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  أسس وضوابط الترشيح للقبول
  ـ:الترشيح والقبول  يتم وفقاً ل�جراءات ا�تية  ـ8

يرشح الطال%ب للقب%ول بمؤسس%ات التعل%يم الع%الي بن%اًء عل%ى ترتي%ب الرغب%ات المس%جلة ف%ي إس%تمارة  )1(
 .تقديمال

  .اللجنة تقوم ا9دارة بتصحيح ا7خطاء في الترشيح للقبول في الفترة الزمنية التي تحددھا )2(
  .ُتمثل النسبة المئوية والمفاضلة المعلنة لكل كلية أو تخصص الحد ا7دنى للترشيح )3(

  شروط القبول العام
  ـ:تكون شروط القبول علي الوجه ا�تي  ـ9

 .أو ما يعادلھاالنجاح في الشھادة الثانوية ) 1(
  .يكون التقديم بالشھادة الثانوية المتحصل عليھا فى نفس العام) 2(
يتم بالنسـبة المئوية والتي تحسب من المواد ا9جبارية ُتض%اف إليھ%ا ث%Fث  بكالوريوسالقبول لل) 3(

 .مواد من المواد المؤھلة للقبول ُتحدد حسب الكلية أو التخصص المعني
مات بالنسبة المئوية والتى تحسب من خمس مواد تحددھا لجنة القبول وتكون يتم القبول للدبلو) 4(

الشھادة الثانوية فى نفس عام القبول علي أن ُيس%مح بالتق%ديم للش%ھادات الس%ابقة ل%ه بع%د إع%Fن 
 . نتيجة القبول للدور ا7ول 

بمؤسس%ات التعل%يم يحق للطالب المنافسة للقبول بعد إستيفاء كل شروط القبول العامة والخاصة ) 5(
  .العالي  بشھادة ثانوية واحدة تم الحصول عليھا في عام أكاديمي واحد

  التقديم للدور الثانى
  ضوابط التقديم لقبول الدور الثانى  - 10

  .تمثل النسبة المئوية للقبول فى الدور ا7ول الحد ا7دنى للمنافسة فى الدور الثانى) 1( 
Oيحق له التقديم للقب%ول  بكالوريوسا7ول بالمؤسسات الحكومية الطالب الذى رشح فى الدور ) 2( 

  .فى الدور الثانى
الطالب الذى تم ترشيحه للقبول فى الدور ا7ول بمؤسسات التعليم الخاص و ا7ھلي وا7جنب%ي )  3( 

  .عليه تقديم إستقالته من مكان الترشيح قبل التقديم للدور الثاني

  ضوابط التحويل
  ى السنة ا7ولىـ التحويل ف 11

  ـ:التالية  التحويل فى السنة ا7ولى يتم عبر ا9دارة وفقاً للضوابط )1(
 .إستيفاء نسبة القبول والمفاضلة للكلية أو التخصص المحول اليه) أ ( 
  .وجود مقاعد شاغرة للكلية أو التخصص المحول إليه) ب(

  .يجوز للجنة إضافة أي شروط أخرى تكون Oزمة للتحويل) ج ( 
   -:التحويل بعد السنة اOولى  )2(

   -:يتم تحويل الطالب من مؤسسة إلي أخرى بعد السنة ا7ولى وفق الضوابط ا�تية
  .إحضار تفاصيل الدراسة من المؤسسة المحول منھا موثقة من التعليم العالي) أ ( 
  .أن يكون الطالب ناجحاً فى كل مواد الكلية المحول منھا) ب(
  .مفصول أكاديمياً التحويل 7ي مؤسسة أخرىOيحق للطالب ال) ج (

أن يكون  مؤھFً وحاص%Fً عل%ى الح%د ا7دن%ى للمنافس%ة للكلي%ة المعني%ة ف%ي الس%نة المعني%ة الت%ى ) د ( 
يرغب فى التحويل إليھ%ا ف%ى إط%ار القب%ول الع%ام، أو أن ي%تم تحويل%ه عل%ى نظ%ام النفق%ة الخاص%ة 
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فقة الخاصة في العام الذي تحص%ل في%ه عل%ي الش%ھادة مستوفياً الحد ا7دنى للقبول علي نظام الن
 .الثانوية

  .يجوز للجنة إضافة أي شروط أخرى تكون Oزمة 9جراءات التحويل ) ھـ ( 
  .تعتمد إجراءات التحويل بواسطة ا9دارة بمنح رقم الطالب الجامعي )و ( 

  بكالوريوسشروط القبول لل
  ـ:سم ا7كاديمي، وفقاً لUتيالشھادة الثانوية السودانية ـ الق -)1( -12

  .النجاح في الشھادة الثانوية القسم ا7كاديمي  )أ (
النجاح في المواد ا7ربع ا9جبارية وف%ي أي  ث%Fث م%واد م%ن الم%واد المؤھل%ة للقب%ول للكلي%ة أو   )ب (

  .التخصص المعني
  .أن تحسب النسبة المئوية للقبول لكل كلية أو تخصص حسب شروط القبول الخاصة بھا  )ج (

 -الزراع%%ي -التج%%اري  -الص%%ناعي: (تش%%مل  )المس%%اق الفن%%ي(ش%%ھادة الثانوي%%ة الس%%ودانية  ال -)2(
  ـ:وفقاً لUتي) النسوي

  .النجاح في الشھادة الثانوية القسم الفني) أ ( 
النـجاح في المـواد ا7ربـع  اOجبارية  وفي أي ثFث مواد من المواد المؤھلة للقب%ول للكلي%ة أو ) ب(

 التخصص المعني
  .تحسب النسبة المئوية للقبول لكل كلية او تخصص حسب شروط القبول الخاصة بھا) ج(

  ـ:شھادة القرآن الكريم و الدراسات اOسFمية وفقاً لUتي -)3(
  .النجاح في شھادة القرآن الكريم و الدراسات اOسFمية) أ ( 
  .النجاح في سبع مواد تحسب منھا النسبة المئوية للقبول) ب(

عل%%ى ا7ق%%ل ف%%ي ك%%ل م%%ادة م%%ن الم%%واد الت%%ي تحس%%ب منھ%%ا النس%%بة % 50حص%%ول عل%%ى نس%%بة ال) ج ( 
  .المئوية للقبول

  .تحسب النسبة المئوية للقبول لكل كلية اوتخصص حسب شروط القبول الخاصة بھا) د ( 
  :أسس وضوابط قبول الشھادات العربية المعادلة للشھادة السودانية -)4(

  .العربية المعادلة للشھادة السودانية النجاح في الشھادة الثانوية  )أ (
  .النجاح في سبع مواد تحسب منھا النسبة المئوية للقبول  )ب (
استيفاء الشروط العامة في فترة امتحان واحدة لك%ل الم%واد المؤھل%ة للقب%ول والمبين%ة بالج%دول   )ج (

  .الملحق بھذه الFئحة ) 1(رقم 
  .في القبول ) الكوتة(إعتماد نظام الحصة   )د (
المئوية لبعض الدول العربية من المع%دل الع%ام للش%ھادة الثانوي%ة ويج%وز إض%افة تحسب النسبة   )ه (

  .نتائج بعض ا9ختبارات الFزمة التي تجريھا تلك الدول 
  .للجنة الحق في إعادة النظر في كيفية قبول الشھادات العربية متى رأت ذلك  )و (

  :وية السودانيةأسس وضوابط قبول الشھادات ا7جنبية المعادلة للشھادة الثان -)5(
  . الجلوس لسبع مواد كحد أدنى) أ ( 
 .النجاح في كل من المواد السبع والتي تحسب منھا النسبة المئوية للقبول) ب(
استيفاء الشروط العامة فى فترة امتحان واحدة لك%ل الم%واد المؤھل%ة للقب%ول والمبين%ة بالج%دول ) ج (

  . الملحق بھذه الFئحة ) 2(رقم 
بول الطالب السوداني في المؤسسة المرشح لھا على نجاحه في امتح%ان م%ادتي اللغ%ة يتوقف ق) د ( 

  . العربية والدراسات الدينية
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يح%%ق للطال%%ب الس%%وداني م%%ن حمل%%ة الش%%ھادات الثانوي%%ة ا7جنبي%%ة م%%ن خ%%ارج الس%%ودان المنافس%%ة ) ھ%%ـ(
  .ليةللقبول العام وعلى النفقة الخاصة بمؤسسات التعليم العالى الحكومية وا7ھ

يحق للطالب السوداني من حملة الشھادات الثانوية ا7جنبية من داخل السودان المنافسة للقبول  )و(
  .على النفقة الخاصة فقط بمؤسسات التعليم العالى الحكومية وا7ھلية

والشھادة التى تؤھل للقب:ول ھ:ى الص:ادرة . 9تقبل الشھادات الصادرة من مدارس أجنبية خاصة) ز ( 
 .ة التربية للدولة المعنيةمن وزار

  .في القبول ) الكوتة(إعتماد نظام الحصة ) ح ( 
  .للجنة الحق في إعادة النظر في كيفية قبول الشھادات ا7جنبية متى رأت ذلك) ط ( 

  قبول أبناء الوOيات
  ـ:يقبل أبناء الوOيات ا7قل نمواً، وفقاً ل^سس ا�تية -)1( -13

مخط%ط للقب%ول بالمؤسس%ات الحكومي%ة الت%ي تق%ع ف%ي الوOي%ات م%ن الع%دد ال% 50تخصص نسبة   ).أ (
 .ا7قل نمواً 7بناء الوOية المعنية

من النس%بة التنافس%ية للقب%ول الع%ام للكلي%ة أو % O10تقل النسبة التنافسية للقبول الوOئى عن   ).ب (
  .التخصص المعنى

  -:شروط القبول في الوOيات ا7قل نموا -)2(
  ـ:Oيات ا7قل نمواً على الوجه ا�تيتكون شروط القبول في الو

  .أن يكون الطالب من الوOية وعلى المؤسسة التأكد من ذلك  ).أ (
  .أن تكون إقامة الطالب وأسرته بالوOية  ).ب (
  . أن يكون الطالب قد جلس Oمتحان الشھادة الثانوية من إحدى مدارس الوOية  ).ج (
  .حكم القبولان يكون الطالب مستوفياً لكل الشروط وا7سس والضوابط التي ت  ).د (
  . يتعھد الطالب بالعمل بالوOية لمدة خمس سنوات بعد التخرج  ).ه (
  .ان تكون كل المستندات المطلوبة معتمدة من سلطات الوOية  ).و (

  قبول الطFب ذوي اOحتياجات الخاصة
يقبل الطNب ذوي ا9حتياجات الخاصة حسب نسبة المنافسة ف:ي القب:ول الع:ام و إعف:ائھم م:ن الرس:وم   -14

  .سية بالمؤسسات الحكومية لمستوى البكNريوس والدبلومالدرا

  قبول الطFب الناضجين
  :  شروط  القبول -15

  ـ :يجب ان  يستوفي الطالب الناضج الشروط اRتية   
م:ن  يشتھر بإنتاجه الفك:ري ، أو يمل:ك خب:رة ن:ادرة ، أو موھب:ة ، أو أظھ:ر تمي:زاً علمي:اً ف:ي أي ).1(

  .المجا9ت
  .سنوات خدمة، أو خبرة كحد أدني  في مجال عمله أن يكون قد أمضي عشر ).2(
  .أ9 يقل عمره عن خمسة وثNثين سنة عند التقديم للمؤسسة ).3(
  .ان تكون شھادة تقدير العمر مستخرجة قبل خمس سنوات من تاريخ التقديم للقبول ).4(
  .يتم الترشيح من امانة الشؤون العلمية بالمؤسسة ).5(
  . يتم القبول في الكليات النظرية فقط ).6(

  : ضوابط القبول  -16
  -:يتم قبولھم عبر لجنة يشكلھا المجلس وفق الضوابط اRتية      

 .ما تراه المؤسسة  مثول الطالب للجنة المعاينة أو إجراء أي امتحان أو اختبار حسب ).1(
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والحضور وا9لتزام باpعمال  يعامل الطالب الناضج معاملة الطالب النظامي من حيث التفرغ  ).2(
  .نيةالعلمية والميدا

  .يجوز القبول في أي من سنوات الدراسة حسب ما تقرره المؤسسة ).3(
  .من العدد المخطط للقبول العام في التخصص المعني%  91 يزيد العدد عن  ).4(
 .تقدم الطلبات للمؤسسات ومن ثّم اعتمادھا من قبل اsدارة  ).5(

  القبول على النفقة الخاصة
  أسس وضوابط القبول على النفقة الخاصة

  :يكون القبول على النفقة الخاصة وفق الضوابط وا7سس ا�تية  -)1( -17
تقب%ل اع%%داد إض%%افية ف%وق الع%%دد المخط%%ط  للدراس%ة عل%%ى نظ%%ام النفق%ة الخاص%%ة ش%%ريطة أن تك%%ون   -)أ(

  .من العدد المخطط للقبول العام للكلية أو التخصص المعني % 50المقاعد المخصصة لكل كلية 
  .كحد أدنى  من نسبة القبول العام للكلية أو التخصص المعني % 10عن O تقل النسبة المئوية  -)ب(
  .تحدد كل مؤسسة الرسوم الدراسية للقبول على نظام النفقة الخاصة بكلياتھا المختلفة  -)ج(
O يج%%%وز Oى مؤسس%%%ة تخف%%%يض الرس%%%وم الدراس%%%ية للط%%%Fب المقب%%%ولين عل%%%ى النفق%%%ة الخاص%%%ة   -)د(

  .كوميةبمؤسسات التعليم العالي الح
  . O يجوز Oى مؤسسة تعليمية حكومية ان تقدم منحاً للطFب السودانيين -)ه(

يقب::ل الطال::ب الس::وداني الحاص::ل عل::ى ش::ھادة الحفظ::ه الص::ادرة م::ن جامع::ة الق::ران الك::ريم  والعل::وم  -)2(
م::ن % 50ا9س::Nمية عل::ى النفق::ة الخاص::ة بمؤسس::ات التعل::يم الع::الي الحكومي::ة وا9ھلي::ة بع::د س::داد 

  .وم النفقة الخاصة للكلية المعنيةرس
مع مراعاة ما جاء في البنود أعNه تطبق كاف:ة الل:وائح واpس:س والض:وابط المعم:ول بھ:ا ف:ي القب:ول    -)3(

 .العام في منافسة النفقة الخاصة

  قبول أبناء وازواج العاملين  
  بمؤسسات التعليم العالي الحكومية

ف%%%ى  بك%%%الوريوسمجان%%%اً ض%%%من ف%%%رص القب%%%ول الع%%%ام ببرن%%%امج ال يقب%%%ل ابن%%%اء وازواج الع%%%املين)  1( -18
  . المؤسسات الحكومية عند استيفائھم شروط القبول العام

  ـ:إذا استوفوا الشروط ا�تية بكالوريوسيجوز قبولھم على نظام النفقة الخاصة ببرنامج ال) 2( 
 .أن يكون العامل مباشراً  للعمل) أ (  
ف%%ي الخدم%%ة عل%%ى ا7ق%%ل أو عام%%اً  ك%%امFً بع%%د إع%%ادة التعي%%ين ف%%ى ذات  ان يك%%ون ق%%د أمض%%ى ع%%امين) ب( 

 .المؤسسة التى كان يعمل بھا
يج%%وز قب%%ول ابن%%اء الع%%املين ال%%ذين ل%%م يس%%توفوا ش%%رط الفت%%رة ) ب(دون اOخ%%Fل باحك%%ام الفق%%رة ) ج (

خاص%ة من الرسوم الدراس%ية المق%ررة عل%ى النفق%ة ال% 50الزمنية على النفقة الخاصة بعد دفع 
 .بعد استيفاء الفترة الزمنية % 25على أن تعدل الرسوم الى 

الع%%املون بمؤسس%%ات التعل%%يم الع%%الى ال%%ذين تكلفھ%%م الدول%%ة لش%%غل مناص%%ب دس%%تورية أو تنفيذي%%ة ) د (  
م%%ن % 50خ%%ارج مؤسس%%ات التعل%%يم الع%%الى يقب%%ل أبن%%اؤھم ض%%من قب%%ول ابن%%اء الع%%املين بع%%د س%%داد 

 .أو التخصص المعني رسوم النفقة الخاصة للكلية 
إعتم%%اد إس%%تمارة الوض%%ع ال%%وظيفي الص%%ادرة م%%ن ا9دارة وُتعم%%م ھ%%ذه اOس%%تمارة لجمي%%ع الفئ%%ات ) ه ( 

 . المستثناة على أن تجدد سنويا
م%%ن الع%%دد المخط%%ط للقب%%ول عل%%ى النفق%%ة الخاص%%ة للكلي%%ة أو التخص%%ص % 25ي%%تم القب%%ول بنس%%بة ) و ( 

 .المعني 
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 .من الرسوم الدراسية المقررة على النفقة الخاصة  للكلية المعنية% 25يتم القبول بعد دفع ) ز ( 
م%ن نس%بة القب%ول الع%ام % O10 تقل النسبة المئوية للقبول علي النفقة الخاص%ة لك%ل كلي%ة ع%ن ) ح ( 

  .للكلية المعنية

  قبول أبناء المتقاعدين من العاملين
  بمؤسسات التعليم العالي الحكومية 

  :متقاعدين من العاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية وفقاً لUتييقبل أبناء ال -19
يقبل أبناء المعاشيين من العاملين الذين أكملوا سن التقاعد  اsجباري وھم عل:ى رأس العم:ل ف:ي ) 1(

  .  للسنوات العشرة ا9خيرة من خدمتھم أسوةً بأبناء العاملين مؤسسات التعليم العالى 
المعاشيين من العاملين الذين أكملوا سن التقاعد ا9ختياري وعمل:و لفت:رة 9تق:ل ع:ن يقبل أبناء )  2( 

  .خمسة وعشرين عاماً  أسوةً بأبناء العاملين
يعام::ل أبن:اء المت:وفين بمؤسس:ات التعل:يم الع:الي وھ::م  18/2دون ا9خ:Nل بم:ا ج:اء ف:ي الم:ادة )  3( 

  .على راس العمل نفس معاملة أبناء العاملين

  ناء  أعضاء مجالس مؤسسات التعليم العالي الحكومية قبول أب
  .  من الرسوم الدراسية% 50يـُقبل أبناؤھم على النفقة الخاصة بمؤسساتھم بعد دفع )  1(   -20

  .لھذا اsمتياز حتى تخرجه من الجامعة) 1(يتمتع الطالب المقبول وفق البند   )1(

  اص ا7ھلي واOجنبي قبول أبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخ 
يجوز لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاص وا9ھل:ي واpجنب:ي  إب:رام اتف:اق ثن:ائي م:ع أي   -21

م::ن مؤسس::ات التعل::يم الع::الي الحكومي::ة لتب::ادل تخف::يض الرس::وم  الدراس::ية pبن::اء الع::املين بھم::ا 
  .المقبولين على النفقة الخاصة

 

  قبول الطFب الوافدين
  :ل الطFب الوافدين في مؤسسات التعليم العالي كاOتييقب -22

  -:قبول الطFب الوافدين   -)1(
يتم قبولھم عل:ى الم:نح المخصص:ة لل:دول والمنظم:ات الدولي:ة وا9قليمي:ة  بواس:طة لجن:ة يش:كلھا 

 . رئيس المجلس ويحدد اختصاصاتھا وسلطاتھا وفقاً للضوابط التي تحددھا ا9دارة
 )2(-  Fـ :ب الوافدين على النفقة الخاصةقبول الط  

م%%ن الع%%دد المخط%%ط للقب%%ول الع%%ام للكلي%%ة أو التخص%%ص % 25ي%%تم قب%%ولھم عل%%ى اO يتع%%دى ع%%ددھم 
  .المعنى

  :قبول حملة الدرجات الجامعية
  : يجوز قبولھم وفق الشروط التالية   -23

أو التخص%%ص  ان تك%%ون الش%%ھادة الجامعي%%ة  للطال%%ب المتق%%دم مس%%توفية لش%%روط القب%%ول للكلي%%ة ).1(
 المعني

المتق%%دمون للمؤسس%%ات الحكومي%%ة عل%%يھم اس%%تيفاء الح%%د ا7دن%%ى للقب%%ول عل%%ى النفق%%ة الخاص%%ة  ).2(
 .للكلية أو التخصص المعني فى السنة المعنية

المتق%%دمون للمؤسس%%ات ا7ھلي%%ة عل%%يھم اس%%تيفاء الح%%د اOدن%%ى للقب%%ول بالكلي%%ة أو التخص%%ص  ).3(
 .المعني وأستيفاء  النسبة المحددة 

 .ون القبول بعد السنة اOولي على النفقة الخاصة برسوم دراسية كاملةان يك ).4(
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من العدد المخط%ط % 10ان يكون التقديم للقبول عن طريق المؤسسة وذلك بنسبة O تتعدى  ).5(
 .للكلية أو التخصص المعني

 .أن يكون القبول من السنة الثانية فقط ).6(
 ).امل من المؤسسة التى يعمل بھاإرفاق خطاب تفرغ ك(أن يكون ھنالك تفرغ كامل للدراسة  ).7(
 .ا7ساتذة والعاملين بمؤسسات التعليم العالي فى نفس المؤسسة التى يعملون بھاعدم قبول  ).8(
أو  بك%الوريوسال –ال%دبلوم ( عل%ى أي مس%توى ) متزامن%ة(أن Oتكون ھنالك دراسة مزدوجة  ).9(

 ).الدراسات العليا
 .7ولأن يكون ھنالك كورس تعويضي فى مقررات المستوى ا ).10(

  التجسيـر
  -:يتم القبول في مؤسسات التعليم العالي بنظام التجسير وفق الشروط التالية -24

م::ن الع::دد المخط::ط  للكلي::ة او التخص::ص %925تتج::اوز نس::بة الط::Nب المقب::ولين للتجس::ير  -)1(
 -:المعنى ويجب أن تتوافر فيھم الشروط اRتية

 .أو مايعادلھا  النجاح فى الشھادة الثانوية السودانية) أ ( 
 .المعنى فى العام  المعنى بكالوريوسالنجاح فى المواد المؤھلة للقبول فى برنامج ال) ب(
 .استيفاء الشروط السابقة أعNه فى شھادة ثانوية واحدة وبرقم جلوس واحد وتاريخ واحد) ج(
  .فى التخصص المماثل له  بكالوريوسان يكون التجسير من برنامج الدبلوم الى برنامج ال) د( 

ويقب:ل حمل:ة  بك:الوريوسيقبل حملة ال:دبلوم نظ:ام الس:نتين ف:ى المس:توى الث:انى م:ن برن:امج ال -)2( 
 .كحد اقصى  بكالوريوسالدبلوم نظام ثNث سنوات فى المستوى الثالث من برنامج ال

 .خرجھم يجوز قبول حاملى الدبلوم بتقدير امتياز أو الدرجة اpولى للتجسير بعد عام من ت -)3( 
يجوز قبول حاملى الدبلوم بتق:دير جيدج:دا أو الدرج:ة الثاني:ة القس:م ا9ول للتجس:ير بع:د ع:امين  -)4( 

  من تخرجھم 
يجوز قبول حاملي الدبلوم بتقدير جيد أو الدرجة الثانية القسم الثاني للتجسير بعد اربع سنوات  -)5( 

  . من تخرجھم
قب:ول أو الدرج::ة الثالث:ة للتجس::ير بع:د خم::س س:نوات م::ن يج:وز قب:ول ح::املي ال:دبلوم بتق::دير م -)6( 

  .تخرجھم
يس:::مح لط:::Nب الش:::ھادة الثانوي:::ة قس:::م ا9حي:::اء الحاص:::لين عل:::ى دبل:::وم الھندس:::ة بالتجس:::ير  -)7( 

  .لبكNريوس الھندسة بعد إستيفائھم شروط التجسير
  .9 يتم التجسير لكليات الطب وطب اpسنان والصيدلة و الطب البيطري) 8( 

  عليم عن بعد الت
من ھذه الNئحة فان التعليم عن بعد تعل:يم غي:ر نظ:امى ) ب( 3مع عدم اsخNل بعموم أحكام المادة ) 1( -25

 .9 يتطلب حضور الطالب لكل المحاضرات في القاعات الدراسية 
ُيملك الطالب كل المق%ررات الدراس%ية ف%ي ش%كل كت%ب  منھجي%ه أو أس%طوانات مدمج%ة أو ف%ي ش%كل ) 2(

 .ضرات مسجلة أو فيديو أو أي وسيلة اخري متاحة محا
وO % 25تنظم الجامعة فترة تعليم مباشر محددة لمراجع%ة المق%ررات الدراس%ية بم%ا O يق%ل ع%ن ) 3( 

من المقرر بالجامعة أو مرك%ز الجامع%ة المعتم%د وإل%زام الطال%ب بالحض%ور لفت%رة % 30يزيد عن 
  .التعليم المباشر المحددة

  -:بول في السنة اOولي وفق ا�تيشروط ق) 1( -26
الحص%%ول عل%%ى الش%%ھادة الثانوي%%ة الس%%ودانية أو م%%ا يعادلھ%%ا عل%%ى أن تس%%توفي لش%%روط القب%%ول   ).أ (

 .بالكلية أو التخصص المعني في السنة التي منحت فيھا تلك الشھادة 
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 .أن تكون قد مضت على الشھادة الثانوية أو ما يعادلھا ثFث سنوات كحد أدني  ).ب (
 .ول في الكليات النظرية الواردة بدليل القبول العام في العام الدراسي المعنيأن يتم القب  ).ج (
م%ن جمل%ة اOع%داد % 50تحدد اOعداد المخططة للقبول للدراسة بنظام التعليم عن ُبع%د بنس%ة   ).د (

 .المخططة للقبول العام في التخصص المعنى 
 :شروط القبول بعد السنة ا7ولي )2(

 .)1( -27ماده أستيفاء شروط القبول في ال  )أ (
 .النجاح في المواد المؤھلة للقبول في الكلية أو التخصص المعنى  )ب (
 .أن يكون المتقدم حاصFً على دبلوم ثFث سنوات أو سنتين  )ج (
 .أن يكون المتقدم مستوفياً لشرط القيد الزمني المحدد  )د (

 .شروط قبول حملة الدرجات العلمية بعد السنة ا7ولي) 3(
الثانوي%%ة الس%%ودانية أو م%%ا يعادلھ%%ا عل%%ى أن تس%%توفي لش%%روط القب%%ول  الحص%%ول عل%%ى الش%%ھادة) أ ( 

 .بالكلية أو التخصص المعني في السنة التي منحت فيھا تلك الشھادة 
تحدد المؤسسة الع%ام الدراس%ى المناس%ب لقب%ول الطال%ب وفق%ا لمؤھل%ه الس%ابق عل%ى أن Oتق%ل   ) ب(

  . يد الزمني للشھادةفترة دراسته عن عامين دراسيين في الجامعة وإستيفاء الق

  
  إجراءات التوثيق –الدراسة المزدوجه  –إلغاء القبول  - الرقم الجامعي 

  الرقم الجامعى 
يم%%نح ال%%رقم الج%%امعى بواس%%طة ا9دارة للطال%%ب ال%%ذى ي%%تم ترش%%يحه للدراس%%ة بإح%%دى مؤسس%%ات التعل%%يم  . 27

  :العالى عن طريق أنواع القبول التالية
 .والدبلوم بكالوريوسلدراسة ال القبول العام ويشمل القبول )1(
 .القبول على النفقة الخاصة )2(
 .القبول للتعليم عن ُبعد )3(
 .التحويل بعد السنة اOولى من مؤسسة الى اخرى أو التحويل من خارج السودان )4(
  .قبول الناضجين )5(
 التجسير )6(
 .الدراسات العليا )7(
 .قبول حملة الدرجات الجامعية  )8(
 .المجلس أي قبول آخر وفقاً للوائح التى يجيزھا )9(

  
  إلغاء القبول 

  ـ:يحق لFدارة الغاء قبول الطالب في أي وقت بعد إعFن نتيجة القبول في الحاOت ا�تية. 28
 .إذا كان قبول الطالب خطأً وغير متفق مع الشروط العامة والخاصة وأسس وضوابط القبول )1(
  .إذا قدم الطالب أي معلومات أو وثائق غير صحيحة أو ناقصة )2(
لحق ف%ي اتخ%اذ أي إج%راءات قانوني%ة ض%د الطال%ب ال%ذي تق%دم بمعلوم%ات أو مس%تندات غي%ر ل�دارة ا  )3(

 .صحيحة
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  الدراسة المزدوجة    
  

  -:ُتّتبع فيھا ا9جراءات ا�تية.  29
أو ال%دبلوم أو الدراس%ات  بك%الوريوسف%ى مس%توى ال(Oيجوز للطالب اOلتح%اق ببرن%امجين للدراس%ة  )1(

  .فى نفس الفترة ) العليا
لب الذى اكمل برنامجين للدراسة فى نفس الوقت توثق ل%ه الش%ھادة الت%ى ت%م ترش%يحه لھ%ا م%ن الطا )2(

 .ا9دارة 
  . الطFب الوافدون الذين يدرسون برنامجين فى نفس الوقت O توثق شھاداتھم  )3(

  إجراءات توثيق الشھادة الجامعية
  :تتبع ا9جراءات التالية في توثيق الشھادة الجامعية  .30

 .ام الدراسة في شھادة التخرج والتفاصيل الدراسية وفقا لنوع القبول كتابة نظ )1(
والدراس::ات  بك::الوريوسكتاب:ة ال::رقم الج:امعي ف::ي ش:ھادة التخ::رج والتفاص:يل الدراس::ية لل:دبلوم وال )2(

 .العليا 
 التوقيع على الشھادة من امانة الشؤون العلمية بالمؤسسة المعنية  )3(
 دارة pغراض التوثيق رفع  قوائم الخريجين من المؤسسة  ل� )4(
تقوم ا9دارة بتوثيق الشھادات واعتماد صحة الدرجات العلمية م:ن حي:ث التوقي:ع واس:تيفاء ش:روط  )5(

 .القبول 

  احكام عامه 
  

الطالب الذي رشح للقب%ول ف%ي ال%دور ا7ول ول%م يتق%دم باس%تقالته ف%ى الفت%رة الت%ى ح%ددتھا ا9دارة ول%م  . 31
ة المنافسة للقبول بع%د مض%ى ع%امين دراس%ين ويج%ب اس%تيفائه يكمل اجراءات التسجيل يمنح فرص

  . 7سس وضوابط القبول
الطال%ب ال%%ذي رش%ح للقب%%ول ف%%ي ال%دور الث%%اني O يم%نح فرص%%ة لFس%%تقالة، ف%إذا ل%%م يس%جل بالكلي%%ة يم%%نح  .32

  . فرصة المنافسة للقبول بعد مضى عامين دراسين ويجب استيفائه 7سس وضوابط القبول
الذي يكمل إجراءات تسجيله بالكلية الت%ي رش%ح للقب%ول بھ%ا O يم%نح فرص%ة المنافس%ة للقب%ول الطالب  . 33

  -:مرة اخرى إO في الحاOت ا�تية
اذا لم يكمل عامه الدراسي ا7ول يمنح فرصة المنافس%ة للقب%ول بع%د مض%ى ع%امين دراس%ين ويج%ب   )أ (

ش%ؤون العلمي%ة عل%ى أن تك%ون استيفائه 7سس وضوابط القبول ويج%ب إرف%اق اس%تقالة م%ن أمان%ة ال
  .صادرة فى العام الدراسى الذى استقال فيه مع استمارة التقديم

الطالب الذي رشح للقبول 7ي من مؤسسات التعليم العالي  ا7ھلية واOجنبية  ولم يكم%ل اج%راءات    )ب (
  ..التسجيل Oيحق له التقديم 7ي منھا اO بعد ارفاق صورة من اOستقالة 

ص%ل أكاديمي%اً يم%نح فرص%ة المنافس%ة للقب%ول بع%د مض%ى ع%ام دراس%ي بع%د الع%ام ال%ذي الطالب الذي ف  )ج (
فصل فيه عند استيفائه 7سس وضوابط القبول ويتم قبوله في مؤسس%ة غي%ر المؤسس%ة الت%ي فص%ل   

  .منھا شريطة ارفاق خطاب فصل من أمانة الشؤون العلمية مع استمارة التقديم
ح فرصة المنافسة للقبول عند استيفائه 7سس وض%وابط القب%ول الطالب الذي تخرج في الجامعة يمن  )د (

شريطة ارفاق صوره من شھادة تخرج%ه موثق%ة م%ن التعل%يم الع%الى عل%ى ان ي%تم قبول%ه عل%ى النفق%ة 
  .الخاصة
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الطالب الذى تقدم باس%تقالته بع%د الس%نه ا7ول%ى يم%نح فرص%ة المنافس%ة للقب%ول عل%ى النفق%ة الخاص%ة   )ه (
ة عند اس%تيفائه 7س%س القب%ول وض%وابطه ش%ريطة أرف%اق تفاص%يل الدراس%ة فقط بالجامعات الحكومي

 .من الشؤون العلمية

   -:الرسوم الدراسية . 35
م ھ%%ى الرس%%وم الت%%ى تح%%ددھا المؤسس%%ة وتش%%مل رس%%وم ا9متحان%%ات 2019وفق%%اً لFئح%%ة الرس%%وم لع%%ام  

  .أو الدبلوم بكالوريوسوالمFحق للطالب لمستوى ال

  .داني الرسوم بالعملة المحلية وفقاً لما تقرره المؤسسةيدفع الطالب السو –أ 

  .يدفع الطالب الوافد الرسوم بالعملة ا7جنبية وفقاً لما تقرره المؤسسة -ب 

  .يتخرج الطالب بذات الرسوم الدراسية التى قبل بھا بالسنة ا7ولي –ج 

   -:رسوم التسجيل.  36

% 10لدبلوم ويج%وز زيادتھ%ا س%نوياً بم%ا Oيتج%اوز أو ا بكالوريوسھى رسوم تسجيل الطالب لمستوى ال
  .للطالب المستمر

  )1(جدول رقم 
  المواد المؤھلة للقبول 

  ـ:الشھادة السودانية .1
  . التربية اsسNمية أو التربية المسيحية أو التربية اsسNمية الخاصة: التربية الدينية
  . لخاصةاللغة العربية العامة أو اللغة العربية ا: اللغة العربية

  .اللغة اsنجليزية 
  .رياضيات أساسية أو رياضيات متخصصة: الرياضيات

 –اpحي:اء   –اsنت:اج الزراع:ي والحي:واني   –العل:وم التجاري:ة   –العل:وم الھندس:ية  –علوم الحاسوب  
الت:اريخ  –الجغرافيا والدراسات البيئية   –اللغة الفرنسية  –الدراسات اsسNمية  –الكيمياء  –الفيزياء 

التك:اليف والض:رائب  –المحاسبة المالي:ة  –ا9قتصاد والتجارة  –الفنون والتصميم  –العلوم اpسرية  –
 –البت::رون  –التص::نيع الغ::ذائي  –البس::اتين  –أص::ول الص::ناعات  –الرس::م الفن::ي  –الرياض:ة المالي::ة  –

 –الرس:م والتل:وين  –التغذي:ة  –تاريخ الفن:ون  –المNبس واpنسجة  –الطھي العملي  –التصميم الفني 
  .اpدب ال�نجليزي – الديكور

  ـ:شھادة القرآن الكريم و الدراسات اOسFمية .2
الص%رف  –النح%و  –المص%طلح  –الميراث  –التفسير  –التوحيد  –الفقه  –القراءات  –القرآن الكريم 

  . البFغة –ا7دب  –
  -:الشھادات العربية .3

    -:شھادة العربية وفق اOتيتحسب نسبة القبول للكليات من ال
)Oـ:القسم العلمي للكليات العلمية ـ أحياء) : أو  

  .اللغة العربية ، اللغة ا9نجليزية، التربية الدينية، الرياضيات ا7ولية، ا7حياء، الكيمياء و الفيزياء
  ـ:القسم العلمي للكليات العلمية ـ  رياضيات) : ثانيا(

ا7حي%اء أو (يزية، التربي%ة الديني%ة، الرياض%يات ا7ولي%ة، الكيمي%اء، الفيزي%اء و اللغة العربية، اللغـة ا9نجل
  ).الجيولوجيا أو تكنولوجيا المعلومات 

  



16 
 

  ـ:التجارة و العلوم ا9دارية, القسم ا7دبي لكليات اOقتصاد) :ثالثا(
Fث مواد من المواد ا�تية اللغة العربية، اللغة ا9نجليزية، التربية الدينية، الرياضيات ا7ولية، واحسن ث

  ).علم النفس ـ علم اOجتماع ـ الفلسفة ـ المحاسبة ـ اOقتصاد ـ الجغرافيا ـ التاريخ: (
كلي%ات الق%رآن الك%ريم , التربي%ة القس%م ا7دب%ي, الش%ريعة والق%انون, القسم ا7دب%ي لكلي%ات ا�داب) : رابعا(

  ـ:والعلوم ا9سFمية
الرياض%يات ـ (  زية، التربية الديني%ة، الجغرافي%ا، الت%اريخ وأحس%ن م%ادتين م%ناللغة العربية، اللغة ا9نجلي

  ).الفلسفة ـ علم النفس ـ علم اOجتماع
  -:الشھادات اOجنبية  .4

 –) اللغة اOنجليزية كلغة أولى او ثانية تحسب مرة واحدة فق%ط ( اللغة اOنجليزية  –الرياضيات اOولية 
اللغ%%ة  –) كلغ%%ة أول%%ى فق%%ط(اللغ%%ة العربي%%ة  –الرياض%%يات اOض%%افية  – اOحي%%اء –الكيمي%%اء  –الفيزي%%اء 
التنمية  –تقنية المعلومات  –الحاسوب  –الجيولوجيا  –الدراسات الدينية  –اللغة اOلمانية  –الفرنسية 

 –الفن%%%ون والتص%%%ميم  –اOقتص%%%اد  –اOدارة  –المحاس%%%بة  –الت%%%اريخ  –الجغرافي%%%ا  –تنمي%%%ة الطف%%%ل  –
   .الوسائط 

   -:على أن تحسب النسبة للقبول بالكليات كا�تي 
)Oـ:أحياء –القسم العلمي للكليات العلمية ) : أو  

أفض%ل م%ادتين م%ن الم%واد المؤھل%ة (اللغة ا9نجليزية، الرياضيات ا7ولي%ة، ا7حي%اء، الكيمي%اء، الفيزي%اء و
  .كما ھو مبين أعFه) للقبول

  ـ:رياضيات -ية القسم العلمي للكليات العلم) : ثانيا(
أفض%%ل م%%ادتين م%%ن (الرياض%%يات ا9ض%%افية و, الكيمي%%اء, الفيزي%%اء, الرياض%%يات اOولي%%ة, اللغ%%ة ا9نجليزي%%ة

  .كما ھو مبين أعFه) المواد المؤھلة للقبول
  ـ:القسم ا7دبي لكليات العلوم ا9نسانية والعلوم اOجتماعية) : ثالثا(

أفضل م%ادتين م%ن الم%واد (الرياضيات اOولية و , التاريخ, غرافياالج, لغة عالمية أخرى, اللغة ا9نجليزية
  . كما ھو مبين أعFه) المؤھلة للقبول

  )2(جدول رقم 
  الشروط العامه للشھادات اOجنبية 

  ):(GCEو ) (IGCSEشھادة . 1 
المستوى العادى للط%Fب الحاص%لين عليھ%ا بع%د أكم%ال ) (GCEو ) (IGCSEيسمح بالتقديم بشھادة   
لمستوى الحادى عشر فقط ويجب ان يكون ھذا المستوى موضحاً على الش%ھادة الموثق%ة ، أم%ا الط%Fب ا

  -:فى المستوى العاشر عليھم إستيفاء الشروط التالية) (GCEو ) (IGCSEالجالسين لشھادة 
 .النجاح في كل من المواد السبع والتي تحسب منھا النسبة المئوية للقبول) : أو9(
على أن تكون الم%واد المطلوب%ة   ( As  Level )لجلوس 9متحان المستوى المتقدم سنة واحده ا) : ثانيا(

  .على النحو التالي 
عل%%يھم الجل%%وس ) ال%%ذين يرغب%%ون ف%%ي القب%%ول لكلي%%ات العل%%وم الطبي%%ة(ط%%Fب القس%%م العلم%%ي احي%%اء ) : 1(

  ).الكيمياء -ياء الفيز(لمادتين تكون احداھما مادة ا7حياء وا7خرى تكون من بين مواد 
عل%%يھم الجل%%وس ) ال%%ذين يرغب%%ون ف%%ي القب%%ول لكلي%%ات الھندس%%ة(ط%%Fب القس%%م العلم%%ي رياض%%يات ) : 2(

  )الكيمياء -الفيزياء (لمادتين تكون احداھما مادة الرياضيات وا7خرى تكون من بين مواد 
م%ن الم%واد اOختياري%ة  طFب القسم اOدب%ي عل%يھم الجل%وس لم%ادة اللغ%ة اOنجليزي%ة وم%ادة واح%ده) : 3(

  . اOخرى
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تعادل مادة الرياضيات اOض%افية الت%ي ) As Level( تعتبر مادة الرياضيات في المستوى المتقدم ) : ثالثا(
  .تؤھل لكليات الھندسة 

تحسب مادتي المستوى المتقدم وخمسة من مواد المستوى العادي في النسبة المؤھلة للقبول بع%د ) : رابعا(
  .جاح في سبع مواد كحد ادنى في المستوى العاشر استيفاء الن

يك%%ون الطال%%ب م%%ؤھF للقب%%ول بع%%د نجاح%%ه ف%%ي س%%بع م%%واد ف%%ي المس%%توى الع%%ادي وحاص%%ل عل%%ى ) : خامس%%ا(
  )A - D(وفي مادتين من المستوى المتقدم وحاصل على التقديرات من )  A* - D(   التقديرات من

  )  : IGCSE & GCE( ادة تحسب النسبة المؤھلة للقبول لشھ) : سادسا(
م%%ن داخ%%ل الس%%ودان وال%%دول الت%%ي تعتم%%د الدرج%%ه المئوي%%ة المتحص%%ل عليھ%%ا م%%ن مجم%%وع الم%%واد  )1

 .المؤھلة للتخصص المعني
المتحص%ل عليھ%ا م%ن مجم%وع الم%واد من خارج الس%ودان وال%دول الت%ي تعتم%د الح%روف واOرق%ام  )2

  :تحسب على النحو التالي  المؤھلة للتخصص المعني
(9,8,A* = 95) ، (7,A = 85) ،(5,6,B = 75) ، (4,C = 65) ، (3,D =50)  

عل%ى النح%و       ( As  Level )تحس%ب النس%بة المؤھل%ة للقب%ول  لم%ادتي المس%توي المتق%دم ) : س%ابعا( 
 -:التالي

(A = 95) ، (B = 75) ، (C = 65) ، (D = 50)  
  -:شھادة الدبلومة ا7مريكية. 2
  -:ى الشھادة الثانوية اOمريكية إستيفاء الشروط التالية على الطFب الحاصلين عل 
)Oأو : ( مريكي%ةOعل%ى ش%ھادة الدبلوم%ة ا ًF%أن يكون الطالب حاص) ش%ھادة التفاص%يل م%ن المس%توى التاس%ع

  ) .Grades 9-10-11-12) (وحتى المستوى الثاني عشر
مي%ة او الم%دارس الخاص%ة المعتم%دة م%ن ان يكون الطالب حاصFً على الشھادة م%ن الم%دارس الحكو) : ثانيا(

 .المؤسسات التعليمية للبلد الذي صدرت منه الشھادة 
ان يكون الطالب حاصFً على النجاح في سبع مواد في الش%ھادة الثانوي%ة اOمريكي%ة وبم%ا يتف%ق م%ع ) : ثالثا(

 شروط القبول للكلية التي يرغب في اOلتحاق بھا 
 ) Sat1 & Sat2( بارات أن يجلس الطالب 9خت) : رابعا(
للقبول بكليات العلوم الطبية أو الكليات ا7خري غير الھندسية على الطالب الجلوس لم%ادتين ف%ي ) : خامسا(

 ).الكيمياء -الفيزياء (ھما مادة اOحياء وماده من بين مواد )  Sat2(امتحان 
عل%%ى الطال%%ب الجل%%وس لم%%ادتين ف%%ي  للقب%%ول بالكلي%%ات الھندس%%ية أو الكلي%%ات ا7خ%%ري غي%%ر الطبي%%ة) : سادس%%ا(

  )الكيمياء -الفيزياء (ھما مادة الرياضيات وماده من بين مواد )  Sat2(امتحان 
عل%%ى ط%%Fب القس%%م ا7دب%%ي الجل%%وس لم%%ادة اللغ%%ة اOنجليزي%%ة وم%%ادة واح%%دة م%%ن الم%%واد اOختياري%%ة ):س%%ابعا(

 . ا7خرى
 :تحسب النسبة للشھادة الثانوية كما يلي ) : ثامنا(

 .من مجموع درجات المواد السبع المؤھلة لكل كلية من الدبلوما ا7مريكية% 30 •
 ).Sat1(من مجموع درجات الطالب الحاصل عليھا في إمتحان % 30 •
 .) Ip( أو )  Act( أو  )Sat2(من مجموع درجات الطالب الحاصل عليھا في إمتحان % 40 •

  :شھادة الثانوية الكندية.  3
  :على ھذه الشھادة بالشروط والقواعد التالية ُيقبلُ الطFب الحاصلون

  .النجاح في سبع مواد بما يتفق مع المواد المؤھلة المطلوبة لكل كلية) 1(    
-Grades-9-10( أن تكون ھذه الم%واد ق%د درس%ھا الطال%ب م%ن الص%ف التاس%ع ال%ي الث%اني عش%ر) 2(    

  .وفقا لما ھو متبع في الشھادة الثانوية ا7مريكية)  11-12
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   الشھادة ا9يرلندية.  4
مؤھلة للقبول بش%رط اس%تيفاء الطال%ب الم%واد   School Leaving Certificateتعتبر شھادة ) 1(   

  .المؤھلة المطلوبة والشروط الخاصة للقبول بالكلية التى يرغب فى اOلتحاق بھا
 .فھي غير مؤھلة للقبول   Junior School Certificateاما شھادة  ) 2(   
  IB Diploma Programmeالبكالوريا العالمية .  5

مؤھل%%ة للقب%%ول بش%%رط اس%%تيفاء الطال%%ب الم%%واد  IB Diploma Programmeتعتب%%ر ش%%ھادة ) 1(     
  المؤھلة المطلوبة والشروط الخاصة للقبول بالكلية التى يرغب فى اOلتحاق بھا

  .ر مؤھلة للقبولفھي غي )  Middle Years Programme (MYPأما شھادة ) 2(     
  الشھادة الثانوية الھندية.  6
)Central Board of Secondary and Senior education: (  

إمتح%ان ( ُيقبلُ الطFب الحاص%لون عل%ى الش%ھادة الثانوي%ة الھندي%ة م%ن م%دارس داخ%ل الھن%د أو خارجھ%ا      
واد المؤھل%ة المطلوب%ة والش%روط بمؤسسات التعليم الع%الى بش%رط اس%تيفاء الطال%ب الم%) Board -الوزارة 

  -:الخاصة للقبول بالكلية التى يرغب فى اOلتحاق بھا، وذلك فى ضوء ما يلي
 Senior School Certificate) س%%نه 12(ش%%ھادة المرحل%%ة الثانوي%%ة العلي%%ا  تعتب%%ر) 1(

Examination  مؤھلة للقبول.  
 Secondary)  س%%%نه 10( أّم%%%ا ش%%%ھادة المرحل%%%ة ا7ول%%%ي وھ%%%ي مرحل%%%ة الثانوي%%%ة العام%%%ة) 2(

School Examination فھي غير مؤھلة للقبول.  
  -:الشھادات المعادلة من الدول ا9فريقية. 7

ُيقبلٌ الطFب الذين يحصلون على الشھادات الثانوية العامة والتى تمنحھا وزارات التربية والتعليم بھذه      
  :الدول وفق الشروط ا�تية

د أدن%%ى عل%%ى أن ي%%تم الجل%%وس لھ%%ا ف%%ى فت%%رة امتح%%ان واح%%دة لك%%ل الم%%واد الجل%%وس لس%%بع م%%واد كح%%) 1( 
  .المؤھلة للقبول

النجاح فى كل من المواد السبع والتى تحسب منھا النسبة المئوية وبما يتفق مع الم%واد المؤھل%ة ) 2(
  .للقبول لكل كلية

 :الشھادة الثانوية ا7ثيوبية . 8
تؤھ%ل لFلتح%اق بالجامع%ات  Leaving School Certificate الش%ھادة الثانوي%ة اOثيوبي%ة ) 1(

من حيث المواد المؤھلة للقبول   I.G.C.S.Eبنفس الشروط المتبعة في الشھادة ا9نجليزية ال 
 .Entrance examبكل كلية بشرط الجلوس Oمتحان 

متح%%ان م%%ن خ%%ارج اثيوبي%%ا غي%%ر مؤھل%%ة للقب%%ول اO بع%%د الجل%%وس 9 الش%%ھادة الثانوي%%ة اOثيوبي%%ة ) 2(
Entrance exam ) امتحان الوزارة- Board(  

  )تنزانيا -اوغندا  –كينيا (دول شرق افريقيا . 9
  -:الشھادات المؤھلة للقبول 

) كينيا اوغندا تنزانيا(من دول شرق افريقيا ) Higher School Certificate(شھادة ال ) 1(
 .   I.G.C.S.Eبنفس شروط  : 

تؤھ%%ل لFلتح%%اق بالجامع%%ات الس%%ودانية ب%%نفس : (East African Advanced) ش%%ھادة) 2(
  .    I.G.C.S.Eشروط 

تؤھ%ل لFلتح%اق بالجامع%ات :  East African Certificate of Educationش%ھادة ) 3(
      I.G.C.S.Eالسودانية بنفس شروط   

  



19 
 

  -:الشھادة التشادية . 10
ء الم%واد المؤھل%ة عل%ى ان يجل%س لھ%ا م%ن شھادة البكالوريا التشادية مؤھلة للقبول بشرط اس%تيفا) 1(

  ) .Board -امتحان الوزارة (وزارة التربية التشادية
  .الشھادة الثانوية العربية من جمھورية تشاد مؤھلة للقبول بقسميھا) 2(
 .الشھادة العالمية من المدرسة العالمية التشادية بالمملكة العربية السعودية غير مؤھلة للقبول ) 3(

  يانيجير. 11
  :الشھادات المؤھلة للقبول

 The west African Examination Councilمجل%س غ%رب افريقي%ا باOمتحان%ات )  1(
(WAEC)  

 The National Examination Councilمجل%س اOمتحان%ات ال%وطنى بدول%ة نيجيري%ا )  2(
(NECO)            

  .على الطFب احضار كرت فحص سارى المفعول)  3(
  )جامبيا -سيراليون  –غانا (ريقيا دول غرب إف. 12

  .بشرط استيفاء المواد المؤھلة للقبول بكل كلية:  High School Certificateشھادة  ) 1(
  جنوب افريقيا. 13

تؤھ%ل لFلتح%اق  Secondary School Certificate  : الش%ھادة الثانوي%ة م%ن الترنس%فال) 1(
ب%دOً م%ن )المستوى الرفي%ع(لعلوم الطبيعية مع إحFل مادة ا I.G.C.S.Eبالجامعة بنفس شروط 

  .مادتي الطبيعة و الكيمياء
    I.G.C.S.Eتؤھل لFلتحاق بالجامعات السودانية بنفس شروط  : الشھادة الثانوية من ناتال ) 2(
  :شھادتا) 3(

Cape senior certificate.  
Exam. Senior certificate.  

  I.G.C.S.Eلة للقبول لكل كلية  بنفس شروط  تؤھل للقبول بشرط إستيفاء المواد المؤھ

  )3(جدول رقم 
  مواد المفاضلة

  -:مواد المفاضلة .  1
  ـ:التخصص العلمي أحياء) : أ(

  ـ :تحسب المفاضلة من مجموع مواد     
  .الكيمياء وا7حياء , الفيزياء, الرياضيات المتخصصة    

  ـ:التخصص العلمي رياضيات ) : ب(
  : من مجموع مواد تحسب المفاضلة     

  ).العلوم الھندسية أو علوم الحاسوب( الكيمياء و , الفيزياء, الرياضيات المتخصصة     
  ـ:التخصص ا7دبي) : ج(

  :تحسب المفاضلة من مجموع مواد   
أحس%ن م%ادة   م%ن الم%واد المؤھل%ة (الرياضيات ا7ساس%ية و, اللغة ا9نجليزية, اللغة العربية  

  ).للقبول


