والية الجزيرة
نتيجة الدائرة( )1القومية الكاملين المسيد
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

االسم

عدد االصوات

اللون السياسي
الشيخ محمد المك عثمان

المؤتمر الوطني

00933

الشفيع التجاني محمد الحسن

االتحادي الديمقراطي االصل

4031

عبد القادر احمد محمد حسين

االتحادي الديمقراطي

033

بشير مختار علي حسب هللا

المؤتمر الشعبي

003

حيمس ماكور مدين مكير

الحركة الشعبية

131

مقبول احمد محمد بانقا

االمة االصالح والتجديد

013

سعيد الناشئ عبد هللا ادم

السودان انا

340

عبد هللا ادم عثمان حسين

االمة القومي

434

الوالية الجزيرة
النتيجة للدائرة القومية رقم( )2الكاملين المعيلق
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

اإلسم
حسب الرسول الشامي الفكي
محمد ابو زيد مصطفى محمد جميل
ياسر محي الدين الطيب محمد
الجميعابي
محمد الطاهر العبيد احمد
محمد حسن محمد بابكر
ابراهيم محي الدين محمد الهادي
محمد احمد ابو جودة
منصور مصطفى احمد الحاج
حسين سعد رزق هللا محمد
عامر يحيى موسى اسحاق
محجوب محمد علي احمد

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
االمة الوطني

عدد االصوات
23576
8458
6282

االتحادي الديمقراطي
المؤتمر الشعبي
االتحادي الديمقراطي االصل
مستقل
االمة القومي
الحركة الشعبية
االمة االصالح والتنمية
الحركة الشعبية – التغيير
الديمقراطي

883
681
636
564
176
156
143
76

والية الجزيرة
النتيجة للدائرة القومية رقم( )3الكاملين الجنوبية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

اإلسم
عبدالوهاب عمر مصطفى
اسماعيل عمر اسماعيل بخيت
السر االمين محمد سعيد
مضوي محمد حمد الترابي
االمين الضو البلولة رحمة
عبدالغني عباس احمد حامد
جابر حامد حسن سعيد
بابكر نصر محمد علي عالم
سليمان محمد سليمان

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االمة االصالح والتنمية
االتحادي الديمقراطي االصل
االتحادي الديمقراطي
المؤتمر الشعبي
مستقل
االمة القومي
الوطني االتحادي
الحركة الشعبية

عدد االصوات
23765
3348
2678
2578
1146
1817
564
488
381

والية الجزيرة
النتيجة للدائرة القومية رقم( )4الحصاحيصا الشرقية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

اإلسم
معتصم جعفر سر الختم
مامون علي عطا المولى
الزين بيت احمد عبدهللا
علي ساوي علي ساوي
عبدالرحمن محمد ابو الحسن
فيصل محمد احمد طه
محجوب الطيب محجوب يوسف
عبدالسالم محمد صالح دفع هللا
يوسف الطيب محمد احمد
الرشيد الصديق محمد احمد الشفيع
عبدالوهاب ميرغني بابكر
سعد محمد الحارث ابراهيم
فاروق احمد محمد موسى

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
المؤتمر الشعبي
الديمقراطي االصل
الوطني االتحادي
االتحادي الديمقراطي
االمة القومي
الحركة الشعبية
السودان انا
االمة الوطني
حزب الشرق الديمقراطي
الحركة الشعبية – التغيير
الديمقراطي
الشيوعي السوداني

عدد االصوات
26642
1745
1.353
522
468
385
235
285
144
114
183
48
77

والية الجزيرة
النتيجة للدائرة القومية رقم( )5الحصاحيصا الوسطى قومية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

اإلسم
محمود محمد احمد سليمان
عظيم الدين علي قسم هللا الجزولي
محمد زين العابدين عثمان حسب
الرسول
بلة محمد الهادي نور المدينة
قاسم حسن محمد احمد
معاوية قرشي الطيب عمر
الصديق يوسف الصديق محمد
الصديق بابكر يوسف محمد
دفع هللا الزين عبد العزيز
الطيب عباس الشيخ الطيب بدر
هجو الصديق محمد طه
محمد فضل هللا فضل المولى

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقراطي
االتحادي الديمقراطي االصل

عدد االصوات
37668
1666
885

االمة القومي
االمة القيادة الجماعية
الوطني االتحادي
االمة االصالح والتنمية
المؤتمر الشعبي
االمة االصالح والتجديد
مستقل
الحركة الشعبية – التغير
الديمقراطي
الحركة الشعبية

627
485
375
321
266
224
186
112
-

والية الجزيرة
نتيجة الدائرة القومية رقم()6الحصاصيا الغربية القومية

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.6
.18
.11
.12
.13

اإلسم
رجب محمد رجب بشير
عبد الرحمن نورين عبد الرحمن مشرف
عوض عبدهللا محمد الماحى
البدوى يوسف عبدهللا حمد النيل
محمد يوسف محمد سالم
الجليى وداعه محمد االمين
قاسم يوسف احمد المصطفى
عبد السميع على محمد االمام
معتصم محمد احمد علقم
الماحى نور الدائم محمد بابكر
االمام الصديق االمام محمد
االمين ابراهيم االمين احمد
عبد العال محمد محمد احمد نور الدين

اللون السياسي
المؤتمر الوطنى
االتحادى الدايمقراطى االصل
االمة القياده الجماعية
مستقل
االمة القومى
االتحادى الدايمقراطى الموحد
الحركة الشعبيه
االمة الوطنى
الوطنى االتحادى
االمة االصالح والتنمية
الحركة الشعبية التغير الدايمقراطى
الشيوعى السودانى
االتحادى الدايمقراطى

عدد االصوات
38.703
2.107
1.422
515
426
417
378
352
316
387
163
64
118

والية الجزيره
نتيجة الدائرة القومية رقم()7الحصاصيا الشمالية الغربية القومية

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.6
.18

اإلسم
الطيب ادريس الكنين محمد
بشارة امام سالم الضؤ
ابراهيم احمد محمد احمد
موسى محمد احمد ابوسن
اسامه عيسى الحاج على محمد
عبدالقادر احمد على
هارون خميس كالو كنده
العبيد الوسيلة الفكي
مبارك قسم السيد مقبول رواس
عبداللطيف محمد احمد عبدالفتا ح حسين

اللون السياسي
المؤتمر الوطنى
مستقل
المؤتمر الشعبى
مستقل
االتحادى الدايمقراطى االصل
االمة القومى
الحركة الشعبية
مستقل
االتحادى الدايمقراطى
الحركة الشعبية التغيير الدايمقراطى

عدد االصوات
37.836
2.885
465
271
262
217
181
126
186
64

والية الجزيره
نتيجة الدائرة القومية رقم()8مدينة وريفى رفاعه القومية

الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.6
.18
.11
.12

اإلسم
الزهاوى ابراهيم مالك
حسبو بشير محمد احمد الطيب
محمد الصديق محمد احمد
الطيب االمين عبد القادر محمد
بدوى محمد يوسف ابوسن
ابراهيم االمين عبدالقادر عوض
عبدهللا ابراهيم عباس المكاشف
الطيب عمران محمد احمد
فتح الرحمن مصطفي بلة مصطفي
الطاهر عبدهللا دفع هللا عبدهللا
عصام الدين محمد احمد محمد على حسن بشر
محمد احمد حمدون الصراف

اللون السياسي
االمة االصالح والتنمية
مستقل
المؤتمر الشعبى
االتحادى الدايمقراطى
االتحادى الدايمقراطى االصل
االمة القومى
االتحادى االشتراكى
الحركة الشعبية
مستقل
الشيوعى السودانى
الحركة الشعبية التغير الدايمقراطى
مستقل

عدد االصوات
34.221
2.190
2.140
1.690
1.142
1.329
593
293
117
104
65
76

والية الجزيرة
نتيجة الدائرة( )6القومية الهاللية ود راوة
اللون السياسي
االسم
الرقم
المؤتمر الوطني
 .1الحاج يوسف احمد اليمني
اللواء االبيض
 .2عز الدين حماد بابكر
مستقل
 .3الطيب خميس محمد عبد الخير
االمة القومي
 .4االمين قرشي محمد احمد
مستقل
 .5ناصر الشيخ ناصر
الحركة الشعبية
 .6عبد الرحمن ابراهيم علي ادريس
االتحادي الديمقراطي
 .7الطيب االمين علي عبد القادر
الشرق الديمقراطي
 .8دفع هللا عوض محمد الزاكي
المؤتمر الشعبي
 .6محمد احمد الصديق رحمة هللا
 .18عبد الرحمن علي محمد علي ابو حليمة االتحاد الديمقراطي االصل

عدد االصوات
43876
2263
615
766
515
366
316
5
5
2

والية الجزيرة
نتيجة الدائرة القومية ( )18مدينة وريفي تمبول
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االسم
جعفر محمد عبد الوهاب
علي عبد هللا عبد هللا ابو حسن
مامون محمد عباس
عصام رحمة هللا سليمان
ميرغني السيد الماحي
عبد هللا محمد عبد الرحمن
المعز خضر محمد علي

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقراطي االصل
مستقل
الحركة الشعبية
االتحادي الديمقراطي
االمة القومي
الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي

عدد االصوات
28672
6138
1828
478
482
366
265

الوالية الجزيرة
النتيجة للدائرة القومية رقم( )11مدني الشمالية الغربية الوسطى
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

اإلسم
جمال الوالي محمد عبدهللا الوالي
الطاهر الريح عمران ابو عيسى
مجدي سليم عبدهللا احمد
د .يوسف مصطفى محمد احمد
صابر محمد عبدهللا موسى
خليفة ادريس المارن
خالد عبدهللا شمت
الصادق محمد سالمة حمدت هللا
لؤي عبدهللا التوم
مرتضى حسين عبدهللا شدو
ادم عبدالحميد ادم بنكي
كمال علي ارباب علي
عوض حامد عوض محمد
محمد الفاتح عبدالباسط جابر مرسال
محي الدين عامر منصور احمد

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقراطي االصل
الوطني االتحادي
االتحادي الديمقراطي
االتحادي الديمقراطي الموحد
الحركة الشعبية
مستقل
االمة القومي
المؤتمر الشعبي
تحالف قوى الشعب العاملة
المؤتمر السوداني
الشيوعي السوداني
الحركة الشعبية – التغير
الديمقراطي
مستقل
الشرق الديمقراطي

عدد االصوات
28281
1562
646
682
468
285
284
276
227
148
138
183
81
66
48

والية الجزيره
النتيجة االولية للدائرة القومية الرقم( )12مدني شرق الواحة
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
6
10
11
12
13

اإلسم
المبارك محجوب محمد الفضل
ياسين احمد الفكي عبد الرحمن
فيصل بلة عوض الحاج
عبدالباقي عبدالفتاح محمد
عثمان عوض عباس الحاج
كمال الدين محمد ياسين
عمر حامد احمد بشير
عبدهللا ابكر فضل المولي
فتح الرحمن البدوي محمد بك عبدالرحمن
سيف الدولة علي محمد الطيب
حامد ادريس كشة ابراهيم
عادل الرشيد احمد عبد الرحمن
صالح الدين محمد احمد التهامي

14
15
16
17

عبدالرحمن عيسي اسحاق يعقوب
هاني بابكر عوض محمد
لينو فيتر دانيال اجاك
عثمان محمد عبدالقادر

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقراطي االصل
االتحادي الديمقراطي
مستقل
مستقل
الوطني االتحادي
االمة القومي
الحركة الشعبية
االتحادي الديمقراطي الموحد
مستقل
الشرق الديمقراطي
االمة الوطني
الحركة الشعبية لتحرير السودان التغيير
الديمقراطي
مستقل
المؤتمر السوداني
مستقل
الشيوعي السوداني

عدد االصوات
18364
3585
2364
2168
1882
566
486
368
374
273
236
117
84
81
8
8
8

والية الجزيرة
نتيجة الدائرة( )13القومية مدني الشرقية حنتوب الشبارقة
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.6
.18
.11

االسم

عدد االصوات

اللون السياسي
عبد هللا بابمر محمد علي

المؤتمر الوطني

30434

بابكر البشير محمد فضل

مستقل

43001

فاروق بابكر محمد هارون

مستقل

4101

عز العرب حمد النيل قري

الوطني االتحادي

014

اسماعيل احمد دليل

االتحادي الديمقراطي االصل

331

صالح عبد الرحمن عبد القادر

الحركة الشعبية

333

عثمان فسم السيد قسم هللا

المؤتمر الشعبي

334

صديق احمد صديق

االمة القومي

433

محمد عبد الحليم الخليفة

االتحادي الديمقراطي الموحد

400

ابوذر بابكر محمد صديق

مستقل

93

محمد الفاتح احمد جميل

المؤتمر السوداني

09

الوالية الجزيرة
النتيجة للدائرة القومية رقم( )14ام القرى الشمالية
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

اإلسم
سر الختم دفع هللا سليمان عبدهللا
فضل نور الدين سليمان عبدالرازق
ادم فضل هللا ادم محمد
الهندي الشريف يوسف محمد الشريف
علي احمد محمد بابكر
الصديق عثمان احمد يوسف
عوض هللا حسن عوض هللا محمد
ياسر حسين عبدهللا حسين
قريب هللا عبدهللا طلحة سراج
انس علي عبدهللا ابراهيم

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
المؤتمر الشعبي
الوطني االتحادي
الحركة الشعبية
االتحادي الديمقراطي االصل
االمة القومي
االتحادي الديمقراطي
االمة االصالح والتنمية
الشرق الديمقراطي
مستقل

عدد االصوات
31451
1837
487
368
385
146
124
117
-

والية الجزيره
نتيجة الدائرة القومية رقم()15ام القرى الجنوبية القومية

الرقم
.16
.17
.18
.16
.28

اإلسم
جالل الدين محمد يوسف الدقير
على عبد الكريم محمد احمد
خالد محمد عبدهللا محمد
سفيان االمين محمد على مالك
ميرغنى ضيف هللا حمد النيل

اللون السياسي
االتحادى الدايمقراطى
مستقل
الحركه الشعبيه
المؤتمر الشعبى
االمه القومى

عدد االصوات
31.905
3.528
3.485
2.234
1.507

والية الجزيرة
نتيجة الدائرة القومية ( )16الحوش وريفي الحوش
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االسم
بدر الزمان عمر محمد فضل الكريم
علي محمد حمزة يوسف
احمد عوض الكريم علي محمد
عثمان فتح الرحمن يعقوب
دراج فضل المولي
عبد المعبود محمد احمد ابراهيم
حسب الرسول محمد عبد الغفار صالح

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

عدد االصوات
41525
5143
1731
538
266
262
132

الوالية الجزيرة
النتيجة للدائرة القومية رقم( )17الحداد والحاج عبدهللا
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

اإلسم
الصادق محمد علي الشيخ
الصديق ابراهيم الشريف الهندي
االمين الهادي ادم ابكر
موسى محمد العيسى محمود
عبدالرحمن محمد حسين بشير
عثمان محمد عثمان علي
محمد عبدالرحمن عليان محمد
ابراهيم التوم االمين
البشرى احمد البشرى النيل
الفاضل موسى ابراهيم
نصر الدين حسن شريف
عثمان النور خالد موسى

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االتحادي الديمقراطي
الحركة الشعبية
الوطني االتحادي
االمة القومي
المؤتمر الشعبي
االمة االصالح والتنمية
االتحادي الديمقراطي االصل
الشيوعي السوداني
االمة الفدرالي
االمة االصالح والتجديد
االمة الوطني

عدد االصوات
48676
3156
885
515
456
433
355
346
167
166
124
62

والية الجزيرة
نتيجة الدائرة القومية ( )18بركات ود النعيم
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.6

االسم
عبد الرحمن محمد علي سعيد
عبد العزيز مصطفي البشير بابكر
سافرينو بيتر راديوم
كمال يوسف محمد حمد
حيدر عبد هللا احمد المصطفي
عبد العظيم محمد عبد هللا
محمد احمد محمد ابراهيم
سلمي حمد خالد محمد
موسي بحر الدود عبد هللا

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
الوطني االتحادي
الحركة الشعبية
االتحادي الديمقراطي االصل
المؤتمر الشعبي
مستقل
االمة القومي
الشرق الديمقراطي
الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي

عدد االصوات
33667
3776
1282
1818
428
348
328
217
65

والية الجزيرة
نتيجة الدائرة( )19القومية المدينة عرب ود رعية
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

االسم

عدد االصوات

اللون السياسي
احمد هجانا محمد جبارة

المؤتمر الوطني

03103

خالد مبارك االمين عبد العزيز

االتحادي الديمقراطي االصل

4313

حافظ ابراهيم الحاج البخيت

الوطني االتحادي

4340

احمد الهادي ابراهيم علي

المؤتمر الشعبي

310

عبد الرحيم عبد هللا عبد الرحمن

الحركة الشعبية

103

الطيب عبد هللا عبد هللا احمد

االمة القومي

033

عبد المنعم محمد علي بيله

الحركة الشعبية التغيير الديمقراطي
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والية الجزيرة
النتيجة للدائرة القومية رقم( )28مدينة وريفي المناقل
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

اإلسم
يوسف موسى عبدالمنعم مصطفى
كصطفى الخليفه محمد احمد
عبدالرحيم علي حمد محمد
محمد عبدالكريم فور قندي
تاج الدين يوسف قسم هللا تاج الدين
صديق ادريس محمد ابو عاقلة
عبدهللا مضوي مصطفى علي
البلة عمر محمد الناير
االمين عبدالغني سليمان احمد
الصادق موسى محمد عبدهللا
يوسف اسحاق اسماعيل ابكر

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
المؤتمر الشعبي
االتحادي الديمقراطي االصل
الحركة الشعبية
االتحادي الديمقراطي
الوطني االتحادي
تحالف قوى الشعب العاملة
االمة االصالح والتنمية
االمة القومي
مستقل
الحركة الشعبية – التغير
الديمقراطي

عدد االصوات
26163
2333
2186
1482
614
565
541
288
267
215
152

والية الجزيرة
النتيجة للدائرة القومية رقم( )21الجاموس وريفي المناقل الجنوبي
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

اإلسم
بابكر محمد زين البلولة
علي عبدهللا محمد تمره
الزين بشارة موسى شلتوت
يعقوب اسحق علي حسين
عبده هاشم علي عبده
عبدالنبي جابر بشاره محمد
نور الدين احمد محمد االمين
عبدالمطلب النور الفكي النور
سليمان حسين علي الرضي
عمر الشيخ الفكي حسن
خالد علي محمد احمد

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االمة القومي
االمة االصالح والتنمية
الحركة الشعبية
مستقل
االمة الفدرالي
االتحادي الديمقراطي
االمة الوطني
االتحادي الديمقراطي االصل
مستقل
الحركه الشعبية – التغيير
الديمقراطي

عدد االصوات
25526
4428
682
866
736
445
363
274
257
61
53

والية الجزيرة
نتيجة الدائرة القومية ( )22العزازي ود ادم  /ود النورة
االسم
الرقم
 .1ابراهيم الشيخ احمد بدر
 .2محمد جبارة مصطفي
 .3محمد حمد سعيد جاد الرب
 .4شوقي علي محمد زين جبارة
 .5علي ادريس احمد ادريس
 .6حبيب هللا احمد محمد احمد
 .7الطيب عمر محمد حمد
 .8محمد عبد هللا محمد ابراهيم
 .6الماحي احمد حسن ابراهيم
 .18عبد هللا العبيد محمد عبد هللا

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
االمة القومي
الوطني االتحادي
الحركة الشعبية
مستقل
المؤتمر الشعبي
االتحادي الديمقراطي االصل
الشيوعي السوداني
االمة االصالح والتجديد
االتحادي الديمقراطي

عدد االصوات
35643
4826
1534
1457
866
321
238
216
178
68

والية الجزيرة
نتيجة الدائرة القومية ( )23الكريمت  24القرشي
االسم
الرقم
 .1اسحق احمد محمد دفع هللا
 .2الريح عبد الباقي حسين ابو البشير
 .3عبد المحسن ابراهيم عوض الكريم
 .4صالح سليمان صالح
 .5عوض الجيد الطائف دفع هللا
 .6سليمان محمد عثمان عوضة
 .7محمد عبد الملك عثمان ابو عاقلة
 .8سعيد جبارة احمد الشائب
 .6دفع هللا محمد احمد محمد
 .18خالد محمد احمد بابكر
 .11عبد العزيز هاشم خميس
 .12الدومة ادم الضو اسحق

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
مستقل
الحركة الشعبية
االمة القومي
مستقل
االمة االصالح والتنمية
المؤتمر الشعبي
االتحادي الديمقراطي االصل
االتحادي الديمقراطي
االمة الفدرالي
الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي

عدد االصوات
43812
1564
1366
635
454
452
421
361
376
281
185
181

والية الجزيرة
نتيجة الدائرة( )24القومية الهدي – سرحان – عبود
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.6
.18
.11
.12
.13

االسم

عدد االصوات

اللون السياسي
فضل المولي محمد االمين

المؤتمر الوطني

09000

مدثر مهدي محمد احمد

مستقل

3403

مصطفي محمد المصطفي العوض

االمة االصالح والتنمية

4090

محمد بابكر مصطفي علي

االتحادي الديمقراطي

4344

الهادي محمد عبد هللا ارباب

االمة الوطني

903

مصطفي محمد الغزالي

االتحادي الديمقراطي االصل

343

حسين يوسف احمد محمد

الحركة الشعبية

040

علي فضل المولي خالد حسين

المؤتمر الشعبي

000

القاسم محمد ابراهيم الماحي

االمة القومي

003

الصديق عبد الهادي خير السيد ابوشرة

الشيوعي السوداني

403

عبد الرحمن االمين محمد فضل

االمة القيادة الجماعة

433

البشير عبد هللا احمد

مستقل

431

حنه ادم محمد اسحاق

الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي

33

الوالية الجزيرة
النتيجة للدائرة القومية رقم( )25الماطوري معتوق
الرقم
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

اإلسم
علي موسى احمد موسى
مجاهد مهدي الطيب المكاشفي
مصطفى اسماعيل احمد
دياب عبدهللا علي محمود
عبدالرحمن ابو الكرام الزين كريف
احمد عبدالباقي محمد قاسم
ابودجانة بدر محمد زين
التوم ابراهيم االمين النتيفة
يوسف عبدهللا محمد حمد النيل
يوسف عبدهللا محمد الكويرس

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
الوطني االتحادي
الحركة الشعبية
االمة القومي
االتحادي الديمقراطي االصل
مستقل
الشيوعي السوداني
مستقل
االتحادي االشتراكي

عدد االصوات
45776
1816
1182
1138
611
458
377
268
265
135

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

اإلسم
الزبيربشير طه نصر
مالك حسين حامد حسين
عثمان عمر علي اسماعيل
محمود عابدين صالح سالم
االمين الصديق عبد الرحمن الهندي
محمد يوسف احمد المصطفى
خلف هللا احمد الشريف احمد ابو الحسن
الطريفي يونس ابراهيم ادريس
عبدهللا عبد الرحمن محمد علي بركات
عبداللطيف محمد الحسن محمد صالح
عبدهللا محمد احمد فضل المولي

اللون السياسي
المؤتمر الوطني
مستقل
االتحادي الديمقراطي االصل
حركة اللجان الثورية
االتحادي الديمقراطي
الحركة الشعبية لتحرير السودان
حزب االمة القومي
الحزب الوطني االتحادي
االمة االصالح والتجديد
مستقل
مستقل

عدد االصوات
964409
28560
20599
9365
8374
7699
7249
5325
4893
3397
3353

