
 

 

 كمية اإلمام الهادي
 ؽيأعداد الخريج

 
 العدد الكمي لمخريجيؽ التخرص الرقؼ

 4032 الذريعة والقانؾن   .1
 198 إحراء -االقتراد والعمؾم اإلدارية  .2
 985 قتراداال –االقتراد والدراسات السالية والسررفية   .3
 2078 عسا األإدارة  –العمؾم اإلدارية   .4
 2070 سحاسبةالالعمؾم اإلدارية   .5
 130 سررفيةالسالية و الدراسات ال  .6
 41 إدارة السؾارد البذرية  .7
 38 إدارة التدؾيق  .8
 427 عمؾم الحاسؾب  .9

 912 تقانة السعمؾمات  .10
 1047 نجميزيةإل مغة اال –اآلداب   .11
 1704 عمؾم االترا  –اآلداب   .12
 470 عمؼ الشفس –اآلداب   .13
 285 المغة العربية والدراسات اإلسالمية  .14
 256 سياحة –ة والفشدقة الدياح  .15
 243 فشدقة –الدياحة والفشدقة   .16
 14716 مجسؾع  .17
 1105 دبمؾم اإلعالم والعالقات العامة  .18
 1425 دبمؾم تقشية السعمؾمات اإلدارية  .19
 1105 دبمؾم تقشية السعمؾمات السحاسبية  .20
 646 حاسؾبالدبمؾم عمؾم   .21
 575 دبمؾم صيانة الحاسؾب  .22
 535 ميةدبمؾم الدراسات اإلسال  .23
 781 ورياض األطفا   دبمؾم عمؼ الشفس  .24



 

 

 
 مؽ لمفترة البكالؾريؾستخررات  فيحرائية تفريمية بعدد الخريجيؽ إأدناه  يبيؽ الجدو 

 م2019/2020وحتى  م2015/2016
 

السجسؾع  الدفعات في األعؾام التخرص
/ 2018 م2017/2018 م2016/2017 م2015/2016 الكمي

 م2019
 م2019/2020

 2214 315 499 502 488 410 الذريعة والقانؾن 
المغة  –اآلداب 

 إلنجميزيةا
96 107 169 210 82 664 

عمؾم  –اآلداب 
 االترا 

183 213 269 272 145 1082 

عمؼ  –اآلداب 
 الشفس

49 76 108 128 65 426 

المغة –اآلداب 
 العربية

32 70 69 41 52 264 

االقتراد والدراسات 
السالية والسررفية 

 االقتراد–

44 47 139 96 175 401 

 –العمؾم اإلدارية 
 األعسا  إدارة

214 257 447 423 255 1596 

–العمؾم اإلدارية 
 السحاسبة

299 459 326 202 275 1561 

االقتراد والعمؾم 
 اإلحراء–اإلدارية 

37 30 35 51 - 153 

–الدياحة والفشدقة 
 الفشدقة

27 20 18 18 42 125 

 561 كهربائية "آالت وأجهزة"الهشدسة الدبمؾم   .25
 144 كهربائية "اتراالت"الهشدسة الدبمؾم   .26
 112 لكترونيات"إكهربائية "الهشدسة الدبمؾم   .27
 85 دبمؾم شبكات الحاسؾب  .28
 6989 مجسؾع

 21695 السجسؾع الكمي لمخريجيؽ



 

 

–الدياحة والفشدقة 
 الدياحة

18 40 28 50 14 150 

 576 145 179 70 86 87 تقانة السعمؾمات
 291 85 120 42 20 24 عمؾم الحاسؾب

الدراسات السالية 
 والسررفية 

- - - - 130 130 

 41 41 - - - - إدارة السؾارد البذرية
  38 - - - - إدارة التدؾيق

 9803 1859 2289 2222 1913 1520 مجسؾع
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وحتى  2015/2016أعداد خريجي البكالوريوس للفترة من 
 م 2019/2020



 

 

وحتى  م2015/2016 من للفترة مالدبلو تخصصات  فيحصائية بعدد الخريجين إيبين الجدول أدناه 
 م2012/2020

 
 

السجسؾع  الدفعات في األعؾام التخرص
/ 2018 م2017/2018 م2016/2017 م2015/2016 الكمي

 م2019
 م2019/2020

االعالم والعالقات 
 العام

121 114 111 23 65 434 

تقشية السعمؾمات 
 اإلدارية

182 170 167 163 95 777 

تقشية السعمؾمات 
 حاسبيةالس

134 152 147 98 85 607 

عمؼ الشفس ورياض 
 األطفا 

77 65 59 40 55 296 

 162 - - - 80 82 عمؾم الحاسؾب
 104 - 6 33 18 47 صيانة الحاسؾب

الهشدسة الكهربائية 
 آالت وأجهزة –

46 16 13 21 50 146 

الهشدسة الكهربائية 
 اتراالت –

21 11 8 9 - 49 

الهشدسة الكهربائية 
 الكترونيات –

9 9 15 19 - 52 

 85 10 25 50 - - شبكات الحاسؾوب
 2721 360 404 603 635 719 مجسؾع
 
 



 

 

 
  

  تؼ قبؾلها لمتجدير لمبكالؾريؾس في  بالكمية خريجي الدبمؾماتهشالػ أعداد مقدرة مؽ
 كمية اإلمام الهادي وفي الكميات والجامعات األخرى.

  يزّا يؾاصمؾن دراستهؼ في مرحمة الدراسات العميا في أهشالػ أعداد كبيرة مؽ الخريجيؽ
 كل 

مؽ الظالب الؾافديؽ خاصة دولة نيجيريا كسا وأن  ريجيؽالجامعات السرمؾقة بالبالد والخ
 هشالػ 
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وحتى  2015/2016أعداد خريجي الدبلوم للفترة من 
 م2019/2020



 

 

كسمت دراسة الساجدتير والدكتؾراه في عدد مؽ الجامعات وفي أمقدرة ا أعداد
 :الخريجيؽ سساء مؽ هؤالءالجدو  اآلتي نسؾذج لبعض األ

 
 ممحؾعات الجامعة دكتؾراه ماجدتير التخرص االسؼ الرقؼ
 أستاذ بالكمية القرآن الكريؼ √ √ شريعة وقانؾن  د.جسا  الظيب حاج عمي  .1
 أستاذ بالكمية الزعيؼ األزهري  √ √ شريعة وقانؾن  د.أحسد دمحم ابكر  .2
مداعد  ذأستا القرآن الكريؼ √ √ شريعة وقانؾن  ؾسفي عثسان عبدالرحسؽد.  .3

 بالكمية
 محاضر بالكمية الزعيؼ األزهري  - √ شريعة وقانؾن  مروة الحاج حدؽ الظاهر  .4
 -------- اإلمام السهدي - √ شريعة وقانؾن  عزالديؽ الريح عزالديؽ  .5
 -------- الدؾدان - √ شريعة وقانؾن  تاج الدر سيف الديؽ  .6
 -------- أمدرمان اإلسالمية - √ شريعة وقانؾن  ماجدة عيدى  .7
 محاضر بالكمية الشيميؽ - √ عمؼ الشفس ليشدا سراج الديؽ  .8
 --------- األحفاد - √ عمؼ الشفس فاطسة حدؽ خالد  .9

 -وادي الشيل √ √ اقتراد د.عاجب الظيب عاجب  .10
 امدرمان االسالمية

 استاذ بالكمية

 مداعدأستاذ  الدؾدان √ √ اقتراد رماح عبدالرحسؽ السهدي  .11
 بالكمية

 بالكميةأستاذ  الدؾدان √ √ اقتراد رج هللابذرى ف  .12
 محاضر بالكمية الزعيؼ األزهري  - √ اقتراد عبدالرحسؽ صديق  .13
 --------- الشيميؽ - √ لغة انجميزية أحسد فؤاد دمحم  .14
 بالكمية أستاذ ام درمان اإلسالمية √ √ لغة انجميزية أحسد جسعة دمحم  .15
 محاضر بالكمية ام درمان اإلسالمية - √ لغة انجميزية مرظفى دمحم عبدالساجد  .16

 
 محاضر بالكمية الشيميؽ - √ عمؾم حاسؾب مروة حسيدة  .17
 مؾعفة بالكمية الدؾدان - √ إعالم دمحم آيات مجدي  .18
 مؾعفة بالكمية ام درمان اإلسالمية - √ إحراء دمحم احسد مشا  جسا   .19

 

ؽ لمدراسات العميا في مجاالت يجممدمؽ الخريجيؽ يرة بإضافة لمشساذج أعاله هشالػ أعداد ك   
االقتراد والعمؾم  –الذريعة والقانؾن  –الدياحة والفشدقة  –عمؾم الحاسؾب وتقانة السعمؾمات 

في مؽ خريجي الكمية يتبؾأون مؾاقع قيادية في مرافق الدولة  ا  كسا أن هشالػ أعداد .اإلدارية
خارج الدؾدان في السهاجر السختمفة وفي  مؽ يعسمؾن ة هذا باإلضافة إلى الخدمة السدنية والشغامي

 ها كمسا جاءوا لمبالد.بالكمية ووحدة الخريجيؽ  مجا  تخررهؼ ويعاودون زيارة


