
 

 الجامعة الوطنية

 الطالب الخريجين من الدفعة األولى

 م30/4/9201الثالثاء  التاريخ:

 بكاالريوس العالقات الدولية والدراسات الدبلوماسية:

 

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 IRD1 – 3 – 15 – 

81380251 

 1 شهالء معتصم محمد خالد

 IRD1 – 4 – 15 – 

81330598 

 2 شيماء صالح على عبد الرحيم

 IRD1 – 7 – 15 – 

88508227 

 3 وداعه احمد وداعه احمد

 IRD1 – 9 – 15 – 

81356276 

 4 ريم برير ابراهيم الحاج

 IRD1 – 10 – 15 – 

88508226 

 5 محمد عبد العزيز محمد على بابكر

 IRD1 – 13 – 15 – 

81213795 

 6 سلوى جالل الدين يوسف محمد

 IRD1 – 17 – 15 – 

89500654 

 7 احمد على احمد على

 IRD1 – 18 – 15 – 

81018257 

 8 ديناء عبد الحميد اسماعيل عثمان

 IRD1 – 19 – 15 – 

88508223 

معتز محمد عثمان عبد الرحيم 

 محمد

9 

 IRD1 – 21 – 15 – 

81390924 

 10 مصطفى خالد حماد احمد

 IRD1 – 23 – 15 – 

8505162 

 11 عمر الفاروق جمال عبد المنعم 

 IRD1 – 24 – 15 – 

81427431 

 12 محمد تاج السر عبد هللا محمد

 IRD1 – 25 – 15 – 

81321451 

 13 اسراء عثمان سيد احمد احمد

 – IRD1 – 26 – 15 الجنسية: نيجيري

11503678 

 14 عمر عبد هللا باال

 – IRD1 – 28 – 15 الجنسية: ارترية

11503779 

 15 سميره محمد كمال عبد القادر

 IRD1 – 31 – 15 – 

8505171 

 16 شمس كمال طه محمد

 IRD1 – 32 – 15 – 

81423832 

 17 لميس الصادق ابراهيم احمد

 IRD1 – 34 – 15 – 

89500656 

 18 امنيه ابراهيم طه ابراهيم

 IRD1 – 35 – 15 – 

8505165 

 19 ضحى على جابر احمد 



 

 :العالقات الدولية والدراسات الدبلوماسيةريوس بكاال

 

 الجامعة الوطنية

 الطالب الخريجين من الدفعة الثانية وطالب من دفع سابقة

 م3/10/2020السبت  التاريخ:

 بكاالريوس العالقات الدولية والدراسات الدبلوماسية:

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 IRD1 – 36 – 15 – 

8505164 

 20 منار على ابراهيم 

 IRD1 – 38 – 15 – 

81011907 

 21 غاده عثمان محمد يوسف

 IRD1 – 43 – 15 – 

81273649 

 22 ابراهيم محمد صالح ابراهيم

 IRD1 – 45 – 15 – 

88508221 

 23 اسماء عبد اللطيف محمد البونى

 IRD1 – 46 – 15 – 

81483413 

 24 عفراء محمود عابدين اسماعيل

 – IRD1 – 49 – 15 الجنسية: ارترية

11503778 

 25 يسرا محمد شيخ عبد هللا ابراهيم

 IRD1 – 52 – 15 – 

88508241 

 26 فادى عمر احمد بشير

 IRD1 – 56 – 15 – 

89500657 

 27 عوض محمد احمد محمد

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 – IRD2 – 3 – 16 التخصص: العالقات الدولية

110304631 

 1 رزان ياسر عبد هللا النور

 – IRD2 – 4 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

110379778 

 2 مالذ عوض عبد هللا فضل المولى

 – IRD2 – 5 – 16 التخصص: العالقات الدولية

110458169 

 3 محمد عادل الفاتح عبد هللا

 – IRD2 – 6 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

110406409 

 4 ريم الفاتح النور محمد

 – IRD2 – 9 – 16 التخصص: العالقات الدولية

110145719 

 5 روان احمد محمد عبد الرحيم

 – IRD2 – 10 – 16 التخصص: العالقات الدولية

110243999 

 6 نون صديق عيسى احمد

 – IRD2 – 11 – 16 التخصص: العالقات الدولية

110270013 

 7 الهادى صديق علىاسعد 

 – IRD2 – 13 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

110002280 

 8 ياسمين الفاتح محمد حماد

 – IRD2 – 14 – 16 التخصص: العالقات الدولية

110478510 

 9 ساسان الباهى احمد عقيد

 10 باسل على سليمان على – IRD2 – 16 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية



 

 

 :الدولية والدراسات الدبلوماسيةالعالقات ريوس بكاال

110330970 

 – IRD2 – 17 – 16 التخصص: العالقات الدولية

110114363 

 11 ضحى عصام احمد يعقوب

 – IRD2 – 19 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

110348315 

 12 ايالف فايز عمر محمد

 – IRD2 – 21 – 16 التخصص: العالقات الدولية

110365876 

 13 مروه سيد احمد البشير الحسن

 – IRD2 – 23 – 16 العالقات الدوليةالتخصص: 

110459423 

 14 اسراء تاج الدين محمد على

 – IRD2 – 24 – 16 التخصص: العالقات الدولية

31000397 

 15 دانيه محمد منير عمر

 – IRD2 – 26 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

110352959 

رقية صالح الدين الشيخ عبد 

 الرازق

16 

 – IRD2 – 30 – 16 الدراسات الدبلوماسيةالتخصص: 

31900202 

 17 سعيدة جالل محمد عبد هللا

 – IRD2 – 31 – 16 التخصص: العالقات الدولية

31002968 

 18 نور مصطفى مجذوب محمد

 – IRD2 – 35 – 16 التخصص: العالقات الدولية

110105913 

 19 وفاء عالء الدين دياب محمد

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 – IRD2 – 36 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31009893 

عسجد عمار عبد الرحيم فضل 

 السيد

20 

 – IRD2 – 37 – 16 التخصص: العالقات الدولية

31800189 

 21 محمد عادل حسن محمد احمد

 – IRD2 – 38 – 16 الدراسات الدبلوماسيةالتخصص: 

31801095 

عبد العظيم احمد الهادى عبد الدافع 

 عبد الصمد

22 

 – IRD2 – 41 – 16 التخصص: العالقات الدولية

110365760 

 23 محمد خالد عبد هللا السيد

 – IRD2 – 42 – 16 التخصص: العالقات الدولية

110047757 

 24 فرحة كمال محمد صالح

 – IRD2 – 44 – 16 التخصص: العالقات الدولية

31001705 

 25 آالء هشام محمود حاج عبده

 – IRD2 – 45 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31001666 

 26 لمياء محمد ابراهيم محمد 

 – IRD2 – 52 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31800580 

 27 عبد السالم مجدى محمد السيد

 – IRD2 – 54 – 16 التخصص: العالقات الدولية

31900422 

 28 االء محمد عثمان سليمان

 – IRD2 – 56 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31005627 

 29 ريم محمد عبد الفتاح العوض

 

 – IRD2 – 68 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31005806 

 30 ريهام محمد دفع هللا محمد

 



 

 :العالقات الدولية والدراسات الدبلوماسيةريوس بكاال

 

 الجامعة الوطنية

 كشف بأسماء الطالب الذين استوفوا مطلوبات التخرج 

 م24/4/2120السبت  التاريخ:

 

 بكاالريوس العالقات الدولية والدراسات الدبلوماسية:

 – IRD2 – 71 – 16 العالقات الدولية التخصص:

31015982 

 31 شيماء الشيخ عمر على

 

 – IRD2 – 73 – 16 التخصص: العالقات الدولية

31018374 

 32 داؤد ادم يعقوب داؤد

 

 – IRD2 – 77 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31017437 

 33 اسراء الزين احمد محمد

 – IRD2 – 78 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31004049 

 34 حليمة ملك الدين محمد احمد

 التخصص: العالقات الدولية

 الجنسية: تشادية

IRD2 – 79 – 16 – 

61001200 

 35 نبيلة حسن محمد اسحق

 – IRD2 – 80 – 16 التخصص: العالقات الدولية

31904687 

 36 سارة عبد الخالق محمد البشير

 الدبلوماسيةالتخصص: الدراسات 

 الجنسية: نيجيري

IRD2 – 81 – 16 – 

61000493 

 37 عمر عبد الرحمن على

 – IRD2 – 82 – 16 التخصص: العالقات الدولية

3193634 

 38 سعيدة جمال مجذوب محمد

 

 التخصص: العالقات الدولية

 التكتب كلمة نظامي بشهادة التخرج

IRD1 – 12 – 15 – 

81035625 

 39 سهى محمد سليمان على

 

 التخصص: العالقات الدولية

 التكتب كلمة نظامي بشهادة التخرج

IRD1 – 42 – 15 – 

88508228 

 40 عبد العظيم صالح قمر الدين احمد

 

 التخصص: العالقات الدولية

 التكتب كلمة نظامي بشهادة التخرج

IRD1 – 50 – 15 – 

88508229 

 41 محي الدين محمد عبد الباسط احمد

 

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 التخصص: العالقات الدولية

 التكتب كلمة نظامي بشهادة التخرج

IRD1 – 8 – 15 – 

81409788 

 42 مجاهد الفاضل عبد العزيز احمد

 التخصص: العالقات الدولية

 التخرجالتكتب كلمة نظامي بشهادة 

IRD1 – 5 – 15 – 

81261040 

 43 امنه عالء الدين ابراهيم دفع هللا

 التخصص: العالقات الدولية

 التكتب كلمة نظامي بشهادة التخرج

IRD1 – 48 – 15 – 

8505125 

 44 صفاء شوقى بابكر عثمان

 التخصص: العالقات الدولية

 التكتب كلمة نظامي بشهادة التخرج

IRD1 – 27 – 15 – 

81285263 

 45 فاطمه محمد عبد المحمود بشير

 التخصص: العالقات الدولية

 التكتب كلمة نظامي بشهادة التخرج

IRD1 – 29 – 15 – 

81448577 

تاج االصفياء انور محي الدين 

 العبيد

46 

 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

 التكتب كلمة نظامي بشهادة التخرج

IRD1 – 30 – 15 – 

81098416 

 47 عبد هللا محمد عبد الرحمندعاء 

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الجامعة الوطنية

 الطالب الخريجين من الدفعة الثالثة وطالب من دفع سابقة

 م17/6/2120الخميس  التاريخ:

 بكاالريوس العالقات الدولية والدراسات الدبلوماسية:

 التخصص: العالقات الدولية

نظامي بشهادة التخرجالتكتب كلمة   

IRD1 – 2 – 15 – 

81279658 

 1 ناظم امير عبد الباسط مصطفى

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات



 

 :العالقات الدولية والدراسات الدبلوماسيةريوس بكاال

 – IRD3 – 1 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11159744 

 1 اسراء محمد بشرى احمد

 – IRD3 – 3 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11419164 

 2 محمد احمد الريح بشير عبد الجليل

 – IRD3 – 4 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11115170 

 3 مى محي الدين عوض حامد

 – IRD3 – 5 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11058685 

 4 ود عمر بشير احمد

 – IRD3 – 6 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11629615 

 5 وفاء ابو بكر عباس رمزى

 – IRD3 – 8 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11026682 

 6 محمد بشير المباركفاطمة 

 – IRD3 – 9 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11203170 

 7 مصطفى حسن مصطفى حسن

 – IRD3 – 11 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11175134 

 8 سجى محمد موسى الكندو

 – IRD3 – 12 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11286820 

 9 شهد عبد هللا ابراهيم على

 – IRD3 – 13 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11440365 

 10 ميثاء الجنيد احمد محمد صالح

 – IRD3 – 14 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11609699 

 11 االء عبد العظيم محمد على

 – IRD3 – 15 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11083913 

احمد عوض محمد الحسن عبد 

 السالم

12 

 – IRD3 – 16 – 17 الدراسات الدبلوماسية التخصص:

11060747 

 13 االء صالح خاطر محمد

 – IRD3 – 17 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11344720 

 14 تبيان حامد جمعة بريمة

 – IRD3 – 18 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11359249 

 15 هيفاء احمد الياس محمد

 – IRD3 – 19 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11548216 

 16 ابرار احمد محجوب الخير 

 – IRD3 – 20 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11355198 

 17 االء نجومى ابراهيم مصطفى

 – IRD3 – 22 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11551577 

 18 لجين بابكر حسن محمد

 – IRD3 – 23 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11572984 

 19 هيام زكريا حسن بدر 

 – IRD3 – 24 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11124075 

 20 االء صالح الدين احمد عوض

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 – IRD3 – 26 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11547201 

 21 روان عبد الرحيم نور الدائم محمد



 :العالقات الدولية والدراسات الدبلوماسيةريوس بكاال

 – IRD3 – 27 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11013865 

 22 ايالف صديق عبد هللا محمد

 – IRD3 – 28 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11521304 

 23 اكمل دفع هللا عبد هللا جميل

 – IRD3 – 30 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11418837 

 24 ندى عبد القادر العشارى الجاك

 – IRD3 – 31 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11164429 

 25 رميساء طارق جالل سعيد

 – IRD3 – 32 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11069200 

 26 روان حاتم يوسف محمد

 – IRD3 – 33 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11564470 

 27 مكى محمدشفق اسامة 

 – IRD3 – 34 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11120918 

 28 مالذ محمد على الحسين 

 – IRD3 – 36 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11272613 

 29 مؤمن صالح الدين عبد هللا الخليفة

 

 – IRD3 – 38 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11383256 

 30 اروى ميرغنى مصطفى احمد

 

 – IRD3 – 39 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11159553 

 31 مايا مصطفى الفاتح محجوب

 

 – IRD3 – 40 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11275236 

 32 منار عوض الكريم صالح محمد

 

 – IRD3 – 45 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31002508 

 33 نعمة هللا محمد ابراهيم بابكر

 – IRD3 – 47 – 17 الدراسات الدبلوماسيةالتخصص: 

31902316 

 34 االء عبد الناصر محمد احمد

 – IRD3 – 48 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31904204 

 35 مروة محمد الحسن خضر مصطفى

 – IRD3 – 49 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31001203 

 36 ريان اليسع عبد الرحمن الهادى

 – IRD3 – 51 – 17 العالقات الدوليةالتخصص: 

31002609 

 37 تبيان ابو بكر حسن احمد

 – IRD3 – 52 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31002579 

 38 دينا قيلى ابراهيم احمد

 – IRD3 – 53 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31902169 

محمد عواض اسامة على عبد 

 الرحمن

39 

 – IRD3 – 55 – 17 الدوليةالتخصص: العالقات 

31004332 

رهف عبد العزيز صديق عبد 

 الرحمن

40 

 

 – IRD3 – 57 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31002810 

 41 مها موافى عوض شرف الدين

 

 – IRD3 – 56 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31002502 

 42 عفراء عبد الرحيم محمد الحاج

 – IRD3 – 59 – 17 الدوليةالتخصص: العالقات 

31011194 

 43 حسن صالح الفكى العقاب



 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 – IRD3 – 61 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31001197 

 44 نورس محمد امين طه

 – IRD3 – 63 – 17 الدبلوماسيةالتخصص: الدراسات 

31901659 

 45 محمد الفاتح عباس على 

 – IRD3 – 64 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31001150 

 46 تبيان عبد العزيز ابراهيم عبد هللا

 – IRD3 – 65 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31902739 

 47 جمانة محمد سليمان خيري

 – IRD3 – 67 – 17 الدوليةالتخصص: العالقات 

31001635 

 48 ريم محمد عبدالرحمن عبداللطيف

 – IRD3 – 68 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31903866 

 49 محمد هاشم علي الحاج

 – IRD3 – 69 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31000500 

 50 ندى هجانة المبارك البشير

 – IRD3 – 71 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31801044 

 51 احسان صابر عثمان حسن

 – IRD3 – 74 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31805220 

 52 عال عبد المنعم الياس حسن

 – IRD3 – 75 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11343413 

 53 مآب المكاشفى العوض محمد على

 – IRD3 – 77 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31004663 

 54 ابو بكر عمر احمد ارباب

 التخصص: العالقات الدولية 

 الجنسية: نيجيرية

IRD3 – 81 – 17 – 

61002891 

 55 سنتراكى سليمة هادي محمد

 – IRD3 – 82 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31017687 

 56 علياء صديق محمد احمد رملى

 – IRD3 – 84 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31904475 

 57 عثمان محمد احمد مصطفى

 – IRD3 – 85 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31904491 

 58 ايالف فضل دفع السيد خير السيد

 – IRD3 – 88 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31019980 

 59 وثالن نجم الدين حسن عبد الرحمن

 – IRD3 – 90 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31810701 

 60 محمد عبد السالم على عبد الرحيم

 – IRD3 – 91 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31903516 

 61 امين صالح على البصير

 التخصص: العالقات الدولية 

 الجنسية: يمني

IRD3 – 93 – 17 – 

61001296 

 62 عمرو محمد سعيد قائد

 – IRD3 – 94 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31024212 

 63 بكر عمر عبد العزيز عثمان ابو

 – IRD3 – 95 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31906249 

 64 يوسف عبد الصمد يوسف حامد

 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

 

IRD2 – 25 – 16 – 

110321247 

 65 عهد عماد الدين عثمان محمد



 

 

 :العالقات الدولية والدراسات الدبلوماسيةريوس بكاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 – IRD2 – 63 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31000853 

 66 مهاد صهيب ادريس احمد

 – IRD2 – 48 – 16 التخصص: العالقات الدولية

31004145 

 67 مازن منصور ابراهيم محمد

 – IRD2 – 66 – 16 التخصص: العالقات الدولية

31900593 

 68 نصر هارون دوتمريان 

 – IRD2 – 34 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31015975 

 69 سجى اسامة ادريس على

 – IRD2 – 43 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

110486420 

 70 ساجدة هاشم خضر محمد

 – IRD2 – 40 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

110349937 

 71 محمد عبد هللا على مطر

 – IRD2 – 70 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31022995 

 71 احمد ضياء الدين محمد عبد الرحيم

 – IRD2 – 65 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31001987 

 727 إباء محمد هارون ادريس

 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

 التكتب كلمة نظامي بشهادة التخرج

IRD1 – 53 – 15 – 

81035389 

 73 ربا طه على طه

 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

 التكتب كلمة نظامي بشهادة التخرج

IRD1 – 1 – 15 – 

8505124 

 74 سارة نجم الدين قاسم دياب

 – IRD2 – 27 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31013219 

 75 غسان مصطفى عمر الصادق

 التخصص: العالقات الدولية

 كلمة نظامي بشهادة التخرجالتكتب 

IRD1 – 51 – 15 – 

8505126 

 76 ايهاب انور بابكر فضل هللا



 

 

 

 

 

 

 
 الجامعة الوطنية

 الطالب الذين استوفوا مطلوبات التخرج

 م5/7/2120االثنين  التاريخ:

 بكاالريوس العالقات الدولية والدراسات الدبلوماسية:

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 – IRD3 – 44 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11198977 

 1 احمد مصطفى احمد عبد هللا

 – IRD3 – 25 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11479039 

 2 ريم حسين محمد حمدى

 – IRD2 – 22 – 16 التخصص: العالقات الدولية

110405926 

 3 مصطفى احمد الصافى احمد

 – IRD3 – 21 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11443234 

 4 نجاة احمد عبد الفتاح احمد

 – IRD3 – 50 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31004126 

 5 زينب محمد على ابراهيم فرج

 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

 التكتب كلمة نظامي بشهادة التخرج

IRD1 – 33 – 15 – 

81412396 

 6 العظيم االمين محمدمحمد عبد 

 – IRD2 – 34 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31015975 

 7 سجى اسامة ادريس على

 – IRD2 – 49 – 16 التخصص: العالقات الدولية

31008974 

 8 نازك عوض عبد الرحمن الحاج

 – IRD2 – 61 – 16 التخصص: العالقات الدولية

31901301 

 9 سماء حسين عبد الرحيم موسى

 – IRD2 – 65 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31001987 

 10 إباء محمد هارون ادريس

 – IRD3 – 89 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31810141 

 11 الشيخ حسن عبد الهادى عثمان

 – IRD3 – 7 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11157971 

 12 نوار فائز حسن محمد

 – IRD2 – 27 – 16 الدبلوماسية التخصص: الدراسات

31013219 

 13 غسان مصطفى عمر الصادق

 – IRD2 – 20 – 16 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

110032574 

 14 مجتبى صالح عثمان محمد

 – IRD3 – 83 – 17 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31807228 

عبد القادر مصطفى هاشم حاج 

 مصطفى

15 

الدبلوماسيةالتخصص: الدراسات   IRD2 – 83 – 16 – 

31805222 

 16 محمد فيصل خليل مصطفى



 

 الجامعة الوطنية

 الطالب الخريجين من الدفعة الرابعة وطالب من دفع سابقة

 م28/4/2220الخميس   التاريخ:
 

 بكاالريوس العالقات الدولية:
 

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات 

الدولية التخصص: العالقات  IRD4 – 2 – 18 – 

11384066 

  .1 لدن عاصم ابراهيم صالح

 – IRD4 – 3 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11424061 

فاطمة الزهراء عبد المالك مجذوب 

 محمد

2.  

 – IRD4 – 6 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11349675 

  .3 عهد المعتصم حسن محمد

 – IRD4 – 8 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11508126 

  .4 مازن ياسر على البشير

 – IRD4 – 10 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11083285 

  .5 حسام الدين ابراهيم مدثر القراي

 – IRD4 – 14 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11077247 

  .6 مصطفى عباس مصطفى عباس

 – IRD4 – 15 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11005441 

  .7 مندور رشدى محمداحمد 

 – IRD4 – 18 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11429004 

  .8 بيان صبرى صالح صالح

 – IRD4 – 19 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11498056 

  .9 رناد حاتم محمد ابو زيد

– IRD4 – 21 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11520818 

  .10 ميناس يحيى حسن محمد

الدوليةالتخصص: العالقات   IRD4 – 22 – 18 –

11130886 

  .11 اسراء الزبير حميدة موسى

– IRD4 – 28 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11411929 

  .12 روان عبد الوهاب االمين عباس

– IRD4 – 32 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11074610 

  .13 دينا يوسف خلف هللا عبد الرحمن

– IRD4 – 35 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11090855 

  .14 محمد سيد فتح الرحمن طه

– IRD4 – 38 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11413507 

  .15 فاطمة حسن محمد صالح

– IRD4 – 41 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11375879 

  .16 نسيبة بشير احمد دبكة

 – IRD4 – 43 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11483359 

  .17 احمدصفاء محمد عبد الملك 

 – IRD4 – 44 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11175457 

  .18 احمد طارق عبد هللا حمزة

 – IRD4 – 45 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11113403 

  .19 ندى صالح عبد هللا التهامى



 

 :العالقات الدوليةريوس كاالب
 

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

العالقات الدوليةالتخصص:   IRD4 – 48 – 18 – 

11483196 

  .20 عدي عوض ادريس محمد

 – IRD4 – 52 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11346752 

  .21 محمد هشام عبد هللا اسماعيل

 – IRD4 – 54 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11504771 

  .22 لجين كمال الدين جعفر عثمان

 – IRD4 – 59 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11455616 

  .23 احمد طارق عبده ابراهيم

 – IRD4 – 61 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11341109 

  .24 حنين صالح الدين احمد حسن

 – IRD4 – 65 – 18 التخصص: العالقات الدولية

11359391 

  .25 عبد الرحمن يوسف محمد مرسى

 – IRD4 – 67 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31805068 

  .26 على محمد احمدريم 

 – IRD4 – 71 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31808766 

  .27 احمد صالح عثمان الشيخ

 – IRD4 – 76 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31006707 

  .28 هديل عوض هللا ادم دود

 – IRD4 – 82 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31900710 

  .29 مصطفى عادل مصطفى المهدى

العالقات الدوليةالتخصص:   IRD4 – 83 – 18 – 

31008453 

  .30 المجتبى عصام الدين عبد الحليم حسن

 – IRD4 – 84 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31005718 

  .31 راما عبد المنعم احمد التجانى مصطفى

 – IRD4 – 85 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31003242 

  .32 عازة كمال صالح نورى

الدولية التخصص: العالقات  IRD4 – 92 – 18 – 

31900780 

  .33 توسل عصمت بشير الوسيلة

 – IRD4 – 93 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31901688 

عوض الكريم عبد القادر عوض الكريم 

 يوسف

34.  

 – IRD4 – 96 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31000650 

  .35 عمر سليمان محبوب عبد هللا

  التخصص: العالقات الدولية

 الجنسية: يمنية

IRD4 – 97 – 18 – 

61001471 

  .36 ريناد منصور ابراهيم احمد

 – IRD4 – 98 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31003835 

  .37 مآب شمس الدين عبد هللا سعيد

– IRD4 – 100 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31902349 

  .38 سمر االمين محمد احمد البرير

– IRD4 – 101 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31902445 

  .39 شهد صالح بشير التجانى

– IRD4 – 102 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31807833 

  .40 طارق محمد خالد الفاتح احمد



– IRD4 – 104 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31803720 

  .41 اسراء حاتم الصادق عبد الجبار

 

 :العالقات الدوليةريوس كاالب
 

الجامعىالرقم  مالحظات  الرقم المسلسل اسم الطالب 

– IRD4 – 106 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31901839 

  .42 السيدة هشام مضوى محمد

– IRD4 – 107 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31903463 

  .43 مالذ حافظ النور احمد

– IRD4 – 109 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31901853 

  .44 خولة وليد ادريس محمد

– IRD4 – 120 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31901703 

  .45 محمد بكرى ابو الحسن محمد

– IRD4 – 121 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31902353 

  .46 وئام عبد الباقى السيد عبد السالم

– IRD4 – 122 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31801558 

  .47 ياسر انور عثمان عيسى 

الدولية التخصص: العالقات  IRD4 – 124 – 18 –

31007086 

  .48 لينه خالد الخير احمد

 – IRD4 – 127 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31902069 

  .49 شمائل فتحى خليل على

– IRD4 – 129 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31807257 

  .50 لدن عبد هللا محمد قاضى

– IRD4 – 130 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31802667 

  .51 ريان طارق محمد على عبد هللا

– IRD4 – 131 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31903666 

  .52 وجد حسن محمد صالح

– IRD4 – 133 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31900613 

  .53 يسرا حمزة محمود الحسن  

– IRD4 – 140 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31021603 

  .54 يوسفرزان حسنين عاطف 

– IRD4 – 154 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31904617 

  .55 الزبير مصطفى الزبير عثمان

– IRD4 – 157 – 18 التخصص: العالقات الدولية

31813128 

  .56 زحل احمد عثمان محمد 

 – IRD3 – 46 – 17 التخصص: العالقات الدولية

31004416 

  .57 ليم عصام عبد الغفار عبد الكريم

العالقات الدوليةالتخصص:   IRD3 – 41 – 17 – 

11905082 

  .58 غدق ابراهيم بابكر دفع السيد

 – IRD3 – 37 – 17 التخصص: العالقات الدولية

11617081 

  .59 نعمات محمد يوسف على

  التخصص: العالقات الدولية

 الجنسية: هولندي

IRD1 – 37 – 15 – 

11504737 

  .60 مهدى ماهر سعد مهنى

الدوليةالتخصص: العالقات   IRD2 – 8 – 16 – 

110232086 

  .61 اواب محمد على خليفة



 

 

 

 

 
 الجامعة الوطنية

 الطالب الخريجين من الدفعة الرابعة وطالب من دفع سابقة

 م28/4/2220الخميس   التاريخ:
 

 :الدراسات الدبلوماسيةريوس كاالب
 

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

الدراسات الدبلوماسيةالتخصص:   IRD4 – 4 – 18 – 

11451504 

  .1 براءه  يس جمال على

 – IRD4 – 5 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11171506 

  .2 أغابى رفعت فخرى جورجى

 – IRD4 – 7 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11044889 

  .3 مدثر مدثر عوض عبد الرحيم

 – IRD4 – 9 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11202048 

  .4 فاطمة عادل عوض محمد

– IRD4 – 30 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11200202 

  .5 دعاء على مصطفى محمد

– IRD4 – 33 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11370915 

  .6 مصعب الهادى االمين احمد

– IRD4 – 37 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11088106 

  .7 ميناس خالد احمد السيد

 – IRD4 – 42 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11467281 

  .8 شدن عمر احمد الحسن

 – IRD4 – 60 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11116538 

  .9 زحل احمد محمد احمد عبد الباقى

 – IRD4 – 63 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11902566 

  .10 ادم محمدهيفاء الهادى 

 – IRD4 – 66 – 185 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31800610 

  .11 عبد الوهاب عبد اللطيف حسن محمد صالح

 – IRD4 – 69 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31901516 

  .12 رحاب على محمود على

 – IRD4 – 75 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31002054 

  .13 عبد هللا محمد صالحعبد هللا ابو القاسم 

 – IRD4 – 88 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31800770 

  .14 محمد فيصل محمد ادريس

– IRD4 – 117 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

31010771 

  .15 فوزية عادل بكرى ماهر

– IRD4 – 136 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11417355 

  .16 درر بلة الغائب محمد

– IRD4 – 147 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية   .17 شهد فرح عبد الرحمن محمد



31813049 

– IRD4 – 158 – 18 التخصص: الدراسات الدبلوماسية

11387040 

  .18 مرح عصام مهلل حسان

 


