واليتى نھـر النيـل – الشـمالية
اســــــــم الكليــــــــة

الجامعــة

رمز الكلية

جامعة

كلية الطب  -شندي

131-6-721100-1

شـندى

كلية طب األسنان

131-6-721200-1

كلية المختبرات الطبية – شندي

131-6-721400-1

كلية التمريض -شندي

131-6-721500-1

كلية الصحة العامة  -المتمة

131-6-721600-1

كلية الھندسة والعماره – الھندسة الكھربائية واإللكترونية

131-6-521200-1

كلية الھندسة والعماره – الھندسة المدنية

131-6-581200-1

كلية الھندسة والعماره – ھندسة العماره

131-6-581100-1

كليـة العلوم والتقانة قسم األحياء  -شندي

131-6-421100-1

كليـة العلوم والتقانة قسم الرياضيات  -شندي

131-6-461100-1

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب – شندي

131-6-481100-1

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات – شندي

131-6-481200-1

علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات – شندي

131-6-481500-1

االقتصاد والعلوم اإلدارية – شندي

131-6-341100-1

كلية القانون – المتمة

131-6-381100-1

كليـة الدراسات التنموية  -طيبة الخواض

131-6-312100-1

كليـة اآلداب – شندي

131-6-221100-1

كليـة السياحة واآلثار – شندي

131-6-811100-1

كلية التربية القسم العلمي  -شندى

131-6-141500-1

كلية التربية القسم األدبي  -شندى

131-6-142500-1

كليـة التربية ألساس – شندي

131-6-143100-1

جامعة

كليـة الطـب والعلوم الصحية – عطبرة

133-6-721100-1

وادي النيل

بكالوريوس ھندسة ميكانيكية – عطبرة

133-6-521100-1

بكالوريوس ھندسة التصنيع  -عطبرة

133-6-521101-1

بكالوريوس الھندسة الكھربائية واإللكترونية  -عطبرة

133-6-521200-1
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تابع واليتي نھر النيل والشمالية
الجامعــة

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

تابع جامعة

بكالوريوس الھندسة المدنية – عطبرة

133-6-581200-1

وادي النيل

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب  -عطبرة

133-6-481100-1

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات – عطبرة

133-6-481200-1

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات – عطبرة

133-6-481500-1

كليـة الـزراعـة  -دارمالى

133-6-621100-1

كليـة التربية – قسم األحياء – عطبرة
كليـة التربية – قسم الرياضيات – عطبرة

133-6-141100-1
133-6-141300-1

كليـة التربيـة القسم األدبي  -عطبرة

133-6-142500-1

كلية المعلمين – مرحلة األساس – الدامر

133-6-143100-1

كليـة االقتصاد والعلوم اإلدارية – الدامر

133-6-311100-1

الشـريعة والقانـون  -بربـر

133-6-381200-1

كلية المعادن وعلوم األرض – ابوحمد  -طالب

133-6-441200-1

كليـة اآلداب – بربر

133-6-221100-1

كلية الطب والعلوم الصحية  -دنقال

135-6-721100-1

كلية علوم المختبرات الطبية  -الدبة

135-6-721400-1

كلية التمريض – دنقال

135-6-721500-1

كليـة الھندسة – قسم المدنية – الدبة

135-6-581200-1

الھندسة الكھربائية واإللكترونية – ھندسة اإلتصاالت  -الدبة

135-6-521701-1

الھندسة الكھربائية واإللكترونية – ھندسة التحكم  -الدبة

135-6-521201-1

الھندسة الكھربائية واإللكترونية – ھندسة الحاسوب  -الدبة

135-6-522200-1

كليـة العلـوم الزراعيـة – دنقال السليم

135-6-621100-1

كليـة علوم األرض – حلفا القديمة  -طالب

135-6-441200-1

كليـة علوم الحاسوب والتنمية البشرية – علوم الحاسوب – دنقال

135-6-481100-1

كليـة علوم الحاسوب والتنمية البشرية – تقنية المعلومات – دنقال

135-6-481200-1

كليـة التربيـة القسم العلمي  -دنقال

135-6-141500-1

كليـة التربية القسم األدبي – رومي البكري

135-6-142501-1

كليـة التربيـة القسم األدبي  -مروى

135-6-142500-1

كليـة التربية اساس – دنقال

135-6-143100-1

جامعة
دنقـــال
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تابع واليتي نھر النيل والشمالية
اســــــــم الكليــــــــة

الجامعــة

تابع جامعة

رمز الكلية

كليـة اآلداب والدراسات اإلنسانية  -كريمة

135-6-221100-1

كليـة االقتصاد والعلوم اإلدارية – دنقال السليم

135-6-311100-1

كليـة العلوم اإلدارية  -القولد – رومى البكرى

135-6-341100-1

كليـة الشـريعة والقانـون  -القولـد  -رومى البكرى

135-6-381200-1

كلية السياحة والفنادق – كرمه

135-6-811100-1

كليـة القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية – القراءات  -رومى البكرى

135-6-224201-1

كليـة القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية  -د.اإلسالمية  -رومى البكرى

135-6-224301-1

جامعة

كليـة الطب والعلوم الصحية – الطب والجراحة

169-6-721100-1

عبداللطيف

كليـة الطب والعلوم الصحية – المختبرات الطبية

169-6-721400-1

كليـة الطب والعلوم الصحية – علوم التمريض

169-6-721500-1

كليـة الھندسـة  -الھندسة المدنية

169-6-581200-1

كليـة الھندسـة  -الھندسة الصناعية

169-6-521101-1

كليـة الھندسـة  -الھندسة الميكانيكية

169-6-521100-1

كليـة الھندسـة  -الھندسة الكھربائية

169-6-521200-1

كليـة الھندسـة  -البكالوريوس التقانى فى الھندسة الكھربائية

169-6-523200-1

كليـة الھندسـة  -البكالوريوس التقانى فى الھندسة المدنية

169-6-582100-1

كلية العلوم والتكنولوجيا – تقانة المعلومات

169-6-481200-1

كليـة العلوم اإلجتماعية واإلدارية  -ادارة االعمال

169-6-341300-1

التربية التقنية

169-6-144100-1

دنقــال

الحمد
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واليات البحـر األحمر – كسـال – القضارف
الجامعــة

اســــــــم الكليــــــــة

جامعة البحر

كليـة الطـب والعلـوم الصحيـة – بورتسودان

139-6-721100-2

كليـة طـب األسنان – بورتسودان

139-6-721200-2

كليـة الھندسـة  -قسم المدنية – بورتسودان

139-6-581200-2

كليـة الھندسـة  -قسم الميكانيكية  -بورتسودان

139-6-521100-2

كليـة الھندسـة – قسم الكھربائية وااللكترونية  -بورتسودان

139-6-521200-2

كليـة الھندسـة  -قسم الكيميائية  -بورتسودان

139-6-521300-2

كليـة العلـوم التطبيقيـة قسم األحياء  -بورتسودان

139-6-421100-2

كليـة العلـوم التطبيقيـة قسم الرياضيات – بورتسودان

139-6-461100-2

كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -علوم الحاسوب – بورتسودان

139-6-481100-2

كليـة علـوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات – بورتسودان

139-6-481200-2

كلي@@ـة عل@@ـوم الحاس@@وب وتقان@@ة المعلوم@@ات – ش@@بكات ونظ@@م الحاس@@وب –
بورتسودان

139-6-481300-2

كليـة علـوم األرض – بورتسودان

139-6-441200-2

كليـة علـوم البحـار والمصائـد  -بورتسودان

139-6-442100-2

كليـة العلـوم اإلداريـة – بورتسودان

139-6-341100-2

كليـة االقتصاد والعلـوم اإلجتماعيـة – بورتسودان

139-6-311100-2

كليـة اآلداب – بورتسودان

139-6-221100-2

كليـة التربيـة القسـم العلمي – جبيت

139-6-141500-2

كليـة التربيـة القسـم االدبي  -جبيت

139-6-142500-2

كليـة التربيـة مرحلة األساس  -بورتسودان

139-6-143100-2

كلية القانون

139-6-381100-2

كلية السياحة والفنادق  -سنكات

139-6-811100-2

جامعة

كليـة الطـب والعلـوم الصحيـة/بكالوريوس الطب والجراحة /كسال

141-6-721100-2

كســال

كليـة الطـب والعلـوم الصحيـة/بكالوريوس المختبرات الطبية /كسال

141-6-721400-2

كلي@@ـة الط@@ـب والعل@@ـوم الصحي@@ـة  /بك@@الوريوس التم@@ريض /
كسال

141-6-721500-2

األحمر

رمز الكلية
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تابع واليات البحـر األحمر – كسـال – القضارف
الجامعــة

تابع
جامعة كسال

جامعة
القضارف

رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة
كليـة الھندسة  -الھنسة المدنية  -كســال

141-6-581200-2

كليـة الھندسة – الھنسة الميكانيكية  -كســال

141-6-521100-2

كليـة الھندسة – الھنسة الكھربائية وااللكترونية  -كســال

141-6-521200-2

كليـة الزراعـة والمـوارد الطبيعيـة  -حلفا الجديدة

141-6-621100-2

كليـة علوم وتقانة اإلنتـاج الحيواني  -حلفا الجديدة

141-6-641700-2

كليـة العلــوم قسم األحياء – كسال

141-6-421100-2

كليـة العلــوم قسم الرياضيـــات – كسال

141-6-461100-2

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -علوم الحاسوب  -كســال

141-6-481100-2

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات -تقانة المعلومات  -كســال

141-6-481200-2

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -نظم المعلومات  -كســال

141-6-481500-2

كليـة االقتصاد والعلـوم اإلداريـة – كسال

141-6-341100-2

كليـة التربيـة القسـم العلمي  -كسال

141-6-141500-2

كليـة التربيـة القسـم العلمي  -حلفا الجديدة

141-6-141501-2

كليـة التربيـة القسـم األدبي  -كسال

141-6-142500-2

كليـة التربيـة القسـم األدبي  -حلفا الجديدة

141-6-142501-2

كليـة التربيـة مرحلة األساس  -كسال

141-6-143100-2

كليـة التربيـة مرحلة األساس  -حلفا الجديدة

141-6-143101-2

كليـة الدراسات اإلسالمية  -كســال

141-6-224300-2

كليـة القانون  -كسال

141-6-381100-2

كليـة الطـب والعلـوم الصحيـة  -الطب والجراحة  -القضارف

143-6-721100-2

كلية الصيدلة  -القضارف

143-6-721300-2

كليـة علوم المختبرات الطبية  -القضارف

143-6-721400-2
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تابع واليات البحـر األحمر – كسـال – القضارف
الجامعــة

تابع جامعة
القضارف

رمز الكلية

اســــــــم الكليــــــــة
كليـة الطـب والعلـوم الصحيـة – علوم التمريض  -القضارف

143-6-721500-2

كلية الھندسة والعماره – الھندسة الكھربائية – القضارف

143-6-521200-2

كلية الھندسة والعماره – الھندسة المدنية – القضارف

143-6-581200-2

كلية الھندسة والعماره – الھندسة الميكانيكية – القضارف

143-6-521100-2

كليـة العلوم البيطرية – الشواك
كليـة العلـوم الزراعيـة والبيئـة  -القضارف

143-6-641100-2
143-6-621100-2

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -علوم الحاسوب  -القضارف

143-6-481100-2

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -تقانة المعلومات – القضارف

143-6-481200-2

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -نظم المعلومات – القضارف

143-6-481500-2

كليـة الشريعة والقانون  -القضارف

143-6-381200-2

كليـة االقتصاد والعلوم اإلدارية  -القضارف

143-6-341100-2

كليـة التربيـة القسم العلمي  -القضارف

143-6-141500-2

كليـة التربيـة القسم األدبي – القضارف

143-6-142500-2

كليـة التربية برنامج تعليم األساس – القضارف

143-6-143100-2

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  -القضارف

143-6-221100-2
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واليتي النيـل األزرق – سـنار
الجامعــة
جامعة سـنار

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

كليـة الطـب والعلوم الصحية – الطب والجراحة  -سـنار

145-6-721100-3

كليـة الصيدلة – سنجـة

145-6-721300-3

كليـة الطـب والعلوم الصحية – المختبرات الطبية  -سـنار

145-6-721400-3

كليـة الطـب والعلوم الصحية  -التمريض  -سـنار

145-6-721500-3

كلية الطب البيطري  -الدندر

145-6-641100-3

كليـة اإلنتاج الحيوانى – ابونعامه

145-6-641700-3

كليـة الزراعـة – أبو نعامة

145-6-621100-3

كليـة الھندسـة  -قسم المدنيـة – سـنار

145-6-581200-3

كليـة الھندسـة  -قسم الميكانيكية  -سـنار

145-6-521100-3

كليـة الھندسـة  -قسم الكھربائية  -سـنار

145-6-521200-3

كليـة الھندسـة  -قسم الزراعية  -سـنار

145-6-521500-3

كليـة الھندسـة  -قسم الحاسوب  -سـنار

145-6-522200-3

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب – ودھاشم

145-6-481100-3

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات  -ودھاشم

145-6-481200-3

كلي@@@@ـة عل@@@@وم الحاس@@@@وب وتقان@@@@ة المعلوم@@@@ات – نظ@@@@م الحاس@@@@وب
والشبكات  -ودھاشم

145-6-481300-3

كليـة الموارد الطبيعية والدراسات البيئيـة  -السوكي

145-6-441600-3

كليـة الشريعة والقانون  -مايرنو

145-6-381200-3

كليـة االقتصاد والعلوم اإلدارية

145-6-341101-3

كليـة التربية القسم العلمي  -سنجة

145-6-141500-3

كليـة التربية القسم األدبي  -سنجة

145-6-142500-3

كلية اآلداب  -سـنار

145-6-221100-3

كليـة الدراسات التجارية  -كركوج

145-6-341100-3
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تابــع واليتي النيـل األزرق – سـنار
الجامعــة

جامعة النيل
األزرق

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

كلية الطب والعلوم الصحية – بكالوريوس الطب

147-6-721100-3

كلية الطب والعلوم الصحية  -بكالوريوس التمريض

147-6-721500-3

كليـة الھندسـة  -قسم المدنيـــة – الروصيرص

147-6-581200-3

كليـة الھندسـة – قسم التعدين )طالب فقط( – الروصيرص

147-6-541100-3

كليـة الھندسـة – قسم الميكانيـكا – الروصيرص

147-6-521100-3

كليـة الھندسـة  -قسم الكھربــاء – الروصيرص

147-6-521200-3

كلية الزراعة والموارد الطبيعية

147-6-621100-3

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب – الروصيرص

147-6-481100-3

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات – الروصيرص

147-6-481200-3

كليـة االقتصاد والعلوم اإلدارية  -الروصيرص

147-6-341100-3

كليـة التربية القسم العلمى  -الدمــازين

147-6-141500-3

كليـة التربيــة القسم األدبـي  -الدمــازين

147-6-142500-3

كليـة التربيــة مرحـلة األسـاس  -الدمــازين

147-6-143100-3
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واليــــــة الـنـيــــل األبيـــض
الجامعــة
جامعة
األمام المھدي

جامعــة
بخت الرضا

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

كلية الطـب  -كوستى

149-6-721100-4

كلية علوم المختبرات الطبيـة – كوستى
كلية علوم التمريـــــض  -كوستى
كلية الصـحة العامــة وصحة البيئة -كوستى
كلية الھندسة  -الھندسـة الميكانيكيـة – ربك
كلية الھندسة  -ھندسة التصنيع الغذائي – ربك
كلية الھندسة  -الھندسـة الكيمـيائيـة – ربك
كلية الھندسة  -الھندسة الكھربائية  -ربك

149-6-721400-4

149-6-521200-4

كلية الھندسة  -الھندسـة المدنية  -ربك

149-6-581200-4

كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات – علوم الحاسوب – كوستى

149-6-481100-4

كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات – تقنية المعلومات – كوستى

149-6-481200-4

كليـة الشـريعة والقانـون  -الجزيرة أبا
كليـة االقتصاد والعلوم اإلدارية  -كوستى

149-6-381200-4
149-6-341100-4

كليـة اآلداب – الجزيرة أ با

149-6-221100-4

كلية التربية القسم العلمى

149-6-141500-4

كلية التربية القسم األدبي

149-6-142500-4

كليـة الطـب والعلوم الصحية – الطب والجراحة

151-6-721100-4

كليـة الـطـب والعلوم الصحية – علوم المختبرات الطبية

151-6-721400-4

كليـة الطـب والعلوم الصحية – علوم التمريض
كليـة الزراعـة والمـوارد الطبيعيـة
كليـة العلـوم قسم الحاسوب
كليـة العلـوم قسم األحياء

151-6-721500-4

149-6-721500-4
149-6-721600-4
149-6-521100-4
149-6-521101-4
149-6-521300-4

151-6-621100-4
151-6-481100-4
151-6-421100-4

كليـة العلـوم قسم الرياضيات
كليـة االقتصاد والعلـوم اإلداريـة
كليـة اآلداب
كليـة التربيـة القسم العلمي

151-6-141500-4

كليـة التربيـة القسم األدبي

151-6-142500-4

كليـة التربية القسم األدبي ) -نعيمة ( – طالبات

151-6-142501-4

كليـة التربيـة مرحلة األساس

151-6-143100-4

كلية القانون

151-6-381100-4
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151-6-461100-4
151-6-341100-4
151-6-221100-4

واليات شمال وجنوب وغرب كردفان
الجامعــة
جامعة
كردفـان

جامـعة
الدلنــــج

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

كلية الطب  -األبيض

153-6-721100-5

مدرسة طب األسنان  -األبيض

153-6-721200-5

كلية المختبرات الطبية  -األبيض

153-6-721400-5

كلية التمريض  -األبيض

153-6-721500-5

كلية الصحة العامة – األبيض

153-6-721600-5

الھندسة والدراسات التقنيـة  -المدنية  -خورطقت

153-6-581200-5

الھندسة والدراسات التقنيـة  -الميكانيكا  -خورطقت

153-6-521100-5

الھندسة والدراسات التقنيـة  -الكھرباء  -خورطقت

153-6-521200-5

الھندسة والدراسات التقنيـة  -الكيميائية – خورطقت

153-6-521300-5

كليـة دراسات الحاسوب واإلحصاء – علوم الحاسوب – األبيض

153-6-481100-5

كليـة دراسات الحاسوب واإلحصاء– الحوسبة اإلحصائية– األبيض

153-6-481104-5

كليـة دراسات الحاسوب واإلحصاء – تقانة المعلومات – األبيض

153-6-481200-5

كليـة المـوارد الطبيعيـة ود .البيئـة  -األبيض

153-6-441600-5

كليـة العلوم قسم االحياء – خورطقت

153-6-421100-5

كليـة العلوم قسم الرياضيات – خورطقت

153-6-461100-5

كليـة اإلقتصاد والدراسات التجارية – األبيض
كليـة اآلداب  -خورطقت

153-6-341100-5
153-6-221100-5

كليـة التربية القسم العلمي – األبيض

153-6-141500-5

كليـة التربية القسم األدبي – األبيض

153-6-142500-5

كليـة التربية مرحـلة األسـاس  -األبيض

153-6-143100-5

كليـة الطب والعلوم الصحية – الطب والجراحة – الدلنــج

155-6-721100-5

كليـة الطب والعلوم الصحية – علوم التمريض – الدلنج

155-6-721500-5

كليـة الطب والعلوم الصحية – الصحة العامة – الدلنج

155-6-721600-5

كليـة العلـوم الزراعيـة – الدلنج
كليـة العلوم قسم األحياء – الدلنج

155-6-621100-5

كليـة العلوم قسم الرياضيات – الدلنج
كلي@@@@ـة عل@@@@وم الحاس@@@@وب وتقان@@@@ة المعلوم@@@@ات – عل@@@@وم
الحاسوب – الدلنج
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155-6-421100-5
155-6-461100-5
155-6-481100-5

تابع واليات شمال وجنوب وغرب كردفان
الجامعــة

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

تابع جامـعة

كلي@@@@ـة عل@@@@وم الحاس@@@@وب وتقان@@@@ة المعلوم@@@@ات – تقان@@@@ة
المعلومات – الدلنج

155-6-481200-5

الدلنــــج

كلي@@@@ـة عل@@@@وم الحاس@@@@وب وتقان@@@@ة المعلوم@@@@ات – نظ@@@@م
المعلومات  -الدلنج

155-6-481500-5

كليـة تنمية المجتمع – الدلنج

155-6-312100-5

كليـة التربية القسـم العلمي  -الدلنج

155-6-141500-5

كليـة التربية القسـم األدبي  -الدلنج

155-6-142500-5

كليـة المعلمـين  -الدلنج

155-6-143100-5

كليـة التربية البدنية وعلوم الرياضة – الدلنج

155-6-145100-5

كليـة الطب والعلوم الصحية – الطب – النھود

157-6-721100-5

كليـة علوم المختبرات الطبية – النھود

157-6-721400-5

كليـة الصحة العامة وصحة البيئة – النھود

157-6-721600-5

كلية علوم البصريات  -النھود

157-6-722400-5

كليـة القبالة والتمريض  -علوم التمريض – النھود
كليـة الطب البيطرى – غبيش

157-6-721500-5
157-6-641100-5

كلية االنتاج الحيوانى

157-6-641700-5

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات– علوم الحاسوب  -النھود

157-6-481100-5

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات–تقانة المعلومات– النھود

157-6-481200-5

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات  -النھود

157-6-481500-5

كليـة الشـريعة والقانون – أبوزبد
كليـة الدراسات االقتصادية واالجتماعية  -النھود
كليـة العلوم االدارية  -النھود

157-6-381200-5

جامعة
غــرب كردفان

كليـة االعالم
كليـة العلـوم اإلسالمية واللغة العربية – النھود
كليـة التربيـة القسم العلمي – النھود
كليـة التربيـة القسم األدبي – النھود
كليـة التربيـة مرحـلة األساس  -النھود
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157-6-311100-5
157-6-341100-5
157-6-321100-5
157-6-224300-5
157-6-141500-5
157-6-142500-5
157-6-143100-5

تابع واليات شمال وجنوب وغرب كردفان
الجامعــة

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

جامــعة

كليـة الطب والعلوم الصحية – بكالوريوس الطب

159-6-721100-5

الســــالم

كليـة الطب والعلوم الصحية – بكالوريوس التمريض

159-6-721500-5

كليـة الطب البيطرى – الفولة

159-6-641100-5

كليـة ھندسة النفط والمياه – ھندسة النفط – المجلد

159-6-521600-5

كليـة ھندسة النفط والمياه – ھندسة إستكشاف نفطى  -طالب

159-6-521601-5

كليـة ھندسة النفط والمياه – ھندسة تكرير وبتروكيماويات-المجلد

159-6-521602-5

كليـة الموارد الطبيعية والدراسات البيئية – الفولة

159-6-441600-5

كليـة العلوم اإلدارية والمالية – بابنوسة

159-6-341100-5

كليـة االقتصاد وتنميـة المجتمـع – بابنوسة

159-6-311100-5

كلية اآلداب – لقاوة
كلية التربية القسم العلمي – الفولة
كلية التربية القسم األدبى– الفولة
كليـة التربية مرحلة األساس – الفولة
كليـة الھندسـة – الھندسة المدنية  -ابوجبيھة

159-6-221100-5
159-6-141500-5
159-6-142500-5
159-6-143100-5
177-6-581200-5

كليـة الھندسة  -الھندسة الميكانيكية – ابوجبيھة

177-6-521100-5

كليـة الھندسـة – الھندسة الكھربائية  -ابوجبيھة

177-6-521200-5

كلية الغابات وعلوم المراعى – رشاد

177-6-623100-5

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات  -كالوقى

177-6-481100-5

كلية اإلنتاج الحيوانى  -ابوكرشوال

177-6-641700-5

كليـة اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – ابوجبيھة

177-6-341100-5

كلية العلوم اإلسالمية والعربية – العباسية تقلى

177-6-224300-5

كليـة التربية القسـم العلمي  -العباسية تقلى

177-6-141500-5

كليـة التربية القسـم األدبي  -العباسية تقلى

177-6-142500-5

كلية التربية أساس – العباسية تقلى

177-6-143100-5

جامعة
شرق كردفان
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واليات دارفـور )شمال – جنوب – غرب – شرق – وسط(
اســــــــم الكليــــــــة

الجامعــة

رمز الكلية

جامـعة

كلية الطـب  -الفاشـر

161-6-721100-6

الفاشــر

كلية طب األسنان

161-6-721200-6

كلية الصيدلة

161-6-721300-6

كلية العلوم الصحية – التمريض -الفاشـر

161-6-721500-6

كلية المختبرات الطبية -الفاشـر

161-6-721400-6

كلية الطب البيطرى

161-6-641100-6

كليـة الھندسـة قسم الھندسة المدنية  -الفاشر

161-6-581200-6

كليـة الھندسـة قسم الھندسة الكھربائية  -الفاشر

161-6-521200-6

كلية علـوم البيئـة والمـوارد الطبيعيـة  -الفاشر

161-6-441600-6

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب – الفاشر

161-6-481100-6

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات – الفاشر

161-6-481200-6

كلية العلوم الرياضية – الرياضيات  -الفاشر

161-6-461200-6

كلية العلوم الرياضية – اإلحصاء – الفاشر

161-6-461300-6

كلية العلوم الرياضية – الرياضيات  /حاسوب – الفاشر

161-6-481103-6

كلية العلوم الرياضية – اإلحصاء  /حاسوب  -الفاشر

161-6-481104-6

كلية الشريعة والقانون  -الفاشر

161-6-381200-6

كليـة العلوم اإلدارية – الفاشــر

161-6-341100-6

كليـة اإلقتصاد والدراسات اإلجتماعية – الفاشــر

161-6-311100-6

كلية اآلداب  -الفاشر

161-6-221100-6

كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية  -القراءات  -الفاشــر

161-6-224201-6

كلية القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية –د.اسالمية -الفاشــر

161-6-224300-6

كليـة التربيـة قسـم األحياء – الفاشــر

161-6-141100-6

كليـة التربيـة قسـم الرياضيات – الفاشــر

161-6-141300-6

كلية التربيـة القسـم األدبي  -الفاشــر

161-6-142500-6

كلية التربيـة لمعلمي األساس  -الفاشــر

161-6-143100-6
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تابع واليات دارفـور )شمال – جنوب – غرب – شرق – وسط(
اســــــــم الكليــــــــة

الجامعــة

رمز الكلية

جامــعة

كلية الطب  -نيــاال

163-6-721100-6

نيـــــاال

كلية العلوم البيطـرية  -نيــاال

163-6-641100-6

كلية العلـوم الھندسـية قسم الھندسة المدنية

163-6-581200-6

كلية العلـوم الھندسـية قسم الھندسة الميكانيكية

163-6-521100-6

كلية العلـوم الھندسـية  -الھندسة الكھربائية وااللكترونية

163-6-521200-6

كليـة العلوم وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب  -نيـاال

163-6-481100-6

كليـة العلوم وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات  -نيـاال

163-6-481200-6

كليـة العلوم والتقانة قسم األحياء  -نيـاال

163-6-421100-6

كليـة العلوم والتقانة قسم الرياضيات  -نيـاال

163-6-461100-6

كليـة القانون والشريعة – نياال

163-6-381200-6

االقتصاد والدراسات التجارية – نياال

163-6-341100-6

كلية التربيـة القسم العلمي – نياال

163-6-141500-6

كلية التربيـة القسم األدبي – نياال

163-6-142500-6

كليـة التربيـة مرحـلة األسـاس  -نياال

163-6-143100-6

جامـعة

كلية الطب – زالنجى

165-6-721100-6

زالنجـى

كلية العلوم الصحية – علوم التمريض – زالنجى

165-6-721500-6

كلية العلوم الصحية – الصحة العامة – زالنجى

165-6-721600-6

كليـة الزراعـة  -زالنجى

165-6-621100-6

كليـة علوم الغابات  -زالنجى

165-6-623100-6

كليـة علوم وتقانة اإلنتاج الحيوانى  -زالنجى

165-6-641700-6

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب – زالنجى

165-6-481100-6

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات – زالنجى

165-6-481200-6

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – شبكات الحاسوب – زالنجى

165-6-481300-6

كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية – زالنجى

165-6-341100-6

كليـة التربيـة القسـم العلمي  -زالنجى

165-6-141500-6

كليـة التربيـة القسـم األدبي  -زالنجى

165-6-142500-6

كليـة التربيـة مرحـلة األسـاس – زالنجى

165-6-143100-6
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تابع واليات دارفـور )شمال – جنوب – غرب – شرق – وسط(
الجامعــة

جامـعة
الجنـينة

اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

كلية الطب  -الجنينة

167-6-721100-6

كلية العلوم الصحية – التمريض  -الجنينة

167-6-721500-6

كلية العلوم الصحية – الصحة العامة  -الجنينة

167-6-721600-6

كليـة العلوم البيطرية  -فوربرنقا

167-6-641100-6

كليـة علوم التقانة – علوم الحاسوب – الجنينة

167-6-481100-6

كليـة علوم التقانة – تقانة المعلومات – الجنينة

167-6-481200-6

كلية التربية القسم العلمي  -الجنينية
كليـة االقتصاد والدراسات االجتماعية  -الجنينة
كليـة اإلعالم – الجنينة
كلية القانون  -الجنينة

167-6-141500-6
167-6-311100-6
167-6-321100-6
167-6-381100-6

كليـة التربية القسم األدبى – الجنينة

167-6-142500-6

كليـة التربيـة مرحـلة األسـاس – الجنينة
كلية الدراسات اإلسالمية  -الجنينة

167-6-143100-6
167-6-224300-6

جامعة

كلية الطب والجراحة

171-6-721100-6

الضعين

كلية علوم المختبرات الطبية

171-6-721400-6

كلية التمريض

171-6-721500-6

كلية الھندسة – الھندسة الميكانيكية

171-6-521100-6

كلية الھندسة – الھندسة المدنية

171-6-581200-6

كلية الھندسة – الھندسة الكھربائية واإللكترونية

171-6-521200-6

كلية الھندسة – ھندسة التعدين

171-6-541100-6

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب

171-6-481100-6

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

171-6-481200-6

كلية اإلنتاج الحيوانى

171-6-641700-6

كلية التربية القسم العلمي

171-6-141500-6

كلية التربية القسم األدبي

171-6-142500-6

كلية القانون

171-6-381100-6

كلية العلوم اإلدارية

171-6-341100-6

كلية الدعوة والدراسات اإلسالمية

171-6-224300-6

كليـة الدراسات التنموية  -ابومطارق

171-6-312100-6
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واليــة الجـــزيرة
اســــــــم الكليــــــــة

رمز الكلية

جامعـــة

كليـة الطـب

117-6-721100-7

الجزيــرة

كليـة طب األسنان

117-6-721200-7

كليـة الصـيـدلـة

117-6-721300-7

كليـة علوم المختبـرات الطبيـة

117-6-721400-7

كليـة العلـوم الطبيـة التطبيقيـة  -قسم التمريـض

117-6-721500-7

كليـة العلوم الصحـية والبيئيـة  -الحـوش

117-6-721600-7

كليـة العلـوم الطبيـة التطبيقيـة  -علم النفـس الصحي

117-6-721900-7

كليـة العلـوم الطبيـة التطبيقيـة  -قسم التخـديـر

117-6-722100-7

كليـة العلـوم الطبيـة التطبيقيـة – العالج الطبيعى

117-6-722300-7

كليـة العلـوم الـزراعيـة

117-6-621100-7

كليـة اإلنتـاج الحيواني  -المنـاقل

117-6-641700-7

كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا – الھندسة المدنية

117-6-581200-7

كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا – ھندسـة التحكم

117-6-521201-7

كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا – الھندسـة الكيميـائية

117-6-521300-7

كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا – ھندسـة اإلتصاالت

117-6-521701-7

كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا – الھندسـة الطبية

117-6-521900-7

كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا – ھندسـة الحاسـوب

117-6-522200-7

كليـة الھندسـة والتكنولوجيـا – ھندسـة األغذيــة

117-6-541500-7

كليـة العلـوم الريـاضية والحاسوب  -علوم الحاسوب

117-6-481100-7

كليـة العلـوم الريـاضية والحاسوب  -الرياضيات وعلوم الحاسوب

117-6-481103-7

كليـة العلـوم الريـاضية والحاسوب  -االحصاء وعلوم الحاسوب

117-6-481104-7

كليـة االقتصاد والتنميـة الريفيـة

117-6-311100-7

كليـة الدراسات التجارية -الھاللية

117-6-341100-7

كليـة التربية القسم العلمي – حنتوب

117-6-141500-7

كليـة التربية القسم األدبي  -حنتوب

117-6-142500-7

كليـة االداب والعلوم االنسانية – الكاملين

117-6-221100-7
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تابع واليــة الجـزيرة
اســـم الكليـــــــة

تابع جامعة
الجزيرة

جامعة
البطانة

رمز الكلية

كليـة التربية القسم األدبي  -الحصاحيصا

117-6-142501-7

كليـة اإلعـالم  -فداسي الحليماب

117-6-321100-7

كلية القانون

117-6-381100-7

كليـة العلوم قسم األحياء – ابوحراز

117-6-421100-7

كليـة العلوم قسم الرياضيات – ابوحراز

117-6-461100-7

كليـة الطب – رفاعة

119-6-721100-7

كلية علوم المختبرات الطبية
كلية العلوم الطبية التطبيقية  -علوم التمريض

119-6-721400-7
119-6-721500-7

كليـة الطب البيطري – تمبول

119-6-641100-7

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب

119-6-481100-7

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات

119-6-481200-7

كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – نظم المعلومات

119-6-481500-7

كليـة التربية القسم العلمي – رفاعة

119-6-141500-7

كليـة التربية القسم األدبي – رفاعة

119-6-142500-7

كليـة علوم اإلدارة واالقتصاد – رفاعة
كلية الشريعة والقانون

119-6-341100-7

جامعة
القرآن الكريم كليـة القـرآن الكريـم – الدراسات اإلسالمية – الكاملين
وتأصيل العلوم كليـة الشـريعة  -مدني
كليـة القـرآن الكريـم – القراءات  -الكاملين

119-6-381200-7
123-6-224201-7
123-6-224300-7
123-6-381200-7

كليـة الشـريعة  -الھاللية

123-6-381201-7

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – علوم الحاسوب – رفاعة

123-6-481100-7

كليـة علوم الحاسوب وتقانة المعلومات – تقانة المعلومات – رفاعة

123-6-481200-7

كليـة التربية القسم العلمي  -مدني

123-6-141500-7

كليـة التربية القسم األدبي  -مدني

123-6-142500-7

كليـة التربية  -اساس – مدني

123-6-143100-7

كليـة اللغة العربية  -المناقل

123-6-223100-7

كليـة اإلقتصاد والعلوم االدارية  -الحصاحيصا

123-6-341100-7

كليـة اللغات – الحوش

123-6-221101-7

كلية الدعوة واإلعالم  -ابوعشر-طالبات
كلية اآلداب – طالبات  -ابوقوتة

123-6-321100-7
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123-6-221100-7

تابع واليــة الجـزيرة
اســـم الكليـــــــة

جامعة المناقل

رمز الكلية

الطب والعلوم الصحية  -المناقل

175-6-721100-7

طب األسنان – المناقل

175-6-721200-7

الصيدلة – المناقل

175-6-721300-7

المختبرات الطبية – المناقل

175-6-721400-7

التمريض – المناقل

175-6-721500-7

كلية الھندسة  -الميكانيكية –  24القرشى

175-6-521100-7

كلية الھندسة  -الكھربائية –  24القرشى

175-6-521200-7

العلوم اإلدارية –  24القرشى

175-6-341100-7

كلية التمريض – طالبات  -المعيلق

113-6-721501-7

أم درمان

كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية – المعيلق

113-6-311101-7

اإلسالمية

كلية العلوم اإلدارية – المعيلق

113-6-341101-7

للعلوم
والتكنولوجيا

جامعة
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