
عبدالدائم فضل هللا احمد حمودة

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االمه القومي
االتحادي الديمقراطي االصل
االتحادي الديمقراطي
المؤتمر الشعبي
الحركة الشعبية لتحرير السودان

عدد االصوات
4225
5412
1253
888
314
42

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )23ود بندة

اإلسم

الرقم
1.
يوسف علي يوسف أحمد
2.
ياسر جماع محمد أحمد
3.
منصور إسماعيل آدم إسماعيل

اللون السياسي

عدد األصوات

المؤتمر الوطني
حزب األمة القومي
الحركة الشعبية لتحرير
السودان

11734
2427
577

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )24صقع الجمل
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.

اإلسم
الصادق أحمد آدم مكين
محمد بابكر محمد علي
الشاهر أحمد محير حامد
محمد أحمد حسين بابكر
الناير حامد الناير لبن

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
األمه القومي
مستقل
األمه الفيدرالي
الحركة الشعبية لتحرير السودان

عدد األصوات
14114
3755
1277
357
159

والية شمال كردفان
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )27أبوزبد
اللون السياسي
المؤتمر الوطني
حزب االمه
األمه اإلصالح والتنمية
مستقل
األمه القومي

اإلسم
الرقم
محمد أحمد محمد احيمدي
1.
األمين عبدالقادر محمد إسماعيل
2.
ابراهيم حمد أحمد دقاش
3.
ابراهيم سليمان ابراهيم عريدة
4.
عبدالرحمن محمد عبدالرسول
5.
موسى
اإلتحاد الديمقراطي
الزبال ابراهيم حامد حسن
6.
حزب الحقيقة الفيدرالي
االمام راشد محمد عثمان
7.
الحركة الشعبية لتحرير السودان
ابراهيم حسن عثمان حسن
8.
المؤتمر الشعبي
محمد كباشي محمد احمد
9.
الحزب القومي الديمقراطي الجديد
أحمد محمد آدم النور
10.
االمه الفيدرالي
أحمد قيدوم حامد عزاز
11.
األمه اإلصالح والتجديد
محمد سعيد احمد محمد عجب
12.
هللا

عدد األصوات
12133
3391
1773
1257
597
757
795
725
555
213
211
141

والية شمال كردفان
الدائرة والئية رقم( )29الخوي وعيال بخيت
الرقم
.1
.2
.3
.4
.7
.9
.5
.7
.5

اإلسم
الشريف محمد عباد سموح
علي حسن عيسي علي
مكي الطاهر حامد أبو كالبيش
معتصم العطا محمد حولي
حيدر عبد هللا الزم عبد هللا
الطيب نور الدائم المدني صالح
صالح علي الزين صالح
حسن عبد هللا أحمد حامد مفرح
بشري محمد علي النيل

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
األمة القومي
مستقل
مستقل
المؤتمر الشعبي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
مستقل
حزب األمة الفيدرالي
مستقل

والية شمال كردفان

عدد االصوات
17114
2495
1744
1171
497
325
317
155
191

نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )01حمرة الشيخ
الرقم
1.
2.
3.
4.

اإلسم
محمد فايت حامد فايت
محمد حامد ابوزهرة عبدهللا
محمد علي ابراهيم محمد علي ابودرق
عوض السيد عبيد عوض السيد عبيد

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقراطي االصل
المؤتمر الشعبي
االمة القومي

عدد االصوات
18555
413
352
453

والية شمال كردفان
نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )02مدينة وريفي سودري
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

اإلسم
محمد ادريس سبيل ابوزيد
عبدالكريم مخاوي علي ادريس
احمد علي محمد الحسائي
محمد علي عبدهللا فضل السيد
موسى ادم سعيد عبدالقادر
الفاتح حسن الفكي مصطفى
موسى ادم سعيد عبدالقادر

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االمة القومي
االتحادي الديمقراطي االصل
مستقل
المؤتمر الشعبي
االتحادي الديمقراطي
الحركة الشعبية لتحرير السودان

والية شمال كردفان
الدائرة والئية رقم( )29ام بادر ورحل الكواهل

عدد االصوات
12552
858
412
584
571
528
43

فائز بالتزكية

