النتيجة النهائية للقوائم
الوالية  :القضارف
قائمة المرأة  :المجلس الوالئي
عد المقاعد المخصصة للوالية  )21( :مقعد
أجمالي االصوات الصحيحة لكافة القوائم 129,112:
م

اسم الحزب

المؤتمر الوطني
2 .2

عدد
األصوات
الصحيحة
للقائمة
237572

النسبة

74.71

عدد المقاعد
التي فازت بها
القائمة
22

2

1

االتحادي الديمقراطي االصل

20,816

6.55

2

أسماء المرشحات الفائزات

.2فتحية محمد حمد النيل محمد
.1إغبال الطيب الجاك غبراهيم
.1آمنة محمود مختار أحمد
.4أمل علي محمد سعد
.5هجرة بشري محمد علي
.6سميرة أحمد عبدهللا أحمد
.9فاطمة مصطفي عثمان ميرغني
.8إقبال عوض محمد بحر
.1خالدة علي يحي عثمان
.21أماني الزين العبيد الفكي
.22هدي ابراهيم االمير البشير
.2آمنة عثمان محمد عواتي

م .أ  :حسين احمد حسين الصائغ
خبير القوائم النسبية

أبيل ألير
رئيس المفوضية القومية لالنتخابات

النتيجة النهائية للقوائم
الوالية  :القضارف
قائمة االحزاب  :المجلس الوالئي
عد المقاعد المخصصة للوالية  )9( :مقعد
أجمالي االصوات الصحيحة لكافة القوائم 121,111:
م

اسم الحزب
المؤتمر الوطني
2 .2

عدد األصوات
الصحيحة
للقائمة
231159

2

النسبة

72.41

عدد المقاعد
التي فازت بها
القائمة
9

أسماء المرشحات الفائزات
.2محمد احمد الهادي محمد
.1مصطفي محمد مصطفي عبد الباقي
.1ابوبكر ابراهيم ابوبكر
.4مختار ضحيه الحاج علي
.5البشير التهامي الحسين التهامي
 .6آدم محمد خليل محمد
.9محمد ابراهيم عبد هللا

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

والية القضارف
قائمة المرأة  :المجلس الوطن
عدد المقاعد المخصصه للوالية  )1 (:مقاعد
اجمالي االصوات الصحيحة لكافة القوائم111,164 :

م

اسم الحزب
المؤتمر الوطني
2 .2

2

عدد األصوات
الصحيحة
للقائمة
240.327

النسبة

76.76

عدد المقاعد
التي فازت بها
القائمة
4

أسماء المرشحات الفائزات

.1حياة احمد الماحي حامد
.2فاطمة ابكر عثمان ابراهيم
.3سامية عبدهللا محمود عبدهللا
.4ام الحسن علي محمد نور

والية القضارف

قائمة االحزاب  :المجلس الوطني
عدد المقاعد المخصصه للوالية  )1 (:مقاعد
اجمالي االصوات الصحيحة لكافة القوائم118,211 :
قائمة األحزاب (القومية)
الرقم

اسماء المرشحين

اسم الحزب

عدد

عدد

االصوات

المقاعد

%

2
1

محمد محمود محمد عيسي
محمد حمد علي االزرق

المؤتمر الوطنى

226.152

2

74.117

والية القضارف
نتيجه منصب الوالي
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

اإلسم
كرم هللا عباس الشيخ
فضل السيد عيسى شعيب
عبد هللا احمد حمد ابو سن
االمين حسين ادم
حسن ابراهيم عبد الرحيم عبد هللا
سلوى ادم بنية
الفاضل احمد اسماعيل اسحق
الباقر مالك محمد مالك
محمد المعتصم احمد موسى
احمد ادم علي حماد
احمد محمد احمد الخير الدابي
بابكر عباس احمد العوني
عبد الهادي ادريس عمر حسب هللا

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
الحقيقة الفدرالي
االتحادي الديمقراطي االصل
االمة االصالح والتنمية
االمة الفدرالي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
المؤتمر الشعبي
الوطني االتحادي
مؤتمر البجا
مستقل
االمة القومي
مستقل
الشرق الديمقراطي

عدد االصوات
235377
23542
16310
14012
11596
3086
2846
2758
2445
2142
1381
1291
1038

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم ( )1الشرقية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

اإلسم
صالح الدين محمد عبدهللا كشه
محمد عثمان العالم عبدهللا
عبدالرحمن محمد علي محمد
بحرالدين علي جبر الدار احمد
عمر عبدالرحيم عبدالحي يوسف
ابراهيم ابكر عبدهللا يعقوب
الصادق محمد مالك محمد
محمد االمين علي خير هللا سليمان
محمود منصور سليمان قمش
علي موسى عبدالرازق جبريل
سفيان خميس عبدهللا ناصر
نصر الدين حسن محمد ابو جديري
عبدالكريم محمد شفا سعيد علي
محمد صالح محمد ابراهيم
الماحي العطايا باسبار االمام
محمد القدال فهود شرنوف

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقراطي االصل
مستقل
النهضه القومي
االخوان المسلمون
االمه الفدرالي
االمه االصالح و التنميه
الوطني االتحادي
مؤتمر البجا
المؤتمر الشعبي
الحركه الشعبيه لتحرير السودان
األمه القومي
الشرق للعداله و التنميه
الشرق الديمقراطي
الحركه الشعبيه لتحرير السودان
التغيير الديمقراطي
القومي السوداني المتحد

والية القضارف

عدد االصوات
9389
969
767
676
667
284
898
443
167
32
76
63
63
65
81
47

نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )4القضارف الشرقيه
الرقم
.1
.4
.8
.2
.6
.6
.7
.3
.9
.15
.11
.14
.18
.12
.16
.16
.17
.13
.19
.45
.41

اإلسم
محمد عثمان عمر المصري
عمر عثمان عوض الكريم عثمان
سامي أزهري صديق الفاضل
عادل عبدهللا ادريس صديق
ابراهيم محمد ابراهيم آدم
الطاهر محمد علي ادريس
جعفر خضر الحسين الفكي
خالد ادريس نور محمد علي
مختار نافع آدم عبدالخير
عبيد األمين كافي شالل
أبو طالب طه الجزولي البرعي
مزمل خضر خميس خير السيد
عبدالرحمن أحمد حامد ابو حوة
حسين محمود محمد علي النور
عمر حامد عبدالقادر حامد
أسامة مبارك هللا جابو إبراهيم
هارون أبو مرين كاوندة
عبدالمنعم حسن الجاك النصري
أبو بكر عارف بيومي الخانجي

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقراطي االصل
مستقل
مستقل
اتحادي ديمقراطي
المؤتمر الديمقراطي
مستقل
الشرق الديمقراطي
مؤتمر البجا
المؤتمر الشعبي
األمه اإلصالح والتنمية
األمه الفيدرالي
االمه القيادة الجماعية
الوطني اإلتحادي
مستقل
العمل الوطني القومي
القومي السوداني المتحد
الحركة الشعبية لتحرير السودان
مستقل

عدد األصوات
7387
766
725
686
894
811
436
446
458
126
125
154
93
96
91
91
31
69
68

قاسم محمد أحمد الحسن
آدم محمد آدم إدريس

األمه القومي
الشرق للعدالة

69
66

والية القضارف

نتيجة الدائرة الوالئية ( )8القضارف الشرقية
الرقم
.1
.4
.8
.2
.6
.6
.7
.3
.9
.15
.11
.14
.18
.12
.16
.16
.17
.13
.19

االسم

اللون السياسي

عدد االصوات

محمد الطيب البشير مصطفي
عبد الناصر علي عمر علي
الحاج عبد الرحمن محمد علي
محمد االمام علي الشريف
عبد الرحمن سواد كرته
ابكر محمد عبد هللا محمد
حربية ابكر محمد مصطفي
محمد خالد علي يوسف
حامد الهميم عبد هللا حامد
عبد الوهاب محمود محمد
جمال عمر محمد ضرار
فضل عوض السيد محمد يس
محمد عبد الرازق عمر مساعد
عبد هللا قرنق نورول
فائز محمد حسين محمد
خالد محمد احمد ايدام
ثريا ابكر عبد هللا جمعة
حمزة ابراهيم عبد هللا محجوب
عباس عبد هللا محمد سليمان

المؤتمر الوطني
مؤتمر البجا
مستقل
االتحادي الديمقراطي االصل
االمة االصالح والتنمية
المؤتمر الشعبي
االتحادي الديمقراطي
االمة الفدرالي
الحقيقة الفدرالي
الشيوعي السوداني
الشرق للعدالة
االمة
االمة القومي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
مستقل
النهضة القومي
الشرق الديمقراطي
مستقل
القومي السوداني المتحد

15958
1596
334
791
819
475
446
162
125
115
156
99
33
36
79
63
66
23
22

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )2القضارف الغربية
مؤجلة

والية القضارف

نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )5القضارف الغربيه
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

اإلسم
عثمان عبد هللا حبيب حسن
عاطف الغالي محمد ياجي
احمد محمد سعيد طاهر
المعز محجوب الفكي عثمان
عثمان احمد فاضل سعد
حامد الشريف حسن حامد
مصطفى بخيت محمد احمد
النور ابراهيم محمد ابراهيم
طه محمد احمد ادريس
الفضل حسن علي محمد
ادم صالح ادم صالح
عبد الغني محمد حسين محمد
منى الطيب محمد الضو
حسن محمد ادم حسب هللا
الوليد حميده خميس بريمة
هشام احمد عثمان عبد الفتاح
جعفر محمد حسين محمد احمد

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االمه االصالح والتنميه
النهضه القومي
االخوان المسلمون
االتحادي الديمقراطي
االسود الحره السودانيه
االتحادي الديمقراطي االصل
المؤتمر الشعبي
الحقيقه الفدرالي
مستقل
الشرق الديمقراطي
الوطني االتحادي
العمل الوطني السوداني
االمه الفدرالي
االمه القومي
مستقل
الحركه الشعبيه لتحرير السودان

والية القضارف

عدد االصوات
6986
1877
932
739
677
251
859
422
172
98
69
66
27
26
88
81
46

نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )6القضارف الغربية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

اإلسم
عبد الكريم يعقوب علي يحيى
هارون الطاهر علي ابكر
عبد الرحمن محمد كوة عبيد
محمد ابكر داؤد موسى
حسن هارون جابر بنات
ايمن عبد الرحيم ادريس عمر
يعقوب ابراهيم عبد هللا احمد
مصطفى حسن يعقوب ابراهيم
ابراهيم ادريس مهدي ابكر
بشير حمد حميده محمد
معاويه اسماعيل موسى عبد هللا
عبد السيد الجاك صالح عبد الرحمن
ادم عبد النبي تاج الدين اسماعيل
محمد محمود بيومي ابراهيم

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مؤتمر البجا
مستقل
االمه االصالح والتنميه
االتحادي الديمقراطي االصل
المؤتمر الشعبي
الشرق الديمقراطي
الحركه الشعبيه لتحرير السودان
االمه الفدرالي
حزب العداله القومي
االمه القومي
االسود الحره
الحقيقه الفدرالي
العمل الوطني السوداني

عدد االصوات
7542
1456
941
259
452
199
163
164
186
149
148
119
32
23

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )7القضارف الشمالية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

اإلسم
عبدالرحمن حسب هللا محمد حسب
هللا
حسب الرسول عبدهللا حمد احمد
جبارة فضل علي سعيد
عمر أحمد عوض الكريم علي
عبدهللا عبدالقيوم عبد
هللا النعيم
عمر عبدالحي حسن بكير
منصور الطاهر الطيب الطاهر

اللون السياسي
المؤتمر الوطني

عدد األصوات
2488

مستقل
االتحاد الديمقراطي
االتحاد الديمقراطي األصل
الحركة الشعبية لتحرير
السودان
االمه اإلصالح والتنمية
االمه القومي

753
76
67
65
17
12

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )8القضارف الشمالية

عدد األصوات
اللون السياسي
اإلسم
الرقم
6619
المؤتمر الوطني
مصطفى الطيب عبدهللا حسين
1.
857
االتحاد الديمقراطي االصل
عثمان محمد الشريف علي الشوبلي
2.
65
االتحاد الديمقراطي
حسن محمد حسب هللا الشريقاوي
3.
29
االمه اإلصالح والتنمية
أحمد يوسف محمد العوض
4.
23
الحركة الشعبية لتحرير السودان
علي ميرغني أمين حسين
5.
25
االمه القومي
حسن عبدالرحيم عبدالرحمن قسم هللا
6.

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )9القضارف الشماليه
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

اإلسم
عبدالمجيد علي التوم االمين
ادم بحر بخيت احمد
العوض البدري بابكر محمد
صادق علي قسم هللا الخليفه
عرفه احمد علي الهميم
ابراهيم الجزولي البرعي حامد
دفع هللا النميري مضوي محمد

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
حزم األمه
االتحادي الديمقراطي االصل
األمه االصالح و التنميه
الحركه الشعبيه لتحرير السودان
األمه القومي
مؤتمر البجا

عدد االصوات
3826
421
487
445
149
65
26

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية ( )15القضارف الشمالية
الرقم
.1
.4
.8
.2
.6
.6
.7
.3
.9
.15
.11

االسم

اللون السياسي

عدد االصوات

الجزولي عبده االمين الجزولي
محجوب حسن دكين دفع هللا
عثمان علي بافادن ابراهيم
يوسف محمد العجب ادم
عبد هللا بله ادم احمد
خالد مصطفي محمد عيسي
قسم هللا بابكر علي بابكر
عبد العزيز موسي جبارة هللا
احمد الهادي احمد شمو
شيخ الدين محمد توم حمد الناير
ارشين عوض ارشين جمر

المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقراطي االصل
االتحادي الديمقراطي
االسود الحرة
االمة االصالح والتنمية
الشرق الديمقراطي
مؤتمر البجا
المؤتمر الشعبي
الحقيقة الفدرالي
االمة القومي
الحركة الشعبية لتحرير السودان

14886
8956
972
246
499
436
441
147
79
66
85

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )11الفشقة

الرقم
.2
.1
.1
.4
.5
.6
.9
.8
.1
.21
.22

اإلسم
معاوية السر محمد أحمد
حسن العجبة محمد العجبة
محمد حسن آدم الزاكي
طاهر عبدالرحمن يوسف بركة
هاشم صالح عبدهللا بابكر
العوض محمد عبدالقادر األمين
صالح محمد حامد آدم إدريس
سليمان يوسف محمد صالح
محمود عمر علي سلطان
نور الدين آدم الضيف عبده
جوزيف قرن ابنوك كوم

اللون السياسي
المؤتمر الوطنى
مستقل
االمة اإلصالح والتنمية
االتحاد الديمقراطي األصل
مؤتمر البجا
األمه اإلصالح والتجديد
األسود الحرة
الحقيقة الفيدرالي
حزب الشرق الديمقراطي
االمه القومي
الحركة الشعبية لتحرير السودان

عدد االصوات
5599
1195
2118
2111
181
118
112
129
211
81
82

والية القضارف
نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )21الفشقة

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

اإلسم
عبد هللا سليمان حسين عبد هللا
أبكر آدم عمر محمد
يوسف علي عثمان بله
أحمد عثمان محمد الجابري
محمد عثمان عيسي حسن
الهادي سليمان صالح والي
عثمان عبد هللا مادري حسب الكريم
أحمد الرحمة رابح سليمان
عامر عبد الرحمن آدم محمد
عبد العزيز يحي إبراهيم محمد
حامد أحمد آدم أبكر

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقراطي االصل
اإلتحادي الديمقراطي
االسود الحرة
المؤتمر الشعبي
االمة القومي
االمة االصالح والتنميه
مؤتمر البجا
الحقيقة الفدرالي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
االمة الفدرالي

عدد االصوات
6976
283
857
433
165
76
66
65
26
21
85

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )13الفشقة

الرقم
.2
.1
.1
.4
.5
.6
.9

اإلسم
عثمان علي آدم محمد
نصر الدين عبدالقادر آدم
عبدالقادر حسن حسين حسن
كمال عثمان أبكر محمد
المعز لدين هللا عثمان النعمة
عبده حسابو الضيف عبده
محمد الغالي أبكر شعيب

اللون السياسي
المؤتمر الوطنى
االتحادى الديمقراطى االصل
المؤتمر الشعبي
مؤتمر البجا
االمة القومى
االمة اإلصالح والتنمية
الحركة الشعبية لتحرير السودان

عدد االصوات
6268
512
111
215
218
221
61

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم ( )12الفاو
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

اإلسم
محمد يوسف الحاج عمر
محمود أحمد عبد هللا
عزالدين آدم إسحق آدم
خلف هللا أحمد حسن أحمد
حسن الفكي عمر الفكي
الفاضل الحاج محمد أحمد
حسين عزالدين أبو صالح
كبيده أحمد صابون محمد
محمد أحمد محمد طه عمر
علي محمد أحمد علي
فايد محمد فايد عمر

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
االمة االصالح والتنمية
االتحاد الديمقراطي
االتحاد الديمقراطي االصل
االمة الفيدرالي
المؤتمر الشعبي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
مؤتمر البجا
األمة القومي
الشرق الديمقراطي

عدد االصوات
2455
1436
321
463
461
462
416
181
97
77
47

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )16الفاو
مؤجلة

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )16الفاو

الرقم
.2
.1
.1
.4
.5
.6
.9
.8
.1

اإلسم
عبدالقيوم محمد أحمد عوض الكريم
عبدالرحمن عبدهللا عبدهللا عبدالكريم
أحمد الضو محمد صغير
إسحق آدم بابكر عبدهللا
إبراهيم الشريف أحمد الشريف موسى
طه محمد عبدهللا إبراهيم
هارون يحي عبدهللا إبراهيم
خضر محمد حسن أبو عبيدة
حميدان حمادين جبر الدار

اللون السياسي
المؤتمر الوطنى
االمة اإلصالح والتنمية
األسود الحرة
االمه الفيدرالي
االتحاد الديمقراطي
االتحاد الديمقراطي األصل
الحركة الشعبية لتحرير السودان
األمه القومي
وحدة وادي النيل

عدد االصوات
6159
1189
2116
611
411
155
214
211
58

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )17الفاو

الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

اإلسم
صالح محمد علي يوسف
يوسف ابراهيم الشيخ الهميم
نور الدائم عبدالباقي العبيد
حمد الطيب النوبي بركات
ابراهيم يحي عبدهللا يعقوب
الدومة قدم حسب هللا عمر
آدم حامد آدم إدريس
محمد عبدهللا أبرو أبو جاجة

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
األمه االصالح والتنمية
األمه القيادة الجماعية
االسود الحرة
األمة الفيدرالي
المؤتمر الشعبي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
وحدة وادي النيل

عدد األصوات
6695
4669
914
668
163
97
23
85

الوالية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )13الرهد الشرقية

الرقم
.1
.4
.8
.2
.6
.6
.7
.3

اإلسم
احمد بدوي ادم يوسف
سليمان بابكر محمد مرجان
يحي حمزة يوسف أبكر
محمد أبكر عبد الرحمن يحي
ادم سليمان عبد هللا داؤد
فتح الرحمن موسي احمد الشايب
حافظ ابراهيم محمد برماس
عوض محمد ابكر عمر

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
المؤتمر الشعبي
مؤتمر البجا
الحركة الشعبية لتحرير السودان
االمة القومي
الشرق الديمقراطي
االمة الفدرالي

عدد االصوات
2261
4366
168
126
122
63
42
41

والية القضارف
نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )21الرهد الشرقية

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

اإلسم
عبدهللا ادم محمد عبدهللا
صالح احمد ابراهيم الساري
الدومه احمد ابراهيم جار النبي
سليمان اسحق علي محمد
يوسف الزين العبيد الفكي
االمين الهادي محمد االمين
ابكر ادم سليمان عبدهللا
عباس الطيب جاه الرسول
يحي ادم الضي هارون
انور عثمان خالد عثمان
محمود علي تماس الفكي

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االمه الفدرالي
االمه االصالح و التنميه
المؤتمر الشعبي
االتحادي الديمقراطي االصل
االمه القومي
الشرق الديمقراطي
االتحادي الديمقراطي
الحره الشعبيه لتحرير السودان
الحركه الشعبيه لتغيير السودان
التغيير الديمقراطي
القومي السوداني المتحد

عدد االصوات
6627
269
266
886
857
174
169
162
98
27
28

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )45الرهد الشرقية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

اإلسم
محمد عبدهللا علي الخليفة
إدريس نور محمد علي
حسين البشير عمر مختار
عبدهللا علي أبكر النور
عيسى ضي النور عيسى
يحي ابراهيم عبدهللا قطر
الهادي محمد ابراهيم محمد
عادل فضل محمود محمد
يعقوب خميس التوم فضل
محمد حسين عبدهللا اسماعيل
الفاضل هاشم محمد المسكي
الصادق أحمد الطاهر صالح

عدد األصوات
اللون السياسي
المؤتمر الوطني
7681
الشرق الديمقراطي
532
االتحادي الديمقراطي
445
مؤتمر البجا
276
األمة الفيدرالي
258
األمة اإلصالح والتنمية
201
المؤتمر الشعبي
178
األمة القومي
89
مستقل
81
الحركة الشعبية لتحرير السودان
77
الوطن اإلتحادي
58
الحركة الشعبية لتحرير السودان
20
التغيير الديمقراطي

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم ( )41الرهد الغربيه
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

اإلسم
سمير التقي البهلول احمد
سيد احمد بابكر زكريا
فؤاد الدسيس العوض
عبد الرحيم عبد هللا الفكي عبد هللا
ابراهيم فاروق احمد
اذور ناصر موسى عبد هللا
فضل علي احمد

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقراطي
الوطني االتحادي
االمه االصالح والتنميه
المؤتمر الشعبي
الحقيقه الفدرالي
االمه القومي

عدد االصوات
3412
4778
1675
321
112
112
151

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )22الرهد الغربية

عدد األصوات
اللون السياسي
اإلسم
الرقم
6795
المؤتمر الوطني
محمد عبدهللا علي المرضي
1.
696
الوطني اإلتحادي
جمال حسن يوسف محمد
2.
484
االتحاد الديمقراطي
عوض فضل المولى سليمان جابر
3.
412
االمه اإلصالح والتنمية
الرشيد صالح بشير آدم
4.
183
الحركة الشعبية لتحرير السودان
عثمان حسن أحمد عثمان
5.
62
الشرق الديمقراطي
مصطفى محمد بابكر محمد
6.

والية القضارف
نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )12الرهد الغربيه

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

اإلسم
محمد عمر عبدهللا قاسم
الطاهر الشريف الهاشم
ادريس موسى محمد احمد
انس علي عبدالوهاب محمد
ابراهيم ادريس عبدهللا عيسى
جعفر محمد ادم محمد علي
محمد حسن علي ابراهيم
علي محمد علي سعيد ادم
محمد عثمان جمعه ساكن
عباس موسى علي العينه
عبده سعيد يوسف احمد
ادريس صالح اسماعيل محمد

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
األمه االصالح و التنميه
االتحادي الدمقراطي االصل
الحقيقه الفدرالي
مؤتمر البجا
المؤتمر الشعبي
الحركه الشعبيه لتحرير السودان
األمه الفدرالي
األمه القومي
الوطني االتحادي
الشرق الديمقراطي

عدد االصوات
7469
4961
1664
424
424
166
111
96
91
32
25
49

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم ( )42القالبات الشمالية
الرقم

اإلسم

اللون السياسي

عدد االصوات

1.

عوض الكريم محمود محمد زائد

المؤتمر الوطني

9302

2.

السماني محمود محمد حسن

النهضة القومي

619

3.

محمد بابكر محمد بابكر

األمة القومي

600

4.

الباقر محمد أبكر البوني

الوطني اإلتحادي

485

5.

محمد محمد البشير محمد السر

اإلتحادي الديمقراطي األصل

369

6.

حسن يوسف عبدالرحمن آدم

المؤتمر الشعبي

328

7.

علي الرضى سليمان خليل

األمة الفدرالي

308

8.

النعيم محمد ابراهيم توتو

الحركة الشعبية لتحرير السودان

234

9.

محمد أحمد محمد الشريف

حزب الشرق الديمقراطي

141

10.

علي اسماعيل حسين أبكر

األمة اإلصالح والتنمية

108

11.

معتصم يوسف الجنيد ابراهيم

القومي السوداني المتحد

68

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم(  )46القالبات الشمالية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

اإلسم
تاجر محمد اسماعيل محمد
ادم حامد موسى محمد
ادم محمد سليمان عبد الكريم
ابراهيم حسن يحيى ابراهيم
عبد الخالق احمد بركة احمد
هيثم محمود ابوادريس البدري
الهادي ادريس محمد كومة
عبد العزيز ادم دهب عبده
محمد احمد محمد النعيم
ابكر غزة ابراهيم محمد
احمد عبد العليم حسن محمد
الطيب عبد هللا عبد الرحمن
كمال احمد حمد النيل احمد
عماد محمد عوض السيد دفع هللا
يعقوب زكريا يحيى محمد

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقرطي االصل
مستقل
االمة الفدرالي
المؤتمر الشعبي
مستقل
النهضة القومي
االسود الحرة السودانية
مؤتمر البجا
الحركة الشعبية لتحرير السودان
االمة القومي
االمة االصالح والتنمية
االتحاد الديمقراطي
الشرق الديمقراطي
مستقل

عدد االصوات
6771
969
955
779
659
299
893
872
413
457
119
98
68
66
25

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم ( )46القالبات الشمالية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

اإلسم
الطاهر حسين زكريا علي
ابراهيم عبدهللا حسن يس
مامون حسن البشير اسحق
عادل محمد يحيى عبدالرحمن
عبدهللا اسحق احمد خميس
محجوب العاقب حامد مضوي
بابكر حبيب صالح كوكو
خضر هاشم نور فاشر
عمر بشير البد علي
أشرف احمد ابراهيم محمد احمد
محمد ابكر عبدهللا ادم
النزير صالح خضر محمد
عبدالرحيم ادم الضو الهدى

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
المؤتمر الشعبي
االمة االصالح والتنمية
االمة
االمة الفدرالي
االمة القومي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
مستقل
االتحاد الديمقراطي
االتحاد الديمقراطي االصل
الشرق الديمقراطي
الحقيقه الفدرالي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
التغيير الديمقراطي

عدد االصوات
14125
677
632
897
867
826
822
841
463
429
163
117
153

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )47القالبات الجنوبية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

اإلسم
بابكر محمد أحمد عثمان
حمزة عبدهللا التوم علي
السر إبراهيم عبدالمحسن عثمان
عبدالعزيز عبدهللا علي آدم
صالح إبو زيد جاه هللا محمد
شيخ الدين محمد إبراهيم آدم
منصور شرف الدين حسن أحمد
أزهري مصطفى محمد ذكي
يوسف العاقب محمد الفويل
صخر عبدالمنعم صالح أحمد
عمر الطيب محمد عتيل
ابراهيم آدم اسماعيل جمعة
سر الختم محمود عبدهللا كربوس
حسن عبدالحميد إدريس
عثمان بابكر ميرغني عبدالوهاب

عدد األصوات
اللون السياسي
3448
المؤتمر الوطني
4174
الحقيقة الفيدرالي
238
اإلتحادي الديمقراطي االصل
275
مستقل
884
المؤتمر الشعبي
846
الشرق الديمقراطي
444
االتحاد الديمقراطي
413
الحركة الشعبية لتحرير السودان
414
األسود الحرة
198
مؤتمر البجا
195
االمه الفيدرالي
148
األمه االصالح والتنمية
144
مستقل
112
االمة القومي
73
الوطني اإلتحادي

والية القضارف
نتيجه الدائرة الوالئية رقم ( )12القالبات الجنوبية

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

اإلسم
ابو القاسم صغير قدم ادم
عبد هللا محمد موسى محمد
عبد الرازق عبد هللا عبد الباري محمود
مصطفى اسحاق محمد اسماعيل
الرشيد الزين احمد محمد
عوض موسى زكريا محمد
مهدي محمد مهدي بخاري
جمعة توتو كنو كوكو
حبيب محمد يس ادم
ادم عبد هللا ابراهيم ابكر
الفاضل الحاج احمد شرف

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
الحقيقة الفدرالي
االسود الحرة
االمة الفدرالي
االتحادي الديمقراطي االصل
االمة االصالح والتنميه
االمة القومي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
المؤتمر الشعبي
مؤتمر البجا
الشيوعي السوداني

عدد االصوات
7364
4168
311
686
277
434
441
457
126
183
63

والية القضارف
نتيجة الدائرة الوالئية رقم( )49القالبات الجنوبية
الرقم
.2
.1
.1
.4
.5
.6
.9
.8
.1

اإلسم
ابوالقاسم آدم محمد مهدي
احمد عبدالرحمن حسن آدم
سعيد عبدهللا جبريل
سعيد محمد عبدهللا محمد
ياسر عثمان يحي آدم
آدم عبدهللا النور آدم
صديق محمد عثمان محمد خير
سعيد عبدهللا محمد سليمان
يعقوب موسى علي سليمان

اللون السياسي
المؤتمر الوطنى
الحقيقة الفيدرالي
االتحادى الديمقراطى االصل
الحركة الشعبية لتحرير السودان
المؤتمر الشعبي
االمة القومى
االمه الفيدرالي
القومى السودانى المتحد
االمة اإلصالح والتنمية

عدد االصوات
9118
2214
644
552
111
116
121
211
214

والية القضارف
النتيجة للدائرة القومية رقم( )1القضارف الشرقية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.

اإلسم
عمر بشير موسى محمد
محمد محمود علي حامد
معاوية مصطفى البدوي السيمت
عمر عبدالوهاب عبدالحي ادم
عبدالقادر ادريس محمد سعيد

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

السماني عبدهللا الماحي محمد
علي ابراهيم محمد الرفاس
محمد عثمان علي عبدالرحمن
تاج السر االمين ادريس
بشرى محمد توم حمد الناير
عبدالقادر محمود سليمان
عبدالرحمن محمد عمر صالح
الصادق مصطفى محمد نور رحمة
حسن علي ادريس علي
جيمس جرميل جادا كيني

16.
17.
18.
19.

عبدهللا عبدهللا احمد الفضل
حسن حمزة هللا جابو ابراهيم
هاشم محمد الجزولي منصور
فيصل محمد النور ابراهيم الحاج

اللون السياسي
المؤتمر الرطني
االتحادي الديمقراطي االصل
مؤتمر البجا
االتحادي الديمقراطي
المؤتمر الديمقراطي االجتماعي لشرق
السودان
الوطني االتحادي
االمة االصالح والتنمية
تحالف قوى الشعب
االمة الفدرالي
االمة
المؤتمر الشعبي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
االمة القومي
مستقل
الحركة الشعبية لتحرير السودان –
التغير الديمقراطي
الحقيقة الفدرالي
الشيوعي السوداني
العمل الوطني القومي السوداني
الشرق للعدالة والتنمية

عدد االصوات
43176
8752
1771
1816
1461
1161
943
327
761
616
227
893
846
473
461
429
196
33
61

والية القضارف
نتيجة الدائرة القومية ( )4القضارف الغربية
مؤجلة

والية القضارف
نتيجة الدائرة القومية رقم( )8القضارف الشمالية
الرقم
.2
.1
.1
.4
.5
.6
.9
.8
.1

اإلسم
عبدالقادر حسن فضل عبدهللا
عثمان محمد احمد الرضي
محجوب محمود محمد عيسى
يحي عباس أحمد بشارة
محمد األمين يوسف إدريس
خالد الحاردلو ابراهيم يوسف
خليفة قسم هللا خليفة حمودة
كمال محمد أحمد حامد
مبارك محمد األمين موسى

اللون السياسي
المؤتمر الوطنى
النهضة القومي
األسود الحرة السوداني
االمه االصالح والتنمية
مؤتمر البجا
المؤتمر الشعبي
األمه القومي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
العمل الوطني القومي السوداني

عدد االصوات
11184
1121
819
412
481
164
118
81
81

والية القضارف
نتيجة الدائرة القومية رقم()2الفشقة

الرقم
.1
.4
.8
.2
.6
.6
.7
.3
.9
.15

اإلسم
الزين احمد ادم محمد زين
الشفيع جعفر محمد يوسف
فيصل سرالختم حمزه الحاج
حسن عثمان حاج عمر الزاكي
دفع هللا الشامي حاج موسي البشير
برعي الصادق ابراهيم مجزوب
سليمان محمد فرح محمود
عبدالكريم محمد صالح حسن الشيخ
ابراهيم محمد علي عبدهللا داؤد
عبدالرحمن كنو كنونه شيه

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
مستقل
االتحادي الديمقراطي االصل
االمه االصالح والتجديد
المؤتمر الشعبي
مؤتمر البجا
الحقيقه الفدرالي
االمه القومي
الحركه الشعبيه لتحرير السودان

عدد االصوات
18186
7128
8557
4655
355
787
675
878
464
444

والية القضارف
نتيجة الدائرة القومية ( )6الفاو

الرقم

االسم

محمد يوسف محمد االمام دقيس
.1
بدوي عبدهللا اسحاق محمد
.4
 .8اسامه محمد خير عبدهللا المتعارض
محجوب النور رمضان موسى
.2
محمدالصادق ابوبكر محمد
.6
محمد ابراهيم عمر محمد
.6
عبدهللا اسحاقحماد عمر
.7
خالد عبدالحليم بابكر عبدالحليم
.3
حمدالنيل يوسف السمانى
.9
صالح يعقوب ادم عثمان
.15

اللون السياسي

عدد
االصوات

االتحادي الديمقراطي
االمة االصالح والتنمية
مستقل
االمة الفدرالي
الشعبي االتحادي
مستقل
الحركة الشعبية لتحرير السودان
االمة القومي
الوطني االتحادي
الحقيقة الفدرالي

14642
6614
1695
1266
756
662
247
854
496
186

والية القضارف
نتيجه الدائرة القومية رقم ()6الرهد الشرقيه

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

اإلسم
المهل عمر محمد خميس
حسن سليمان يحيى ادم عمر
عصام الدين الصديق الهادي
عوض السيد دفع هللا عوض السيد
محمد عبد الكريم عبد هللا ادم
صالح الدين علي ادم بخيت
عثمان محمد عبد الرحيم حامد
الطيب الضو ابراهيم ادم
عبد الرحمن عبود يعقوب عثمان
عبد العظيم محمد البشير الجنيد
سليمان ابراهيم جمعة يعقوب
ابراهيم الشريف يوسف الهندي

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
االمة االصالح والتنمية
االمة الفدرالي
المؤتمر الشعبي
الشرق الديمقراطي
مؤتمر البجا
االتحادي الديمقراطي االصل
االمه القومي
الحقيقة الفدرالي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
االتحادي الديمقراطي

عدد االصوات
17738
4665
696
634
644
237
839
472
461
488
447
163

والية القضارف
نتيجة الدائرة القومية رقم( )7الرهد الغربية

الرقم
.2
.1
.1
.4
.5
.6
.9
.8
.1
.21
.22
.21
.21

اإلسم
الصديق عبدهللا العايدي محمد
ابراهيم الصادق ابراهيم محمد علي
عبدالحفيظ ابراهيم عبدهللا محمد
ربيع البدري عبدهللا أحمد
الفيض علي ابراهيم محمد
خضر بكات محمد األمين
عبدهللا عبدالمؤمن موسى محمد
موقا ناسونا موقا كوبيا
منتصر عوض السيد جادين عوض السيد
عبدالمجيد أحمد محمد حمدالنيل
عبدالقادر أحمد البهلول أحمد
معاذ عبدهللا محمد يعقوب
توفيق المرضي علي المرضي

اللون السياسي
المؤتمر الوطنى
االمه االصالح والتنمية
األسود الحرة السوداني
اإلتحادي الديمقراطي
المؤتمر الشعبي
اإلتحادي الديمقراطي األصل
الحقيقه الفيدرالي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
االمه القومي
الوطني اإلتحداي
مستقل
الشرق الديمقراطي
األمه اإلمه اإلصالح والتجديد

عدد االصوات
15116
1511
2911
2929
429
112
119
169
162
112
289
11
15

والية القضارف
نتيجة الدائرة القومية ( )3القضارف الشمالية
مؤجلة

القضارف
نتيجة الدائرة القوميه رقم()9القالبات الجنوبيه

الرقم
.1
.4
.8
.2
.6
.6
.7
.3
.9
.15

اإلسم
احمد النور محمد عامر
ربيع محمد ابكر حسن
حامد عبدالفضيل عبدالوهاب محمد
اسماعيل فضل عبدالرحمن عبدهللا
مصطفي ابراهيم علي جبرالدار
طارق ابراهيم بابكر عبد النبي
صالح حمزه ابراهيم محمد
فتح الرحمن احمد محمدابراهيم
نزارعبد الرحيم ادريس عمر
عبدالعظيم ادريس احمد ابو القاسم

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
الحقيقة الفدرالي
االتحادي الديمقراطي االصل
المؤتمر الشعبي
االمة الفدرالي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
االتحادي الديمقراطي
االمة االصالح والتنمية
الشرق الديمقراطي
االمة القومي

عدد االصوات
48236
6236
1734
1417
933
929
333
344
795
631

