الفائزون بالجوائز

األعمال الفائزة

جوائز العام 2016م
إسم الجائزة

جائزة بشير محمد سعيد لألخبار والتقارير الصحفية

الفائز
عزمي عبدالرازق ادم الطيب ؛ صحيفة ’’ اليوم التالي ‘‘ ؛

عنوان العمل الفائز " :الساعات الثماني االخيرة من حياة الترابي"

جائزة إسماعيل العتباني لممادة الصحفية االستقصائية (التحقيق رجاء محمد عبد اهلل نمر ؛ صحيفة " التيار " ؛ عنوان العمل
الصحفي)
الفائز " :المشي فوق الجثث "

جائزة أحمد يوسف ىاشم لمحوار الصحفي

الصديق موسي بابكر دالي ؛ صحيفة " السودانى " ؛ عنوان
العمل الفائز ’’ :د.عقيل سوار الدهب  ...يحكي الغرائب

جائزة الفاتح النور لممراسل الصحفي الوالئي

والمحن’’
مناصفة )1( :زهرة حسن قسم اهلل محمد؛ صحيفة"
السياسي " ،

جائزة بخيتة أمين لمتغطية الصحفية االجتماعية

المجهر

( )2عبدالوهاب ازرق الزم ازرق ؛ صحيفة

"اإلنتباهة "
مني النور ادم اغبش؛ صحيفة " اإلنتباهة " ؛ عنوان العمل
الفائز " :المتشردون  ...تفاضيل حياة عمي قارعة الطريق "

جائزة تغطية الشؤون اإلقتصادية

انصاف احمد عبدالمجيد سرور ؛ صحيفة " اإلنتباهة " ؛ عنوان

جائزة محمد سعيد معروف لألداء الثقافي والفني

سعيد عباس احمد محمد ؛ صحيفة "السوداني " ؛ عنوان العمل

جائزة زين العابدين حسين شريف ـ مواد الرأي"

العمل الفائز " :صناعة الجمود  ...واقع مراير"

الفائز ":الفالتية  ..المالك السامي "
سماح عبدالماجد حسن عبدالماجد ؛ صحيفة " أخبار اليوم " ؛
عنوان العمل الفائز " :عمود ( حروف ناعمة) ؛ التعميم العالي

جائزة الدكتور ىاشم محمد محمد صالح الجاز لمتميز الصحافى

الشيادات التقديرية:

والهجرة".
عمي عبدالكريم صالح عبداهلل ؛ صحيفة السوداني

شيادة وكاالت االعالن :شركة قماري لمتوزيع واإلنتاج االعالمي.

الفائزون بالجوائز

األعمال الفائزة

جوائز العام 2015م
إسم الجائزة

جائزة بشير محمد سعيد لألخبار والتقارير الصحفية

الفائز
مناصفة  )1( :محيى الدين محمد عمى محمد عثمان /شجر ؛
صحيفة ’’ المستقمة ‘‘ ؛ عنوان العمل الفائز ’’ :القصة الكاممة

إلحتالل مثمث حاليب ’’  )2( ،محمد حمدان عبد اهلل النينة ؛
صحيفة " السودانى " ،عنوان العمل الفائز " :أمراء الحرب فى
دارفور  :قصص ‘‘ الكاش والكالش ‘‘

جائزة إسماعيل العتباني لممادة الصحفية االستقصائية (التحقيق ارنيا عباس إبراهيم آدم ؛ صحيفة " اإلنتباهة " ؛ عنوان العمل
الصحفي)
الفائز " :داخل محالب األلبان ؛

جائزة أحمد يوسف ىاشم لمحوار الصحفي

جائزة الفاتح النور لممراسل الصحفي الوالئي

محمد عبد العزيز مصطفى محمد ؛ صحيفة " السودانى " ؛
عنوان العمل الفائز ’’ :الثعمب يحكى ’’ كارلوس ’’
مناصفة )1( :د .كوثر باباى إبراهيم باباى  /عدة صحف)2( ،
عمر حسين النور اإلمام ؛ صحيفة "األهرام اليوم "  ..مواضيع
متعددة

جائزة بخيتة أمين لمتغطية الصحفية االجتماعية

حنان الطيب محمد موسى ؛ صحيفة " أول النهار " ؛ عنوان

جائزة تغطية الشؤون اإلقتصادية

إنتصار فضل اهلل عثمان خميفة ؛ صحيفة " أول النهار " ؛

العمل الفائز " :ختان اإلناث حكايات بطعم الدم " ؛

عنوان العمل الفائز  " :رفع الدعم ’’ شوشرة قديمة وخديعة كبرى
جائزة محمد سعيد معروف لألداء الثقافي والفني

لمبرلمان.
مجاهد الصديق أحمد العجب ؛ صحيفة " ألوان " ؛ عنوان العمل
الفائز" :توثيق لصاحب الحنجرة الذهبية الفنان محمد عبد العزيز

جائزة زين العابدين حسين شريف ـ مواد الرأي"
جائزة الدكتور ىاشم محمد محمد صالح الجاز لمتميز الصحافى

الشيادات التقديرية:

داؤود "

رجاء محمد عبد اهلل نمر ؛ صحيفة " التيار " ؛ عنوان العمل
الفائز " :عندك سالح ’’ انت طالب ’’
صالح الدين محمد أحمد دفع اهلل  /حبيب ؛ صحيفة المجهر
السياسي

شيادة مركـز المعمومات الصحافيـة /المركز السوداني لمخدمات الصحفية " SMC
مجمة السمراء  /الشاعرة روضة الحاج

جوائز العام 2014م
إسم الجائزة

جائزة بشير محمد سعيد لألخبار والتقارير الصحفية

الفائز

السودانى ‘‘ ؛
الرحمن حمد ؛ صحيفة ’’ ُّ
عبد الباسط إدريس عبد َّ
قصة المواقف
عنوان العمل الفائز ’’ :مفاوضات أديس أبابا َّ ...

المتباعدة ’’

جائزة إسماعيل العتباني لممادة الصحفية االستقصائية (التحقيق إنتصار السماني خالد محمد ؛ صحيفة " اإلنتباىة" ؛ عنوان العمل

الصحفي)

الفائز ’’ :اإلتجار بالبشر :مسمسل إنتياك اإلنسانية؛

جائزة احمد يوسف ىاشم لمحوار الصحفي

السياسى " ؛ عنوان العمل
نجدة آدم بشارة جمعة ؛ صحيفة " المجير ِّ

جائزة الفاتح النور لممراسل الصحفي الوالئي

مناصفة )1( :يس الباقر عبد اهلل عبد الرحيم )2( ،الرشيد يوسف

جائزة بخيتة أمين لمتغطية الصحفية االجتماعية

رجاء محمد عبد اهلل نمر ؛ صحيفة " التيار " ؛ عنوان العمل الفائز" :

جائزة ىاشم ضيف اهلل لألداء الرياضي

بدر الدِّين بخيت حامد حمد اهلل ؛ صحيفة " التَّيَّار " ؛ عنوان العمل

الفائز ’’ :حوار مع وزير ِّ
الزراعة َّ
الرئيس حالياً
السابق ،مساعد َّ
الميندس إبراىيم محمود حامد
بشير إدريس ؛ (( مواضيع متعدددة /صحف عدد من الصحف ))
الحقييينا يا حكومة ’’ حدث وحديث ‘‘

الفائز ’’ :بمناسبة مرور ثالث سنوات عمى ذكرى رحمة اآلالم لبعثة
السودانى أقل ما
الس َّ
ودانية فى مابوتو  :إمتيان كرامة ُّ
األولمبياد ُّ

جائزة محمد سعيد معروف لألداء الثقافي والفني

يوصف لما عانتو البعثة ’’

َّ
المستقمة " ؛ عنوان العمل
د .كوثر باباى إبراىيم باباى ؛ صحيفة "
الفائز " :الكرن و ُّ
الريف الكردفاني "
النقارة  :نكية ِّ

جوائز العام 2013م
األعمال الفائزة

اسم الجائزة

جائزة بشير محمد سعيد لألخبار والتقارير الصحفية

الفائز

قذافي عبد المطمب (صحيفة السوداني) ،ىاشم عبد الفتاح

(اإلنتباىة)،

جائزة إسماعيل العتباني لممادة الصحفية االستقصائية (التحقيق محمد عبد العزيز ( السوداني) ،نادية عبد القادر (الرأي العام)،

الصحفي)

جائزة احمد يوسف ىاشم لمحوار الصحفي

فتح الرحمن شبارقة ،سنيوري عيسى (الرأي العام).

الرى
جائزة زين العابدين حسين شريف لمواد أ

مجذوب حميدة ( الصحافة)،عادل عبده أحمد ( المجير السياسي)

جائزة الفاتح النور لممراسل الصحفي الوالئي

يس الباقر عبد الرحيم.

جائزة محمد احمد السممابي لتغطية الشئون االقتصادية

زواىر الصديق وحيدر عبد الحفيظ ( اليوم التالي) ،ىيام تاج السر
(حكايات).

جائزة الفاتح التجاني لتغطية المناشط التنموية

مصطفى سيد مبارك مصطفى ( مجمة سد مروي)

جائزة بخيتة أمين لمتغطية الصحفية االجتماعية

عوضية سميمان ( اإلنتباىة)

جائزة ىاشم ضيف اهلل لألداء الرياضي

أمجد ميدي عبداهلل ( الصحافة)

جائزة محمد سعيد معروف لألداء الثقافي والفني

ىيثم كابو (فنون)

جائزة أحمد محمود لمصورة الصحفية

أبوبكر العبد عبداهلل ( المشاىد).

جائزة عز الدين عثمان لمكاريكاتير الصحفي

معاوية صالح محمد ( آخر لحظة).

األعمال الفائزة

جوائز العام 2012م

اسم الجائزة

جائزة بشير محمد سعيد لألخبار والتقارير الصحفية

الفائز

عبد القادر باكاش (صحيفة السوداني) ،ياسر عبد اهلل محمد

احمد جبريل (السوداني).

جائزة إسماعيل العتباني لممادة الصحفية االستقصائية (التحقيق فاطمة خوجمي ( السوداني).

الصحفي)

جائزة احمد يوسف ىاشم لمحوار الصحفي

صديق موسى بابكر دالى (المجير السياسي).

الرى
جائزة زين العابدين حسين شريف لمواد أ

حجب الجائزة لعدم مؤاكبة االعمال المرشحة لمعايير الفوز بجائزة

جائزة الفاتح النور لممراسل الصحفي الوالئي

الرشيد يوسف بشير (مجمة حواس).

جائزة محمد احمد السممابي لتغطية الشئون االقتصادية

مواد الرأى.

غادة عبد الحميد(" األسواق).

جائزة الفاتح التجاني لتغطية المناشط التنموية

ياسر احمد محمد الكردي(" السوداني)

جائزة بخيتة امين لمتغطية الصحفية االجتماعية

امين حميدة جانو (آخر لحظة)

جائزة ىاشم ضيف اهلل لألداء الرياضي

حجب الجائزة لعدم مؤاكبة االعمال لشروط الجائزة.

جائزة محمد سعيد معروف لألداء الثقافي والفني

حجب الجائزة لعدم التقدم بالترشح ليا.

جائزة احمد محمود لمصورة الصحفية

حجب الجائزة لعدم مطابقة الصور المرشحة لمعايير الجائزة.

جائزة عز الدين عثمان لمكاريكاتير الصحفي

حجب الجائزة لعدم تقدم احد بالترشح لممنافسة عمييا.

الشيادات التقديرية

تم حجب الشيادات التقديرية لعدم التقدم لممنافسة عمى ىذه

الشيادات من قبل المؤسسات الصحفية ودور التوزيع ووكاالت
االعالن والمطابع الصحفية ومراكز المعمومات الصحفية.

اوالً :الجوائز التقديرية

جوائز العام 2011م

اسم الجائزة

افضل مطبعة صحفية

افضل دار توزيع

افضل وكاالت االعالن

افضل مركز لممعمومات الصحفية

ثانياً :األعمال الفائزة
اسم الجائزة

جائزة بشير محمد سعيد لالخبار والتقارير

جائزة اسماعيل العتباني لمتحقيق الصحفي

الفائز

المطبعة الدولية

شركة قماري لمتوزير واالنتاج االعالمي

طارق نور لمدعاية واالعالن

المركز السوداني لمخدمات الصحفية

الفائز

اشراقة عباس عبدالرحمن (صحيفة االحداث) فتح الـرحمن شـبارقة

(الرأي العام)

حنان الطيب موسي (آخر لحظة)

جـــــــائزة زيـــــــن العابـــــــدين حســـــــين شـــــــريف لمحـــــــوار الصـــــــحفي ىبة محمود عبدالقادر عثمان (آخر لحظة)
جائزة ىاشم ضيف اهلل لالداء الرياضي

امجد ميدي الرفاعي (الصحافة)

جائزة األستاذ محمد سعيد معروف لألداء االقتصادي

طارق شريف ساتي (مجمة حواس)

جائزة الصورة الصحفية

المصور حق اهلل الشيخ.

جوائز العام 2002م

أوالً :الجوائز التقديرية
اسم الجائزة

شيادة اإلخراج الصحفي

الفائز

صحيفة الرأي العام

شيادة مراكز المعمومات الصحفية

المركز السوداني لمخدمات الصحفية

شيادة المطابع الصحفية

مطبعة التصوير الممون

شيادة صناعة المجمة

مجمة الخرطوم الجديدة

شيادة وكاالت اإلعالن
شيادة دور التوزيع

شيادة الريادة والتميز

وكالة جديان

شركة قماري لمتوزيع
ابراىيم عبد القيوم

عبداهلل عبيد

يوسف الشنبمي

ميرغني حسن عمي

محمد صالح يعقوب

محمد ابراىيم طاىر

يسن عمر اإلمام

أحمد محمد شاموق

عزالدين عثمان

جعفر عبدالرحمن

حسب اهلل الحاج يوسف
محمود ادريس

ماىر مكي

ثانياً :األعمال الفائزة
اسم الجائزة

الفائز

الصحيفة

جائزة األخبار والتقارير الصحفية

نوال شنان

جائزة المادة الصحفية االستقصائية(التحقيق الصحفي)

إنعام محمد الطيب

األيام

جائزة مواد الرأي (المقال بأنواعو)

محمد الحسن أحمد

الرأي العام

جائزة تغطية المناشط التنموية

محمـــــــد النـــــــاير

جائزة األداء اإلقتصادي

أنور ىارون شمبال

جائزة المراسل الصحفي
جائزة الحوار الصحفي
جائزة األداء الرياضي

جائزة األداء الثقافي والفني

نادية عثمان
أمل تبيدي

عبدالرحمن جبره
منصور

الصحافة

األخبار
ألوان

الكابتن

حســـــــن ايالف
ايالف

الممف الثقافي – الراي العام الراي العام

أوالً :الجوائز التقديرية
اسم الجائزة

جوائز العام 2001م
الفائز

شيادة افضل أداء صحفي رياضي

صحيفتي قوون والمشاىد

شيادة أفضل دار التوزيع

التيسير

شيادة أفضل مطبعة صحفية

شيادة أفضل مركز معمومات

ثانياً :األعمال الفائزة
اسم الجائزة

بشير محمد سعيد ألفضل تغطية اخبارية

الزاجل

األنباء

الفائز

الصحيفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اخبار اليوم

أحمد يوسف ىاشم ألفضل حديث صحفي

صالح حبيب

األنباء

حسين شريف ألفضل عمود صحفي

راشد عبدالرحيم

اسماعيل العتباني ألفضل تحقيق صحفي

صالح أحمد ابراىيم ألفضل مقال

الشييدعبدالقادر عمي ألفضل اخراج صحفي

أفضل كاريكاتير

ثانياً :التفوق الدراسي
مناىل الطيب

راشد حامد عبداهلل

خالد محمد أحمد زائد

ثانياً :جائزة الريادة والتميز

عوض ساتي

عبد الكريم عثمان الميدي
محمد حسن زكي

عبدالحميد ميرغني

ميرغني حسن عمي

أحمد شاموق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نزيو حسن

الخرطوم
األنباء

الصحافي الدولي

األيام

أخبار اليوم

جوائز العام 2000م

أوالً :الجوائز التقديرية
اسم الجائزة

شيادة افضل أداء صحفي رياضي

شيادة أفضل مطبعة صحفية
شيادة أفضل دار التوزيع

شيادة أفضل مركز معمومات

ثانياً :األعمال الفائزة
اسم الجائزة

بشير محمد سعيد ألفضل عمل اخباري

الفائز

صحيفة قوون – عبده قابل

مناصـــــفة بـــــين (دار الـــــبالل ) و (دار الســـــوداني لمطباعـــــة

والنشر)

داري (الريان ) و (الزاجل)
وكالة السودان لألنباء

الفائز

الصحيفة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(اخبار اليوم) و(الرأي العام)

أحمد يوسف ىاشم ألفضل حديث صحفي

ضياء الدين بالل

الرأي العام

حسين شريف ألفضل عمود حفي

نور الدين مدني

اسماعيل العتباني ألفضل تحقيق صحفي

صالح أحمد ابراىيم ألفضل مقال

أبوزيد صبي كمو

األيام

النجيب آدم قمر الدين

األنباء

الشييدعبدالقادر عمي ألفضل اخراج صحفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحافي الدولي

أفضل كاريكاتير

نزيو حسن

الشييد مبارك القنالي ألفضل عمل مصور

مدني عبد الرحمن جاىور

الصحافة

الرأي العام

أخبار اليوم

ثانياً :جائزةالتفوق الدراسي
اإلسم

ثريا محمد عبد الكريم

الجامعة

وادي النيل

رانيا الخير أحمد دفع اهلل

الخرطوم

عثمان عيسى محمد زين

القرآن الكرم والعموم اإلسالمية

فائز الزاكي حسن

أمدرمان اإلسالمية

تيسير حسب الرسول أحمد

القرآن الكريم والعموم اإلسالمية

نور اليادي التجاني محمد

الجزيرة

أحمد يوسف مادي

أفريقيا العالمية

ثانياً :جائزة الريادة والتميز
الفاتح التجاني

حسن مختار

عمر اسماعيل

حسن الرضي

غوردون جماليك
أبوبكر أرباب

محي الدين محمد أحمد

جوائز العام 1111م

أوالً :الجوائز التقديرية
اسم الجائزة

شيادة افضل أداء صحفي رياضي

شيادة أفضل دار التوزيع

ثانياً :األعمال الفائزة
اسم الجائزة

بشير محمد سعيد ألفضل عمل اخباري

اسماعيل العتباني ألفضل تحقيق صحفي

الفائز

صحيفة قوون

داري (التفوق ) و (الزاجل)

الفائز

الصحيفة

ياسر أحمد عمر

الرأي العام

الرأي العام

أحمد يوسف ىاشم ألفضل حديث صحفي

أحمد البالل الطيب

أخبار اليوم

حسين شريف ألفضل عمود حفي

موسى يعقوب

أخبار اليوم

صالح أحمد ابراىيم ألفضل مقال

الشييدعبدالقادر عمي ألفضل اخراج صحفي

أفضل كاريكاتير

عثمان ميرغني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كاروري

ثالثاً :جائزةالتفوق الدراسي
اإلسم

الجامعة

عاطف بالل محمد عمر

أمدرمان اإلسالمية

لؤي الصادق حماد

القرآن الكريم

منى حسن بابكر التركي

ىدى ابراىيم محمد خير

أويس حمزة أحمد الفكي

عبدالرحمن سيل محمد يوسف
سعدية نر الدين محمد نور

أمدرمان اإلسالمية

القرآن الكريم

جامعة الخرطوم
أفريقيا العالمية
أفريقيا العالمية

الشارع السياسي
الشارع السياسي
أخبار اليوم

جوائز العام 1111م

أوالً :الجوائز التقديرية
اسم الجائزة

شيادة افضل تصميم صحفي

الفائز

الرأي العام

شيادة أفضل صحيفة رياضية

قوون

شيادة افضل دار نشر

دار البمد

شيادة أفضل عمل طباعي

شيادة ألفضل صحيفة اجتماعية

مطبعة كسال

نون

ثانياً :األعمال الفائزة

الفائز

اسم الجائزة

الرأي العام

بشير محمد سعيد ألفضل عمل اخباري

اسماعيل آدم

اسماعيل العتباني ألفضل تحقيق صحفي

أحمد يوسف ىاشم ألفضل حديث صحفي

سميمان عبد التواب

الشييد عبدالقادر عمي ألفضل تصميم صحفي

صحيفة الرأي العام

عبد الرحمن احمدون

صالح أحمد ابراىيم ألفضل مقال

بروف/عصام عبدالماجد

بروفيسور عبداهلل الطيب ألفضل مؤلف

د/محمد الطاىر الدرديري
مطبعة كسال

ابوزيد خميفة لمميارات الطباعية
محمد أحمد السممابي لمتغميف

ثالثاً :جائزة التفوق الدراسي
اإلسم

مطبعة افروغراف

الجامعة

عفاف عبداهلل محمد عمي

أمدرمان اإلسالمية

منير عبداهلل أحمد

القرآن الكريم

سيف الدين محمد عمي
ىالو عيسى مرسال

وليد أحمد عمي خميفة

بخت محمود عمي بقادي
كمال الدين سميمان

أمدرمان اإلسالمية

القرآن الكريم

الخرطوم

وادي النيل

افريقيا العالمية

جوائز العام 1111م
اوالً :األعمال الفائزة
اسم الجائزة

الفائز

الصحيفة

بشير محمد سعيد ألفضل عمل اخباري

محمـــــــــد الطيـــــــــب عبـــــــــداهلل الوان

اسماعيل العتباني ألفضل تحقيق صحفي

اسماعيل آدم صالح مصطفى السودان الحديث

احمد يوسف ىاشم ألفضل حديث صحفي

عبدالباقي

 /1صالح الدين محمـد أحمـد السودان الحديث

حبيب

/2أحمد عبداهلل حنقة

الراية القطرية

صالح أحمد ابراىيم ألفضل مقال

 /1عباس مصطفى صادق

أفضل كاريكاتير

عبدالمنعم عبـداهلل عبدالحميـد نبض الكاريكاتير

/2اسماعيل حسن
حمزة

معاوية محمد عمي فارس

السودان الحديث
السودان الحديث
اإلنقاذ الوطني

جوائز العام 1112م

أوالً :الجوائز التقديرية
اسم الجائزة

شيادة افضل تصميم صحفي

الفائز

السودان الحديث

شيادة أفضل صحيفة رياضية

قوون

شيادة لمتنظيم اإلداري األفضل

السودان الحديث

شيادة أفضل مركز معمومات

شيادة ألفضل صحيفة اجتماعية

ثانياً :األعمال الفائزة
اسم الجائزة

بشير محمد سعيد ألفضل عمل اخباري

اسماعيل العتباني ألفضل تحقيق صحفي

الشييد مبارك القنالي ألفضل عمل مصور

وكالة السودان لألنباء

ظالل

الفائز

ىدية عمي محمد

/1منال الياس الخضر
الحسن

محمد نور الدين عبداهلل

الشييدعبدالقادر عمي ألفضل تصميم صحفي
أفضل كاريكاتير

عز الدين عثمان

اإلسم

طارق عطا عمي عبد اهلل

عباس مصطفى صادق

الجامعة

أمدرمان اإلسالمية

معاوية عبدالعزيز حسن التوم

أمدرمان اإلسالمية

صالح يس أحمد راضي

أمدرمان اإلسالمية

ياسر عبدالماجد اسماعيل

سمرة النور حسين

عائشة الجاك النصري

ىاجر األمين عمي فرح
شامة مصطفى محمد

الرأي العام

وكالة السودان لألنباء

/2أســـامة عمـــي محمـــد أبـــو السودان الحديث

زين العابدين أحمد محمود

ثالثاً :جائزة التفوق الدراسي

الصحيفة

أمدرمان اإلسالمية
أمدرمان اإلسالمية
أمدرمان اإلسالمية
أمدرمان اإلسالمية

القرآن الكريم

مجمة Sudan Now

الرأي اآلخر

السودان الحديث

