
 بسم الله الرحمن الرحيم
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات

 دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي لمستوى البكالريوس والدبلوم التقني 

 م0202-0202للعام الدراسي الجامعي

 

 الصفحة الرئيسية

 طباعة

  

 -أسس القبول وشروطه بمؤسسات التعليم العالي)حسب الئحة القبول بمؤسسات التعليم العالي(:

 أسس وضوابط الترشيح للقبول 

 شروط القبول العام 

 التقديم للدور الثانى 

 ضوابط التحويل 

 شروط القبول للبكالريوس 

 قبول أبناء الواليات 

 قبول الطالب ذوي االحتياجات الخاصة 

 قبول الطالب الناضجين 

 أسس وضوابط القبول على النفقة الخاصة 

  قبول أبناء وازواج العاملين بمؤسسات

 التعليم العالي الحكومية

  قبول أبناء المتقاعدين من العاملين

 بمؤسسات التعليم العالي الحكومية

 قبول أبناء أعضاء مجالس مؤسسات التعليم العالي الحكومية 

 ليم العالي الخاص األهلي واالجنبيقبول أبناء العاملين بمؤسسات التع 

 قبول الطالب الوافدين 

  حملة الدرجات الجامعيةقبول 

 التجسيـر 

 التعليم عن بعد 

  إجراءات التوثيق –الدراسة المزدوجه  –إلغاء القبول  -الرقم الجامعي 

 احكام عامه 

 المواد المؤهلة للقبول 

  

 أسس وضوابط الترشيح للقبول

 يتم وفقاً لإلجراءات اآلتية:ـ  الترشيح والقبول  ـ8

 يرشح الطالب للقبول بمؤسسات التعليم العالي بناًء على ترتيب الرغبات المسجلة في إستمارة التقديم.   (2)
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 اللجنة. تقوم اإلدارة بتصحيح األخطاء في الترشيح للقبول في الفترة الزمنية التي تحددها   (0)

 تُمثل النسبة المئوية والمفاضلة المعلنة لكل كلية أو تخصص الحد األدنى للترشيح.   (3)

 رجوع

 شروط القبول العام

9 

 :ـتكون شروط القبول علي الوجه اآلتي  ـ9

 ( النجاح في الشهادة الثانوية أو ما يعادلها.2)

 ( يكون التقديم بالشهادة الثانوية المتحصل عليها فى نفس العام.0)

( القبول للبكالريوس يتم بالنسـبببببة المئوية والتي تحسب من المواد اإلجبارية تُضاي إليها ثوث مواد من المواد المؤهلة للقبول تُحدد 3)
 خصص المعني.حسب الكلية أو الت

( يتم القبول للدبلومات بالنسببببببة المئوية والتى تحسبببببب من خمس مواد تحددها لجنة القبول وتكون الشبببببهادة الثانوية فى نفس عام 4)
 القبول علي أن يُسمح بالتقديم للشهادات السابقة له بعد إعون نتيجة القبول للدور األول . 

م بشببهادة ثانوية واحدة ت  اء كل شببروط القبول العامة والخاصببة بمؤسببسببات التعليم العالي( يحق للطالب المنافسببة للقبول بعد إسببتيف5)
 الحصول عليها في عام أكاديمي واحد.

 رجوع

 التقديم للدور الثانى

 ضوابط التقديم لقبول الدور الثانى  - 22

 ( تمثل النسبة المئوية للقبول فى الدور األول الحد األدنى للمنافسة فى الدور الثانى.2) 

 ( الطالب الذى رشح فى الدور األول بالمؤسسات الحكومية بكالريوس اليحق له التقديم للقبول فى الدور الثانى.0) 

الطالب الذى تم ترشببببيحه للقبول فى الدور األول بمؤسببببسببببات التعليم الخاص و األهلي واألجنبي عليه تقديم إسببببتقالته من مكان   (3) 
 الترشيح قبل التقديم للدور الثاني.

 رجوع

 ضوابط التحويل
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 ـ التحويل فى السنة األولى 22

 التالية:ـ  التحويل فى السنة األولى يتم عبر اإلدارة وفقاً للضوابط   (2)

 ) أ ( إستيفاء نسبة القبول والمفاضلة للكلية أو التخصص المحول اليه.

 )ب( وجود مقاعد شاغرة للكلية أو التخصص المحول إليه.

 ) ج ( يجوز للجنة إضافة أي شروط أخرى تكون الزمة للتحويل.

  -التحويل بعد السنة االولى:  (0)

  -يتم تحويل الطالب من مؤسسة إلي أخرى بعد السنة األولى وفق الضوابط اآلتية:

 ) أ ( إحضار تفاصيل الدراسة من المؤسسة المحول منها موثقة من التعليم العالي.

 ناجحاً فى كل مواد الكلية المحول منها. )ب( أن يكون الطالب

 )ج ( اليحق للطالب المفصول أكاديمياً التحويل ألي مؤسسة أخرى.

مؤهوً وحاصبوً على الحد األدنى للمنافسبة للكلية المعنية في السنة المعنية التى يرغب فى التحويل إليها فى إطار القبول   ) د ( أن يكون
نظام النفقة الخاصببة مسببتوفياً الحد األدنى للقبول علي نظام النفقة الخاصببة في العام الذي تحصببل فيه العام، أو أن يتم تحويله على 

 علي الشهادة الثانوية.

 ) هـ ( يجوز للجنة إضافة أي شروط أخرى تكون الزمة إلجراءات التحويل .

 ) و (تعتمد إجراءات التحويل بواسطة اإلدارة بمنح رقم الطالب الجامعي .

 رجوع

 شروط القبول للبكالريوس

 الشهادة الثانوية السودانية ـ القسم األكاديمي، وفقاً لآلتي:ـ -(2) -20

 .النجاح في الشهادة الثانوية القسم األكاديمي أ()

 النجاح في المواد األربع اإلجبارية وفي أي ثوث مواد من المواد المؤهلة للقبول للكلية أو التخصص المعني. ب()

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

 النسوي( وفقاً لآلتي:ـ -الزراعي -التجاري  -تشمل: )الصناعي الشهادة الثانوية السودانية )المساق الفني( -(0)
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 ) أ ( النجاح في الشهادة الثانوية القسم الفني.

 )ب( النـجاح في المـواد األربـع االجبارية وفي أي ثوث مواد من المواد المؤهلة للقبول للكلية أو التخصص المعني

 ص حسب شروط القبول الخاصة بها.)ج( تحسب النسبة المئوية للقبول لكل كلية او تخص

 شهادة القرآن الكريم و الدراسات االسومية وفقاً لآلتي:ـ -(3)

 ) أ ( النجاح في شهادة القرآن الكريم و الدراسات االسومية.

 )ب( النجاح في سبع مواد تحسب منها النسبة المئوية للقبول.

 مواد التي تحسب منها النسبة المئوية للقبول.على األقل في كل مادة من ال %52) ج ( الحصول على نسبة 

 ) د ( تحسب النسبة المئوية للقبول لكل كلية اوتخصص حسب شروط القبول الخاصة بها.

 أسس وضوابط قبول الشهادات العربية المعادلة للشهادة السودانية: -(4)

 النجاح في الشهادة الثانوية العربية المعادلة للشهادة السودانية. أ()

 النجاح في سبع مواد تحسب منها النسبة المئوية للقبول. ب()

 ( الملحق بهذه الوئحة .2استيفاء الشروط العامة في فترة امتحان واحدة لكل المواد المؤهلة للقبول والمبينة بالجدول رقم ) ج()

 إعتماد نظام الحصة )الكوتة( في القبول . د()

العربية من المعدل العام للشهادة الثانوية ويجوز إضافة نتائج بعض اإلختبارات الوزمة التي تحسب النسبة المئوية لبعض الدول  ه()
 تجريها تلك الدول .

 للجنة الحق في إعادة النظر في كيفية قبول الشهادات العربية متى رأت ذلك. و()

 أسس وضوابط قبول الشهادات األجنبية المعادلة للشهادة الثانوية السودانية: -(5)

 ) أ ( الجلوس لسبع مواد كحد أدنى.

 )ب( النجاح في كل من المواد السبع والتي تحسب منها النسبة المئوية للقبول.

 ( الملحق بهذه الوئحة .0)ج ( استيفاء الشروط العامة فى فترة امتحان واحدة لكل المواد المؤهلة للقبول والمبينة بالجدول رقم )

 ) د ( يتوقي قبول الطالب السوداني في المؤسسة المرشح لها على نجاحه في امتحان مادتي اللغة العربية والدراسات الدينية.

)هـ( يحق للطالب السوداني من حملة الشهادات الثانوية األجنبية من خارج السودان المنافسة للقبول العام وعلى النفقة الخاصة بمؤسسات 
 حكومية واألهلية.التعليم العالى ال



)و( يحق للطالب السوداني من حملة الشهادات الثانوية األجنبية من داخل السودان المنافسة للقبول على النفقة الخاصة فقط بمؤسسات 
 التعليم العالى الحكومية واألهلية.

 ادرة من وزارة التربية للدولة المعنية.) ز ( التقبل الشهادات الصادرة من مدارس أجنبية خاصة. والشهادة التى تؤهل للقبول هى الص

 ) ح ( إعتماد نظام الحصة )الكوتة( في القبول .

 ) ط ( للجنة الحق في إعادة النظر في كيفية قبول الشهادات األجنبية متى رأت ذلك.

 رجوع

 قبول أبناء الواليات

  

 يقبل أبناء الواليات األقل نمواً، وفقاً لألسس اآلتية:ـ -(2) -23

 من العدد المخطط للقبول بالمؤسسات الحكومية التي تقع في الواليات األقل نمواً ألبناء الوالية المعنية. %52تخصص نسبة  أ(.)

 من النسبة التنافسية للقبول العام للكلية أو التخصص المعنى. %22التقل النسبة التنافسية للقبول الوالئى عن   ب(.)

 -شروط القبول في الواليات األقل نموا: -(0)

 تكون شروط القبول في الواليات األقل نمواً على الوجه اآلتي:ـ

 أن يكون الطالب من الوالية وعلى المؤسسة التأكد من ذلك.     أ(.)

 أن تكون إقامة الطالب وأسرته بالوالية.  ب(.)

 أن يكون الطالب قد جلس المتحان الشهادة الثانوية من إحدى مدارس الوالية.    ج(.)

 ان يكون الطالب مستوفياً لكل الشروط واألسس والضوابط التي تحكم القبول.    د(.)

 يتعهد الطالب بالعمل بالوالية لمدة خمس سنوات بعد التخرج.     ه(.)

 ان تكون كل المستندات المطلوبة معتمدة من سلطات الوالية.    و(.)

 رجوع

 ل الطوب ذوي االحتياجات الخاصةقبو

يقبل الطوب ذوي االحتياجات الخاصة حسب نسبة المنافسة في القبول العام و إعفائهم من الرسوم الدراسية بالمؤسسات الحكومية   -24

 لمستوى البكوريوس والدبلوم.

 رجوع

 قبول الطوب الناضجين
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   القبول:  شروط -25

 يستوفي الطالب الناضج الشروط اآلتية:ـ   يجب ان   

 من المجاالت. يشتهر بإنتاجه الفكري ، أو يملك خبرة نادرة ، أو موهبة ، أو أظهر تميزاً علمياً في أي   (.2)

 في مجال عمله.  أن يكون قد أمضي عشر سنوات خدمة، أو خبرة كحد أدني   (.0)

 أال يقل عمره عن خمسة وثوثين سنة عند التقديم للمؤسسة.   (.3)

 لعمر مستخرجة قبل خمس سنوات من تاريخ التقديم للقبول.ان تكون شهادة تقدير ا   (.4)

 يتم الترشيح من امانة الشؤون العلمية بالمؤسسة.   (.5)

 يتم القبول في الكليات النظرية فقط.    (.6)

 ضوابط القبول:   -26

 -يتم قبولهم عبر لجنة يشكلها المجلس وفق الضوابط اآلتية:      

 ما تراه المؤسسة.  معاينة أو إجراء أي امتحان أو اختبار حسبمثول الطالب للجنة ال   (.2)

 والحضور وااللتزام باألعمال العلمية والميدانية. يعامل الطالب الناضج معاملة الطالب النظامي من حيث التفرغ    (.0)

 يجوز القبول في أي من سنوات الدراسة حسب ما تقرره المؤسسة.   (.3)

 من العدد المخطط للقبول العام في التخصص المعني. % 2 ال يزيد العدد عن   (.4)

 تقدم الطلبات للمؤسسات ومن ثّم اعتمادها من قبل اإلدارة .   (.5)

 رجوع

 القبول على النفقة الخاصة

 أسس وضوابط القبول على النفقة الخاصة

 يكون القبول على النفقة الخاصة وفق الضوابط واألسس اآلتية:  -(2) -21

من  %52شبريطة أن تكون المقاعد المخصصة لكل كلية للدراسبة على نظام النفقة الخاصبة   تقبل اعداد إضبافية فوق العدد المخطط  -)أ(
 العدد المخطط للقبول العام للكلية أو التخصص المعني .

 من نسبة القبول العام للكلية أو التخصص المعني .  كحد أدنى %22ال تقل النسبة المئوية عن  -)ب(

 كلياتها المختلفة.تحدد كل مؤسسة الرسوم الدراسية للقبول على نظام النفقة الخاصة ب  -)ج(
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 ال يجوز الى مؤسسة تخفيض الرسوم الدراسية للطوب المقبولين على النفقة الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الحكومية.  -)د(

 ال يجوز الى مؤسسة تعليمية حكومية ان تقدم منحاً للطوب السودانيين.  -)ه(

والعلوم االسومية على النفقة الخاصة بمؤسسات   صادرة من جامعة القران الكريميقبل الطالب السوداني الحاصل على شهادة الحفظه ال -(0)
 من رسوم النفقة الخاصة للكلية المعنية. %52التعليم العالي الحكومية واالهلية بعد سداد 

 عام في منافسة النفقة الخاصة.مع مراعاة ما جاء في البنود أعوه تطبق كافة اللوائح واألسس والضوابط المعمول بها في القبول ال   -(3)

 رجوع

 قبول أبناء وازواج العاملين

 بمؤسسات التعليم العالي الحكومية

يقبل ابناء وازواج العاملين مجاناً ضمن فرص القبول العام ببرنامج البكالريوس فى المؤسسات الحكومية عند استيفائهم شروط القبول ( 2) -28

 العام.

 ( يجوز قبولهم على نظام النفقة الخاصة ببرنامج البكالريوس إذا استوفوا الشروط اآلتية:ـ0)

 ) أ ( أن يكون العامل مباشراً للعمل.

 يكون قد أمضى عامين في الخدمة على األقل أو عاماً كاموً بعد إعادة التعيين فى ذات المؤسسة التى كان يعمل بها. )ب( ان

 %52)ج ( دون االخول باحكام الفقرة )ب( يجوز قبول ابناء العاملين الذين لم يستوفوا شرط الفترة الزمنية على النفقة الخاصة بعد دفع 
 بعد استيفاء الفترة الزمنية . %05الدراسية المقررة على النفقة الخاصة على أن تعدل الرسوم الى من الرسوم 

م ه) د ( العاملون بمؤسسات التعليم العالى الذين تكلفهم الدولة لشغل مناصب دستورية أو تنفيذية خارج مؤسسات التعليم العالى يقبل أبناؤ
 من رسوم النفقة الخاصة للكلية أو التخصص المعني . %52ضمن قبول ابناء العاملين بعد سداد 

 ) ه ( إعتماد إستمارة الوضع الوظيفي الصادرة من اإلدارة وتُعمم هذه االستمارة لجميع الفئات المستثناة على أن تجدد سنويا.

 . من العدد المخطط للقبول على النفقة الخاصة للكلية أو التخصص المعني %05) و ( يتم القبول بنسبة 

 من الرسوم الدراسية المقررة على النفقة الخاصة للكلية المعنية. %05) ز ( يتم القبول بعد دفع 

 من نسبة القبول العام للكلية المعنية. %22) ح ( ال تقل النسبة المئوية للقبول علي النفقة الخاصة لكل كلية عن 

 رجوع

 قبول أبناء المتقاعدين من العاملين

 بمؤسسات التعليم العالي الحكومية
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 يقبل أبناء المتقاعدين من العاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية وفقاً لآلتي: -29

نوات للس اإلجباري وهم على رأس العمل في مؤسسات التعليم العالى   ( يقبل أبناء المعاشيين من العاملين الذين أكملوا سن التقاعد2)
   العشرة االخيرة من خدمتهم أسوةً بأبناء العاملين.

ً يقبل أبناء المعاشيين من العاملين الذين أكملوا سن التقاعد االختياري وعملو لفتر  (0)  أبناء أسوةً ب  ة التقل عن خمسة وعشرين عاما
 العاملين.

يعامل أبناء المتوفين بمؤسسات التعليم العالي وهم على راس العمل نفس معاملة أبناء  28/0دون االخول بما جاء في المادة   (3) 
 العاملين.

 رجوع

 قبول أبناء أعضاء مجالس مؤسسات التعليم العالي الحكومية

   من الرسوم الدراسية. %52يـُقبل أبناؤهم على النفقة الخاصة بمؤسساتهم بعد دفع   (2)   - -02

 ياز حتى تخرجه من الجامعة.( لهذا اإلمت2يتمتع الطالب المقبول وفق البند )              (2)

 رجوع

 قبول أبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالي الخاص األهلي واالجنبي

إبرام اتفاق ثنائي مع أي من مؤسسات التعليم العالي الحكومية لتبادل تخفيض   عالي الخاص واالهلي واألجنبييجوز لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم ال  - -02
 الدراسية ألبناء العاملين بهما المقبولين على النفقة الخاصة  الرسوم

 رجوع

  

 قبول الطوب الوافدين

03-  

 يقبل الطوب الوافدين في مؤسسات التعليم العالي كاالتي: -

 -قبول الطوب الوافدين :  -(2)

لجنة يشكلها رئيس المجلس ويحدد اختصاصاتها بواسطة   يتم قبولهم على المنح المخصصة للدول والمنظمات الدولية واالقليمية
 وسلطاتها وفقاً للضوابط التي تحددها االدارة. 

 قبول الطوب الوافدين على النفقة الخاصة:ـ   -(0) 
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 من العدد المخطط للقبول العام للكلية أو التخصص المعنى. %05يتم قبولهم على اال يتعدى عددهم 

 رجوع

 قبول حملة الدرجات الجامعية:

 يجوز قبولهم وفق الشروط التالية :   -04

 للطالب المتقدم مستوفية لشروط القبول للكلية أو التخصص المعني  ان تكون الشهادة الجامعية   (.2)

المتقدمون للمؤسببسببات الحكومية عليهم اسببتيفاء الحد األدنى للقبول على النفقة الخاصببة للكلية أو التخصببص المعني فى السببنة   (.0)
 المعنية.

 النسبة المحددة .  المتقدمون للمؤسسات األهلية عليهم استيفاء الحد االدنى للقبول بالكلية أو التخصص المعني وأستيفاء   (.3)

 ان يكون القبول بعد السنة االولي على النفقة الخاصة برسوم دراسية كاملة.   (.4)

 من العدد المخطط للكلية أو التخصص المعني. %22ان يكون التقديم للقبول عن طريق المؤسسة وذلك بنسبة ال تتعدى    (.5)

 أن يكون القبول من السنة الثانية فقط.   (.6)

 للدراسة )إرفاق خطاب تفرغ كامل من المؤسسة التى يعمل بها(.أن يكون هنالك تفرغ كامل    (.1)

 عدم قبول األساتذة والعاملين بمؤسسات التعليم العالي فى نفس المؤسسة التى يعملون بها.   (.8)

 البكالريوس أو الدراسات العليا(. –أن التكون هنالك دراسة مزدوجة )متزامنة( على أي مستوى ) الدبلوم    (.9)

 أن يكون هنالك كورس تعويضي فى مقررات المستوى األول.        (.22)

 رجوع

 التجسيـر

05-  

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

للكلية او التخصص المعنى ويجب أن تتوافر فيهم الشروط   من العدد المخطط%05التتجاوز نسبة الطوب المقبولين للتجسير  -(2)
 -اآلتية:

 ) أ ( النجاح فى الشهادة الثانوية السودانية أو مايعادلها .

 المعنى.  فى العام )ب( النجاح فى المواد المؤهلة للقبول فى برنامج البكالريوس المعنى
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 )ج( استيفاء الشروط السابقة أعوه فى شهادة ثانوية واحدة وبرقم جلوس واحد وتاريخ واحد.

 ) د( ان يكون التجسير من برنامج الدبلوم الى برنامج البكالريوس المماثل له فى التخصص .

الريوس ويقبل حملة الدبلوم نظام ثوث سنوات فى المستوى يقبل حملة الدبلوم نظام السنتين فى المستوى الثانى من برنامج البك -(0) 
 الثالث من برنامج البكالريوس كحد اقصى .

 يجوز قبول حاملى الدبلوم بتقدير امتياز أو الدرجة األولى للتجسير بعد عام من تخرجهم . -(3) 

 لتجسير بعد عامين من تخرجهم يجوز قبول حاملى الدبلوم بتقدير جيدجدا أو الدرجة الثانية القسم االول ل -(4) 

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

 يجوز قبول حاملي الدبلوم بتقدير مقبول أو الدرجة الثالثة للتجسير بعد خمس سنوات من تخرجهم. -(6) 

يسمح لطوب الشهادة الثانوية قسم االحياء الحاصلين على دبلوم الهندسة بالتجسير لبكوريوس الهندسة بعد إستيفائهم شروط  -(1) 
 التجسير.

 ( ال يتم التجسير لكليات الطب وطب األسنان والصيدلة و الطب البيطري.8) 

 رجوع

 التعليم عن بعد

06 

ب لكل )ب( من هذه الوئحة فان التعليم عن بعد تعليم غير نظامى ال يتطلب حضور الطال 3( مع عدم اإلخول بعموم أحكام المادة 2) -
 المحاضرات في القاعات الدراسية .

منهجيه أو أسبببطوانات مدمجة أو في شبببكل محاضبببرات مسبببجلة أو فيديو أو أي   ( يُملك الطالب كل المقررات الدراسبببية في شبببكل كتب0)
 وسيلة اخري متاحة .

من المقرر بالجامعة  %32وال يزيد عن  %05( تنظم الجامعة فترة تعليم مباشبببر محددة لمراجعة المقررات الدراسبببية بما ال يقل عن 3) 
 أو مركز الجامعة المعتمد وإلزام الطالب بالحضور لفترة التعليم المباشر المحددة.

 -( شروط قبول في السنة االولي وفق اآلتي:2) -01

ي التخصص المعني في السنة الت الحصول على الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها على أن تستوفي لشروط القبول بالكلية أو    أ(.)
 منحت فيها تلك الشهادة .

 أن تكون قد مضت على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها ثوث سنوات كحد أدني.     ب(.)

 أن يتم القبول في الكليات النظرية الواردة بدليل القبول العام في العام الدراسي المعني.      ج(.)
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من جملة االعداد المخططة للقبول العام في التخصبببص  %52تحدد االعداد المخططة للقبول للدراسببة بنظام التعليم عن بُعد بنسبببة     د(.)
 المعنى .

 ( شروط القبول بعد السنة األولي:0)

 (.2) -01أستيفاء شروط القبول في الماده         أ()

 ية أو التخصص المعنى.النجاح في المواد المؤهلة للقبول في الكل     ب()

 أن يكون المتقدم حاصوً على دبلوم ثوث سنوات أو سنتين.     ج()

 أن يكون المتقدم مستوفياً لشرط القيد الزمني المحدد.       د()

 ( شروط قبول حملة الدرجات العلمية بعد السنة األولي.3)

على أن تسببتوفي لشببروط القبول بالكلية أو التخصببص المعني في السببنة  ) أ ( الحصببول على الشببهادة الثانوية السببودانية أو ما يعادلها
 التي منحت فيها تلك الشهادة .

تحدد المؤسبسبة العام الدراسبى المناسبب لقبول الطالب وفقا لمؤهله السبابق على أن التقل فترة دراسبته عن عامين دراسببيين في    ()ب
 الجامعة وإستيفاء القيد الزمني للشهادة. 

 رجوع

 إجراءات التوثيق –الدراسة المزدوجه  –إلغاء القبول - الرقم الجامعي 

 الرقم الجامعى

 م ترشيحه للدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالى عن طريق أنواع القبول التالية:. يمنح الرقم الجامعى بواسطة اإلدارة للطالب الذى يت 08

 القبول العام ويشمل القبول لدراسة البكالريوس والدبلوم. (2)

 القبول على النفقة الخاصة. (0)

 القبول للتعليم عن بُعد. (3)

 التحويل بعد السنة االولى من مؤسسة الى اخرى أو التحويل من خارج السودان. (4)

 قبول الناضجين. (5)

 التجسير (6)

 الدراسات العليا. (1)

 قبول حملة الدرجات الجامعية . (8)
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 أي قبول آخر وفقاً للوائح التى يجيزها المجلس. (9)

 إلغاء القبول

 ي وقت بعد إعون نتيجة القبول في الحاالت اآلتية:ـ. يحق لودارة الغاء قبول الطالب في أ09

 إذا كان قبول الطالب خطأً وغير متفق مع الشروط العامة والخاصة وأسس وضوابط القبول.   (2)

 إذا قدم الطالب أي معلومات أو وثائق غير صحيحة أو ناقصة.   (0)

 لإلدارة الحق في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الطالب الذي تقدم بمعلومات أو مستندات غير صحيحة.    (3)

 الدراسة المزدوجة 

 -. تُتّبع فيها اإلجراءات اآلتية:32

 رة .اليجوز للطالب االلتحاق ببرنامجين للدراسة )فى مستوى البكالريوس أو الدبلوم أو الدراسات العليا( فى نفس الفت   (2)

 الطالب الذى اكمل برنامجين للدراسة فى نفس الوقت توثق له الشهادة التى تم ترشيحه لها من اإلدارة .  (0)

 الطوب الوافدون الذين يدرسون برنامجين فى نفس الوقت ال توثق شهاداتهم 

 إجراءات توثيق الشهادة الجامعية

 . تتبع اإلجراءات التالية في توثيق الشهادة الجامعية :. 32

 كتابة نظام الدراسة في شهادة التخرج والتفاصيل الدراسية وفقا لنوع القبول .   (2)

 كتابة الرقم الجامعي في شهادة التخرج والتفاصيل الدراسية للدبلوم والبكالريوس والدراسات العليا .   (0)

 ة من امانة الشؤون العلمية بالمؤسسة المعنية التوقيع على الشهاد   (3)

 لإلدارة ألغراض التوثيق   قوائم الخريجين من المؤسسة  رفع   (4)

 تقوم االدارة بتوثيق الشهادات واعتماد صحة الدرجات العلمية من حيث التوقيع واستيفاء شروط القبول .   (5)

 رجوع

 احكام عامه

30  . 
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لمنافسة ا. الطالب الذي رشح للقبول في الدور األول ولم يتقدم باستقالته فى الفترة التى حددتها اإلدارة ولم يكمل اجراءات التسجيل يمنح فرصة 
 ب استيفائه ألسس وضوابط القبول. للقبول بعد مضى عامين دراسين ويج

 . الطالب الذي رشبح للقبول في الدور الثاني ال يمنح فرصبة لوسبتقالة، فإذا لم يسجل بالكلية يمنح فرصة المنافسة للقبول بعد مضى عامين33

 دراسين ويجب استيفائه ألسس وضوابط القبول. 

 -الطالب الذي يكمل إجراءات تسجيله بالكلية التي رشح للقبول بها ال يمنح فرصة المنافسة للقبول مرة اخرى إال في الحاالت اآلتية:.  34

اذا لم يكمل عامه الدراسبي األول يمنح فرصبة المنافسة للقبول بعد مضى عامين دراسين ويجب استيفائه ألسس وضوابط القبول ويجب    أ()
 لة من أمانة الشؤون العلمية على أن تكون صادرة فى العام الدراسى الذى استقال فيه مع استمارة التقديم.إرفاق استقا

ولم يكمل اجراءات التسجيل اليحق له التقديم ألي منها   األهلية واالجنبية  الطالب الذي رشبح للقبول ألي من مؤسبسبات التعليم العالي  ب()
 ..االستقالة اال بعد ارفاق صورة من 

الطالب الذي فصبل أكاديمياً يمنح فرصبة المنافسبة للقبول بعد مضى عام دراسي بعد العام الذي فصل فيه عند استيفائه ألسس وضوابط    ج()
منها شببريطة ارفاق خطاب فصببل من أمانة الشببؤون العلمية مع اسببتمارة    القبول ويتم قبوله في مؤسببسببة غير المؤسببسببة التي فصببل

 .التقديم

الطالب الذي تخرج في الجامعة يمنح فرصببة المنافسببة للقبول عند اسببتيفائه ألسببس وضببوابط القبول شببريطة ارفاق صببوره من شببهادة   د()
 تخرجه موثقة من التعليم العالى على ان يتم قبوله على النفقة الخاصة.

لقبول على النفقة الخاصبة فقط بالجامعات الحكومية عند استيفائه الطالب الذى تقدم باسبتقالته بعد السبنه األولى يمنح فرصبة المنافسبة ل  ه()
 ألسس القبول وضوابطه شريطة أرفاق تفاصيل الدراسة من الشؤون العلمية.

  -الرسوم الدراسية: . 35

البكالريوس أو  م هى الرسبوم التى تحددها المؤسبسة وتشمل رسوم اإلمتحانات والموحق للطالب لمستوى0229وفقاً لوئحة الرسبوم لعام  
 الدبلوم.

 يدفع الطالب السوداني الرسوم بالعملة المحلية وفقاً لما تقرره المؤسسة. –أ 

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

 يتخرج الطالب بذات الرسوم الدراسية التى قبل بها بالسنة األولي. –ج 

  -رسوم التسجيل:  .36

 للطالب المستمر. %22هى رسوم تسجيل الطالب لمستوى البكالريوس أو الدبلوم ويجوز زيادتها سنوياً بما اليتجاوز 

 (2جدول رقم )

 المواد المؤهلة للقبول

 الشهادة السودانية:ـ     .1

 التربية الدينية: التربية اإلسومية أو التربية المسيحية أو التربية اإلسومية الخاصة. 



 العربية: اللغة العربية العامة أو اللغة العربية الخاصة.  اللغة

 اللغة اإلنجليزية .

 الرياضيات: رياضيات أساسية أو رياضيات متخصصة.

الدراسات  –الكيمياء  –الفيزياء  –  األحياء –  اإلنتاج الزراعي والحيواني –  العلوم التجارية –العلوم الهندسية  –  علوم الحاسوب
 –العلوم األسرية  –العلوم العسكرية  –التاريخ  –  الجغرافيا والدراسات البيئية –اللغة الفرنسية  –  اللغة العربية المتقدمة –اإلسومية 

أصول الصناعات  –الرسم الفني  –الرياضة المالية  –التكاليي والضرائب  –المحاسبة المالية  –االقتصاد والتجارة  –الفنون والتصميم 
الرسم  –التغذية  –تاريخ الفنون  –الموبس واألنسجة  –الطهي العملي  –التصميم الفني  –البترون  –التصنيع الغذائي  –البساتين  –

 الديكور. –والتلوين 

 شهادة القرآن الكريم و الدراسات االسومية:ـ  .2

 البوغة.  –األدب  –الصري  – النحو –المصطلح  –الميراث  –التفسير  –التوحيد  –الفقه  –القراءات  –القرآن الكريم 

 -الشهادات العربية:  .3

   -تحسب نسبة القبول للكليات من الشهادة العربية وفق االتي:

 )أوال( : القسم العلمي للكليات العلمية ـ أحياء:ـ

 الكيمياء و الفيزياء.اللغة العربية ، اللغة اإلنجليزية، التربية الدينية، الرياضيات األولية، األحياء، 

 رياضيات:ـ  )ثانيا( : القسم العلمي للكليات العلمية ـ

 المعلومات (. االلغة العربية، اللغـة اإلنجليزية، التربية الدينية، الرياضيات األولية، الكيمياء، الفيزياء و )األحياء أو الجيولوجيا أو تكنولوجي

 ارة و العلوم اإلدارية:ـ)ثالثا( :القسم األدبي لكليات االقتصاد، التج

ماع ـ تاللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، التربية الدينية، الرياضبببيات األولية، واحسبببن ثوث مواد من المواد اآلتية : )علم النفس ـبببببببب علم االج
 الفلسفة ـ المحاسبة ـ االقتصاد ـ الجغرافيا ـ التاريخ(.

 والقانون، التربية القسم األدبي، كليات القرآن الكريم والعلوم اإلسومية:ـ)رابعا( : القسم األدبي لكليات اآلداب، الشريعة 

 الجتماع(.االلغة العربية، اللغة اإلنجليزية، التربية الدينية، الجغرافيا، التاريخ وأحسن مادتين من ) الرياضيات ـ الفلسفة ـ علم النفس ـ علم 

 -الشهادات االجنبية :  .4

 –ياء االح –الكيمياء  –الفيزياء  –غة االنجليزية ) اللغة االنجليزية كلغة أولى او ثانية تحسبببببب مرة واحدة فقط ( الل –الرياضبببببيات االولية 
 –لحاسوب ا –الجيولوجيا  –الدراسات الدينية  –اللغة االلمانية  –اللغة الفرنسية  –اللغة العربية )كلغة أولى فقط(  –الرياضبيات االضبافية 

 .  الوسائط –الفنون والتصميم  –االقتصاد  –االدارة  –المحاسبة  –التاريخ  –الجغرافيا  –تنمية الطفل  –لتنمية ا –تقنية المعلومات 

  -على أن تحسب النسبة للقبول بالكليات كاآلتي :



 أحياء:ـ –)أوال( : القسم العلمي للكليات العلمية 

 الفيزياء و)أفضل مادتين من المواد المؤهلة للقبول( كما هو مبين أعوه.اللغة اإلنجليزية، الرياضيات األولية، األحياء، الكيمياء، 

 رياضيات:ـ -)ثانيا( : القسم العلمي للكليات العلمية 

ن ياللغة اإلنجليزية، الرياضببببيات االولية، الفيزياء، الكيمياء، الرياضببببيات اإلضببببافية و)أفضببببل مادتين من المواد المؤهلة للقبول( كما هو مب
 أعوه.

 الثا( : القسم األدبي لكليات العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية:ـ)ث

 عوه. أ اللغة اإلنجليزية، لغة عالمية أخرى، الجغرافيا، التاريخ، الرياضيات االولية و )أفضل مادتين من المواد المؤهلة للقبول( كما هو مبين

 (0جدول رقم )

 الشروط العامه للشهادات االجنبية

 2 . 

 (:(GCE( و (IGCSEشهادة 

( المستوى العادى للطوب الحاصلين عليها بعد أكمال المستوى الحادى عشر فقط ويجب ان (GCE( و (IGCSE  يسمح بالتقديم بشهادة 
( فى المسببتوى العاشبببر عليهم (GCE( و (IGCSEيكون هذا المسببتوى موضببحاً على الشبببهادة الموثقة ، أما الطوب الجالسببين لشبببهادة 

 -لشروط التالية:إستيفاء ا

 )أوال( : النجاح في كل من المواد السبع والتي تحسب منها النسبة المئوية للقبول.

 على أن تكون المواد المطلوبة على النحو التالي .  ( As  Level ))ثانيا( : الجلوس إلمتحان المستوى المتقدم سنة واحده 

بول لكليببات العلوم الطبيببة( عليهم الجلوس لمببادتين تكون احببداهمببا مببادة األحيبباء ( : طوب القسبببببببم العلمي احيبباء )الببذين يرغبون في الق2)
 الكيمياء(. -واألخرى تكون من بين مواد )الفيزياء 

( : طوب القسبببم العلمي رياضبببيات )الذين يرغبون في القبول لكليات الهندسبببة( عليهم الجلوس لمادتين تكون احداهما مادة الرياضبببيات 0)
 الكيمياء( -ن بين مواد )الفيزياء واألخرى تكون م

 ( : طوب القسم االدبي عليهم الجلوس لمادة اللغة االنجليزية ومادة واحده من المواد االختيارية االخرى. 3)

 ( تعادل مادة الرياضيات االضافية التي تؤهل لكليات الهندسة .As Level)ثالثا( : تعتبر مادة الرياضيات في المستوى المتقدم ) 

 )رابعا( : تحسبب مادتي المسبتوى المتقدم وخمسبة من مواد المسبتوى العادي في النسبة المؤهلة للقبول بعد استيفاء النجاح في سبع مواد كحد
 ادنى في المستوى العاشر .

( وفي مادتين من  A* - D)   )خامسبا( : يكون الطالب مؤهو للقبول بعد نجاحه في سبع مواد في المستوى العادي وحاصل على التقديرات من
 (A - Dالمستوى المتقدم وحاصل على التقديرات من )



 ( على النحو التالي : IGCSE & GCE)سادسا( : تحسب النسبة المؤهلة للقبول لشهادة ) 

(A* = 95) ، (A = 85) ،(B = 75) ، (C = 65) ، (D =50) 

 -على النحو التالي:      ( As  Level )لمادتي المستوي المتقدم   تحسب النسبة المؤهلة للقبول)سابعا( : 

(A = 95) ، (B = 75) ، (C = 65) ، (D = 50) 

 -. شهادة الدبلومة األمريكية:0

 -على الطوب الحاصلين على الشهادة الثانوية االمريكية إستيفاء الشروط التالية : 

الطالب حاصببببوً على شببببهادة الدبلومة االمريكية )شببببهادة التفاصببببيل من المسببببتوى التاسببببع وحتى المسببببتوى الثاني عشببببر( )أوال( : أن يكون 
(Grades 9-10-11-12. ) 

ت در)ثانيا( : ان يكون الطالب حاصوً على الشهادة من المدارس الحكومية او المدارس الخاصة المعتمدة من المؤسسات التعليمية للبلد الذي ص
 الشهادة . منه

في  ب)ثالثا( : ان يكون الطالب حاصببوً على النجاح في سبببع مواد في الشببهادة الثانوية االمريكية وبما يتفق مع شببروط القبول للكلية التي يرغ
 االلتحاق بها 

 ( Sat1 & Sat2)رابعا( : أن يجلس الطالب إلختبارات ) 

( هما مادة االحياء  Sat2ألخري غير الهندسببية على الطالب الجلوس لمادتين في امتحان ))خامسببا( : للقبول بكليات العلوم الطبية أو الكليات ا
 الكيمياء(. -وماده من بين مواد )الفيزياء 

( هما مادة الرياضبببيات  Sat2)سببادسبببا( : للقبول بالكليات الهندسببية أو الكليات األخري غير الطبية على الطالب الجلوس لمادتين في امتحان )
 الكيمياء( -بين مواد )الفيزياء  وماده من

 )سابعا(:على طوب القسم األدبي الجلوس لمادة اللغة االنجليزية ومادة واحدة من المواد االختيارية األخرى. 

 )ثامنا( : تحسب النسبة للشهادة الثانوية كما يلي :

      30% .من مجموع درجات المواد السبع المؤهلة لكل كلية من الدبلوما األمريكية 

      30% ( من مجموع درجات الطالب الحاصل عليها في إمتحانSat1.) 

      40% ( من مجموع درجات الطالب الحاصل عليها في إمتحانSat2.) 

 شهادة الثانوية الكندية:  .3

 يُقبُل الطوب الحاصلون على هذه الشهادة بالشروط والقواعد التالية:

 ( النجاح في سبع مواد بما يتفق مع المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية.2)    



ادة ( وفقا لما هو متبع في الشه Grades-9-10-11-12( أن تكون هذه المواد قد درسها الطالب من الصي التاسع الي الثاني عشر) 0)    
 الثانوية األمريكية.

  الشهادة اإليرلندية  .4

مؤهلة للقبول بشبرط استيفاء الطالب المواد المؤهلة المطلوبة والشروط الخاصة   School Leaving Certificate( تعتبر شبهادة 2)   
 للقبول بالكلية التى يرغب فى االلتحاق بها.

 ي غير مؤهلة للقبول .فه  Junior School Certificate  ( اما شهادة0)   

  IB Diploma Programmeالبكالوريا العالمية   .5

مؤهلة للقبول بشبببرط اسبببتيفاء الطالب المواد المؤهلة المطلوبة والشبببروط الخاصبببة  IB Diploma Programme( تعتبر شبببهادة 2)     
 للقبول بالكلية التى يرغب فى االلتحاق بها

 فهي غير مؤهلة للقبول. )  MYP) Middle Years Programme( أما شهادة 0)     

 الشهادة الثانوية الهندية  .6

(Central Board of Secondary and Senior education: ) 

لتعليم ( بمؤسبسات اBoard -يُقبُل الطوب الحاصبلون على الشبهادة الثانوية الهندية من مدارس داخل الهند أو خارجها ) إمتحان الوزارة      
 -:يالعالى بشرط استيفاء الطالب المواد المؤهلة المطلوبة والشروط الخاصة للقبول بالكلية التى يرغب فى االلتحاق بها، وذلك فى ضوء ما يل

 مؤهلة للقبول . Senior School Certificate Examinationسنه(  20( تعتبر شهادة المرحلة الثانوية العليا )2)

فهي غير  Secondary School Examination  سببببببنه( 22رحلة األولي وهي مرحلة الثانوية العامة )( أّما شببببببهادة الم0)
 مؤهلة للقبول.

 -. الشهادات المعادلة من الدول اإلفريقية:1

 شروط اآلتية:يُقبٌل الطوب الذين يحصلون على الشهادات الثانوية العامة والتى تمنحها وزارات التربية والتعليم بهذه الدول وفق ال     

 ( الجلوس لسبع مواد كحد أدنى على أن يتم الجلوس لها فى فترة امتحان واحدة لكل المواد المؤهلة للقبول.2) 

 ( النجاح فى كل من المواد السبع والتى تحسب منها النسبة المئوية وبما يتفق مع المواد المؤهلة للقبول لكل كلية.0)

 . الشهادة الثانوية األثيوبية :8

تؤهل لولتحاق بالجامعات بنفس الشبببروط المتبعة في الشببببهادة  Leaving School Certificate ( الشبببهادة الثانوية االثيوبية 2)
 .Entrance examمن حيث المواد المؤهلة للقبول بكل كلية بشرط الجلوس المتحان   I.G.C.S.Eاإلنجليزية ال 

 -)امتحان الوزارة  Entrance examخارج اثيوبيا غير مؤهلة للقبول اال بعد الجلوس إلمتحان من  ( الشبببببهادة الثانوية االثيوبية 0)
Board) 



 تنزانيا( -اوغندا  –. دول شرق افريقيا )كينيا 9

 -الشهادات المؤهلة للقبول :

 .   I.G.C.S.E  من دول شرق افريقيا )كينيا اوغندا تنزانيا( : بنفس شروط( Higher School Certificate( شهادة ال )2)

  .    I.G.C.S.E: تؤهل لولتحاق بالجامعات السودانية بنفس شروط (East African Advanced) ( شهادة0)

: تبؤهببببل لبولبتبحبببباق بببببالبجببببامبعببببات السبببببببودانببيببببة بببنفس  East African Certificate of Education( شبببببببهببببادة 3)
     I.G.C.S.E   طشرو

  

 -. الشهادة التشادية :22

( شببببهادة البكالوريا التشببببادية مؤهلة للقبول بشببببرط اسببببتيفاء المواد المؤهلة على ان يجلس لها من وزارة التربية التشببببادية)امتحان 2)
 ( .Board -الوزارة 

 ( الشهادة الثانوية العربية من جمهورية تشاد مؤهلة للقبول بقسميها.0)

 شهادة العالمية من المدرسة العالمية التشادية بالمملكة العربية السعودية غير مؤهلة للقبول .( ال3)

 . نيجيريا22

 الشهادات المؤهلة للقبول:

 The west African Examination Council (WAEC)مجلس غرب افريقيا باالمتحانات   (2)

           The National Examination Council (NECO)مجلس االمتحانات الوطنى بدولة نيجيريا   (0)

 على الطوب احضار كرت فحص سارى المفعول.  (3)

 جامبيا( -سيراليون  –. دول غرب إفريقيا )غانا 20

 : بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول بكل كلية. High School Certificate  ( شهادة2)

 . جنوب افريقيا23

 I.G.C.S.Eتؤهل لولتحاق بالجامعة بنفس شببروط  Secondary School Certificate  : ( الشببهادة الثانوية من الترنسببفال2)
 مع إحول مادة العلوم الطبيعية )المستوى الرفيع(بدالً من مادتي الطبيعة و الكيمياء.

   I.G.C.S.E  بنفس شروط( الشهادة الثانوية من ناتال : تؤهل لولتحاق بالجامعات السودانية 0)

 ( شهادتا:3)



Cape senior certificate.  

Exam. Senior certificate. 

 I.G.C.S.E  بنفس شروط  تؤهل للقبول بشرط إستيفاء المواد المؤهلة للقبول لكل كلية

 (3جدول رقم )

 مواد المفاضلة

 -مواد المفاضلة :  .

 )أ( : التخصص العلمي أحياء:ـ

 تحسب المفاضلة من مجموع مواد :ـ     

 الرياضيات المتخصصة، الفيزياء، الكيمياء واألحياء .    

 )ب( : التخصص العلمي رياضيات :ـ

 تحسب المفاضلة من مجموع مواد:      

 الرياضيات المتخصصة، الفيزياء، الكيمياء و ) العلوم الهندسية أو علوم الحاسوب(.     

 )ج( : التخصص األدبي:ـ

 تحسب المفاضلة من مجموع مواد:   

 من المواد المؤهلة للقبول(.   اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرياضيات األساسية و)أحسن مادة  

  

  

   رجوع
 

 

http://daleel.admission.gov.sd/gobol_conditions.htm#_أسس_القبول_وشروطه_بمؤسسات_التعليم_العالي:-_

